
SV. APOLENA
VE SBÍRKÁCH
MUZEA

historie

Oválné kovové nádobky s relikviemi 
jako tradiční vyjádření úcty ke svatým 
sloužily k denní modlitbě, v případě 
sv. Apoleny nejen proti akutním zubním 
bolestem, ale dokonce i jako prevence 
proti nim. Za zmínku stojí, že luteránský 
protestantismus tento způsob uctívání 
odmítá. (Kovové kapsle s třískami kostí 
sv. Apoleny, cca 45 mm, exponáty jsou 
z let kolem r. 1800 a 1850.)

Originální stránka z knihy s barevným 
deskotiskem (užívá se i termín dřevotisk) 
pochází z Augšpurku. Zobrazeno je 
utrpení sv. Apoleny z díla janovského 
arcibiskupa a kronikáře uváděného pod 
jménem Jacobus de Voragine.  
(Legenda sanctorum, 5 x 8 cm, detail.)

Zobrazení sv. Apoleny pomáhající trpícím 
je určitou kuriozitou, protože patronka 
zubních lékařů zde „vlastníma rukama“ 
extrahovala zub nemocnému. (Litinový plát 
z tradičních kamen, 46 x 31 cm, 1970.)

Vyřezávaná soška z Berlína byla určena 
k pověšení na stěnu podobně jako 
krucifix. (Lipové dřevo, 41 cm, kolem 
roku 1930.)

Jihofrancouzská plastika s námětem 
sv. Apoleny. (Kámen, 32 cm, kolem r. 1950.)

Čečenský výtvarník Zamir Yushaev 
(nar. 1965) se po studiích v Petrohradě 

a Lipsku usadil v Německu. V jeho 
surrealisticky zaměřené tvorbě se objevuje 

i tento nevšední obraz sv. Apoleny, kdy 
světice vyprošťuje zub z očistce.  

(Olej na plátně, 70 x 50 cm, 2003.)

Milí čtenáři, přichystali jsme sérii 
článků z historie stomatologie, které 
budou doprovázeny fotografiemi 
exponátů ze sbírek Muzea historie 
zubního lékařství v německém 
Zschadrassi. Budeme rádi, když vás 
seriál inspiruje k vlastní sběratelské 
a historické „záchovné“ činnosti, 
a naše čtenáře jistě potěší, když se 
s nimi podělíte o zajímavosti z vašich 
privátních sbírek. Uvítáme také 
odborné postřehy k novému seriálu. 

Jak už bylo detailně pojednáno v mi-
nulém LKS č. 2/2012, sv. Apolena se sta-
la v průběhu staletí oblíbenou světicí. 
Proto zaznamenáváme její četná zobra-
zení v dílech mnoha tvůrců.

Také v zschadrasském muzeu najde-
me exponáty z nejrůznějších materiálů 
a s různým určením. Od prostého este-
tického zobrazení světice až po účelové 
předměty, sloužící k úlevě od bolesti či 
dokonce k „prevenci“ před onemoc-
něním zubů. V muzeu vystavují sošky 
z porcelánu, cínu, dřeva, litiny či kovo-
vých slitin – až po tradiční olejomalbu. 
Sv. Apolena je ale „z posledních v řa-
dě“, kteří měli odpomoci zubním tram-
potám. Zaříkávání bolestí chrupu se 
pěstovalo dávno před pronásledováním 
křesťanů, jehož obětí se v roce 249 n. l. 
měla Apolena stát. Působivý doklad 
o tom dnes dávají masky a rituální po-
můcky primitivních kmenů z různých 
koutů světa.

Kupodivu světice není nijak frekven-
tována v současném občanském a cír-
kevním životě a její jméno a osudy jsou 
skryty spíše pro odborníky – a stomato-
logy. Vybranou poctou je ovšem sídlo 
zubních lékařů v Praze s názvem APO-
LENKA. Pohleďte tedy na pestrou směs 
ukázek z unikátních muzeálních sbírek.

Poděkování: Redakce LKS děkuje za 
spolupráci a svolení pořídit fotografie ve 
sbírkách řediteli Muzea historie zubního 
lékařství v Zschadrassi panu Andreasi 
Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi-
-Raineru Fischerovi za odbornou a au-
torskou pomoc při přípravě seriálu. 
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Krásně zdobené 
párátko – jeden 
z nejstarších 
exponátů muzea. 
(Kost, asi 300 let 
př. n. l.)

Zásobníky na párátka ve tvaru hlavy 
pocházejí z USA. (Porcelán, 1850 a 1820.)

Tři párátka dokumentují zdobnost této pomůcky 
v devatenáctém století. (Zlato, 1790 až 1900.)

Luxusní pouzdro na párátka. (Stříbro, 1840.)

Typická „hygienická dvojkombinace“. 
Vlevo lžička (lopatička) na čištění 
ušního zvukovodu, vpravo párátko. 
(Stříbro osazené drahokamy, Indie, 
kolem r. 1900.)

Mírnější varianta eroticky 
zaměřených párátek – zde v podobě 
rajcovních kotníčkových kozaček. 
(Stříbro osazené slonovinou, perletí 
a rubíny, počátek 19. století.)

Typické nádobky na párátka z 19. století 
přetrvaly v různých variantách až do 
současnosti. (Porcelán, 1820 a 1880.)

NA POČÁTKU ZUBNÍ HYGIENY 
BYLA PÁRÁTKA

historie

Další ze série článků, které jsou 
doprovázeny fotografiemi exponátů 
ze sbírek Muzea historie zubního 
lékařství v německém Zschadrassi, 
je věnován zubním párátkům. 

Zubní párátko z přírodních materiálů 
se na rozdíl od zubních kartáčků a dal-
ších prostředků dentální hygieny nejspíš 
objevuje, a to možná jako první nástroj,  
již s prvními lidmi (Homo rudolfen-
sis, nebo chcete-li Homo habilis) před 
zhruba dvěma a půl miliony let. Ostré 
kůstky, větvičky, spodní části tvrdších 
ptačích brk, tuhá rostlinná vlákna a snad 
i přizpůsobené zbytky různých potravin. 
Tato odvážná teze má svůj vědecký dů-
kaz v nálezech našich neandrtálských 
prapředků u hominidních fosilií dokon-
ce starších než Homo rudolfensis, kdy 
žlábky vyhloubené na zubních krčcích 
v nálezech chrupu poukazují k použití 
travních vláken ve funkci dentální niti. 
Párátka z tohoto šerého dávnověku se 
nedochovala. Ovšem srovnávací studie 
provedená na chrupu paviánů potvrzuje 
datování dentální hygieny skutečně až 
do prvopočátků dějin lidstva, tedy do 
legendární doby kamenné čili paleolitu.

Přesuňme se ale do doby přece jen do-
hlédnutelnější. Doposud nejstarší nález 
párátka pochází z hrobů mezopotám-
ských králů z období 3500 let př. n. l. 
Tato hygienická pomůcka je ze zlata, 
bohatě vypracovaná. Párátko najdete 
v muzeu v Bagdadu (pozn. autora: pokud 
nebyl za války ze sbírek odcizen).

Mimořádné obliby se párátko dočkalo 
v 19. století. Pestrá a „tematizovaná“ na-
bídka párátek se ale koncem 19. století 
unifikovala do průmyslové výroby. Stalo 
se tak v USA. Párátko se stalo předmě-
tem určeným k jednorázovému použití, 
což mu sice ubralo na ceně a originalitě, 
ale jistě to přispělo k hygieně této dva 
miliony let staré čisticí pomůcky.

Poděkování: Redakce LKS děkuje za 
spolupráci a svolení pořídit fotografie ve 
sbírkách řediteli Muzea historie zubního 
lékařství v Zschadrassi panu Andreasi 
Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi- 
-Raineru Fischerovi za odbornou a autor-
skou pomoc při přípravě tohoto seriálu.
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Náhrada ze zubů 
otroka propojených 
zlatým drátkem. 
(Egypt, kolem 
2500 př. n. l., 
replika.)

První generace můstku, zhotoveného 
metodou CAD/CAM, jejíž výzkum sahá 
do r. 1971. Výroba zubních náhrad 
(hlavně inlayí) touto metodou byla 
započata v roce 1985. (1991, titan.)

Zubní náhrada ze stehenní kosti 
krávy, popsaná Pierrem Fauchardem 
r. 1728 a Philipem Pfaffem r. 1756. 
Konstrukce listového péra měla sloužit 
k přidržování náhrady k bezzubým 
čelistem. (Není datováno.) 

Horní zubní náhrada ze zimostrázu.
(Čína, kolem 1500 př. n. l., replika.)

Z DĚJIN ZUBNÍCH NÁHRAD

historie

Už v období starověkých kultur motivovaly nejrůznější důvody předchůdce 
dnešních zubních lékařů ke zhotovování náhrad jednoho či více zubů. Ze starého 
Egypta prokazatelně pocházejí první dlahy, které byly nalezeny v hrobu u města 
Giseh. Z období kolem r. 2500 př. n. l. je datováno sdlahování dvou zubů zlatým 
drátem. O něco později se objevily náhrady, kde chybějící zuby jsou doplněny zuby 
od otroků, které se připevňovaly zlatým drátem. Nedokonalosti chrupu faraonů 
a vysokých hodnostářů se vylepšovaly až posmrtně – doplnění chybějících zubů 
sloužilo k navrácení „kompletnosti“ zemřelého v posmrtném životě.

Kolem roku 500 př. n. l. začali Et ruskové, 
později následováni starými Římany, zhoto-
vovat náhrady z estetických a fonetických 
důvodů. Celkové zubní náhrady se ale popr-
vé začaly objevovat až kolem roku 1500 n. l. 
(viz fotografie). Pierre Fauchard r. 1728 a Phi-
lip Pfaff r. 1756 popsali zubní náhrady z do-
bytčí kosti, kde byly zuby pouze naznačeny 
a donýtovaná stříbrná listová péra podporo-
vala jejich funkčnost (viz foto). Až po zave-
dení otisků a používání sádrových modelů 
Pfaffem bylo možné zhotovovat protézy ze 
dřeva a slonoviny osazené zbroušenými ka-
mínky a zvířecími či lidskými zuby.

Už koncem 18. stol. se razí protézy ze zla-
ta a stříbra. Slitiny stříbra a bismutu (vizmu-
tu), později cínu a od r. 1880 i hliníku rovněž 
sloužily k výrobě zubních náhrad.

V Paříži se kolem r. 1820 objevily první 
porcelánové zuby, ovšem použitelné byly 
teprve od r. 1844 (od výrobce S. S. White). 
Vytlačily používání lidských zubů, jež bylo 
stejně začátkem 20. století zakázáno.

Převratný Goodyerův objev vulkaniza-
ce kaučuku dal po světové výstavě v Londý-
ně v r. 1851 příležitost k masovému rozšíření 
cenově přijatelných zubních náhrad. Zhruba 
před osmdesáti lety se objevuje technika od-
lévání na modelu a v r. 1936 se zavádí pala-
don – teplem polymerující metylmetakryláto-
vá pryskyřice. Po r. 1945 vznikly pryskyřičné 
zuby a zavedly se i samopolymerující plasty. 
Na konci minulého tisíciletí je převratnou no-
vinkou aplikace počítačových modelů. To už 
je ale příběh zcela současný...

Připravili Hans-Rainer Fischer,  
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spo-
lupráci a svolení pořídit fotografie ve sbír-
kách řediteli Muzea historie zubního lékař-
ství v Zschadrassi panu Andreasi Haeslerovi 
a rovněž děkuje dr. Hansi-Raineru Fischerovi 
za odbornou a autorskou pomoc při přípravě 
tohoto seriálu.

Náhrada z metakrylátu (paladon 
r. 1936, palapont r. 1938). Práce 
názorně ukazuje vysokou úroveň 
celkových náhrad. Zuby, ještě ručně 
vyrobené z palapontu, jsou zasazeny 
do báze z paladonu. (Německo, 1938.)

Zubní náhrada nejvyšší třídy, kdy 
se napřed vyrobilo porcelánové 
tělo, skládající se ze zubů a alveolu, 
poté se modelovala a odlévala 
kovová báze, která se po leštění 
cementováním a nýtováním propojila 
s tělem. (Jena, 1925.)

Litá konstrukce částečné snímatelné 
náhrady s kramponovými zuby. Na 
zubu 27 je zásuvný spoj podle 
Roacha a na korunkách je patrné užití 
frézovací techniky. (Jena, 1925.)

Celková náhrada z kaučukové báze 
a porcelánových zubů byla funkční díky 
žvýkacím pružinám upevněným na 
mosazných kloubech. (Německo, 1863.)



HRY A HRAČKY 
PRO DĚTI 
NA TÉMA ZUBY 

historie

Autíčka jako oblíbený nositel 
reklamy. Firemní dodávka 
z období kolem r. 1925 – závod 
Leo, kde se vyráběla zubní pasta 
Chlorodont (2007, jubilejní edice).

„Zubní vláček“ (dřevo, 2005).

Odznaky pro děti s příkladně 
vyčistěným chrupem (NDR, 1980).

Karetní hra „Bolesti zubů nejsou 
nutné“ podle známé knihy „Jörga 
bolí zuby“ (NDR, 1974).

Osvětová knížka o zubech pro malé 
děti (NDR, kolem 1970).

Autíčko s reklamou Odol 
(Německo, 60. léta 20. století). V řadě reklamních figurek, jejichž počátky 

se datují do poloviny 19. století (viz Eichův 
kov čili tzv. vídeňská mosaz), nemohou 
chybět ani Simpsonovi (90. léta 20. stol.).

Ordinace ve Francii z období 
kolem r. 1920 (1980, cín).

„Pokojíček pro panenky“, 
tentokrát jako zubní ordinace 
v dobových barvách (Lipsko, 
1965, studentská práce).

Hračky s tematikou zubního lékařství 
může někdo vnímat jako trošku kuriózní. 
Nicméně ani toto téma nijak nevybočuje 
z rozmanitého světa pomůcek pro dětskou 
výchovu.

Jednu z raných hraček, prezentovaných 
v expozici muzea v Zschadrassi, představuje 
mechanická pokladnička na drobné z litého 
kovu – zubní lékař v elegantním fraku při 
extrakci (viz foto v záhlaví článku). Řešení 
hračky ze šedesátých let 19. století je pros-
té: Každé zubní ošetření něco stojí... Takže 
mince se vkládala do kapsy figurky zubního 
lékaře. Po úspěšném vytržení zubu mince 
spadla, včetně zubu, do otvoru nádobky. 
Pacient se přitom „zhoupnul“ na zubařském 
křesle, aby se celé představení ještě umoc-
nilo. Dalším dobře zachovaným exponátem 
v muzeu je malá litografie z roku 1890 – hra 
se zuby, kde se pacientovi musí nahradit 
frontální chrup.

Vývoj hraček samozřejmě odráží i spole-
čensko-ekonomické dění. S nástupem ilu-
strovaných časopisů a s nimi spojenou in-
zercí na přelomu 19. a 20. století se hračky 
začaly víc a víc používat i jako lákavý nosič 
reklamy. Drážďanský továrník Lingner (firma 
Odol) byl jedním z průkopníků tohoto typu 
zviditelňování svých výrobků a ve sbírkách 
muzea se dochovala krásná dárková krabice 
z 20. let s panenkami, která následně slouži-
la k uchovávání hygienických pomůcek.

Českého návštěvníka jistě nenechá bez 
odezvy reklama umístěná na vagoncích tolik 
oblíbených vláčků modelové železnice, stej-
ně jako předměty pro zdravotnickou osvětu 
z někdejší NDR.

Další typické hry, zejména karetní, knížky 
pro děti a jiné drobné předměty, mezi nimiž 
nesmí chybět početná skupina dopravních 
prostředků nebo reklamní panáček, vám při-
nášíme v naší fotogalerii.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za 
spolupráci a svolení pořídit fotografie ve 
sbírkách řediteli Muzea historie zubního 
lékařství v Zschadrassi panu Andreasi 
Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi-
-Raineru Fischerovi za odbornou a au-
torskou pomoc při přípravě tohoto se-
riálu.
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Dvoustranný pelikán. Kolem r. 1720.

Univerzální kleště s vyměnitelnými pracovními 
koncovkami používali zubní lékaři především na cestách, 
při návštěvě pacienta v jeho domově. Kolem r. 1880.

Extrakční kleště podle Diderota z r. 1762.

Již moderně koncipované extrakční 
kleště. Kolem r. 1850.

Klasická páka s příčnou dřevěnou 
rukojetí. Kolem r. 1820.

Technicky vyspělý pelikán pro 
přesnou práci, potvrzující vývoj 
nástroje zhruba od r. 1720. Kolem 
r. 1840, rukojeť ze slonoviny, 
poniklováno.

Zubní klíče různého typu 
z období let 1780 až 1850.

Páky z období zhruba  
od r. 1780 do r. 1850.

V dnešní kapitole z výběru exponátů 
z Muzea historie zubního lékařství 
v německém Zschadrassi představíme 
tradiční extrakční nástroje z období 
18. a 19. století, kdy se zubní lékařství 
začínalo postupně profilovat jako 
samostatný obor medicíny a kdy také 
průmysl v legendárním „století páry“ 
efektivně rozšiřoval sériovou výrobu. 

Zajímavé je, že např. páky jsou v lite-
ratuře jen zřídka popisovány, a přitom 
pravděpodobně stojí na počátku dlouhé 
řady rozmanitých extrakčních nástrojů. 
Páky vynikaly jednoduchým a snadno 
vyrobitelným tvarem. Typickým před-
pokladem jejich použití byl zřejmě vi-
klající se zub.

Symbol prvotního stomatologické-
ho ošetření ovšem představují kleště. 
Počátky jejich používání sahají až do 
prvního tisíciletí našeho letopočtu a po-
užívají se dodnes. Rozšířený, ale po-
někud „nepohodlný“ nástroj, zejména 
pro pacienta, představuje tzv. pelikán, 
používaný k „vylamování zubů“ v prů-
běhu 14. až 19. století. V polovině 18. 
století se pak začíná objevovat další 
nástroj, přetrvávající v praxi až do po-
čátku minulého století. Je to zubní klíč, 
který při extrakci využíval kombinace 
točivého a zvedacího pohybu, což bylo 
pro pacienta šetrnější a pro ošetřujícího 
pohodlnější.

Vzácnou pomůcku na odstranění 
zbytkových nebo zalomených kořenů 
reprezentoval tzv. kořenový šroub. Byl 
vyvinut Serrem v roce 1804. I ten však 
s nástupem moderní techniky mizí z ka-
talogů i ordinací s koncem 20. století.

Paleta nástrojů zubního lékaře, toho 
moderního, i jeho historických před-
chůdců, je samozřejmě mnohem širší. 
Proto se budeme ve specializovaných 
článcích k tomuto tématu ještě vracet.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli Mu-
zea historie zubního lékařství v Zschadrassi panu 
Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi- 
- Ra ineru Fischerovi za odbornou a autorskou po-
moc při přípravě tohoto seriálu.

EXTRAKČNÍ 
NÁSTROJE
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historie

Držák na kartáček ve tvaru pagody 
ze Slezské porcelánky v Tiefenfurtu 
(porcelán, Německo, 60. léta 
19. stol.).

První zubní kartáčky z plastické hmoty 
(rukojeť i umělá vlákna místo štětin) 
od firmy Gibbs (Paříž, 1931).

Zubní kartáčky se stříbrnými intarziemi 
(Čína, kolem 1800).

Vlevo: Tři skleněné kartáčky jsou 
ke skleničce připevněny ozdobným 
páskem (sklo, USA, kolem 1900).
Vpravo: První generace držáčků na 
odkládání a sušení zubního kartáčku 
(durynský porcelán, asi 1850).

Moderní zubní kartáček 
s vyměnitelnou hlavičkou Clean BE 
Tween (USA, kolem 1925).

Berlínský cestovní čisticí a masážní 
kartáč na zuby. Navléká se na prst 
(guma, Německo, 20. léta 20. stol.).

Skládací cestovní kartáčky z celuloidu 
(Německo, 20. léta 20. stol.) a dřeva 
(Francie, kolem 1850).

Nabídka dodnes prakticky 
nepřekonané čisticí pomůcky pro 
dentální hygienu je pestrá. V muzeu 
v německém Zschadrassi evidují asi 
dva a půl tisíce exponátů, včetně 
kuriozit a „příslušenství“. Tj. různých 
držáčků, skleniček a kelímků, 
cestovních krabiček.

Historickým předchůdcem kartáčku 
byl zhruba před pěti tisíci let doložený 
jakýsi plochý „dentální štětec/škrabka“, 
označovaný a dodnes používaný zej-
ména v zemích islámu (kde se, mi-
mochodem, čistění chrupu věnuje už 
po mnoho staletí pozornost z rituálních 
důvodů). Dodnes nese název siwak ne-
bo miswak. V podstatě kousek dřívka 
z rostliny salvadora persica (známý aro-
matický arak), na konci roztřepený do 
tenkých vláken. Moderní marketingově 
rafinovanou variantu představuje Fibre 
Tooth Brush, který vyvinul Američan 
dr. Horsy. Rozřezal miswak na kousky, 
obalil každý do hedvábného papíru 
a po tuctech je prodával ve zdobných 
krabičkách. K tomu přidal rukojeť 
a tak vznikly první zubní kartáčky 
s vyměnitelnou hlavičkou (viz foto vlevo 
nahoře – exponát z roku 1898).

V čínské kultuře registrujeme v roce 
1498 zubní kartáčky opět štětcovitého 
tvaru, vyrobené z tenké bambusové 
třtiny a štětin divokého prasete. A již 
začátkem 16. století se zde objevily 
kartáčky velmi podobné těm dnešním 
– štětiny byly na držátku z bambusu či
slonoviny uloženy v pravém úhlu.

Středověká Evropa ovšem už také 
znala zubní kartáček. Pravděpodobně 
poprvé jej představil španělský velvysla-
nec na pařížském dvoru v roce 1570. Za 
zmínku také stojí soudobé vědecké do-
poručení používat k čistění zubů mořské 
houby pomocí dřevěných tyčinek a malý 
kousek hrubého plátěného sukna.

Moderní kartáček se pak v luxusním 
provedení objevuje v roce 1760 a po-
dobně jako další objevné nástroje a po-
můcky postupně laicizuje až do maso-
vého rozšíření v současnosti.

SVĚT ZUBNÍCH 
KARTÁČKŮ

První zubní kartáčky s vyměnitelnou 
hlavičkou, na bázi orientálního 
siwaku/miswaku, podle dr. Horsyho 
(USA, 1898).

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 

Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
panu Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje 
dr. Hansi- Ra ineru Fischerovi za odbornou 

a autorskou pomoc při přípravě tohoto seriálu.
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Této naší misi ovšem předcházela i ná-
vštěva německých kolegů, řečeno s Pa-
lackým – „v Čechách a v Moravě“. Ředi-
tel zschadrasského muzea pan Andreas 
Haesler společně s dr. Hansem-Rainerem 
Fis cherem, waldheimským zubním léka-
řem a bývalým studentem stomatologie 
na univerzitě v Olomouci, v závěru června 
navštívili obě klíčové české oborové sbírky, 
tedy pražské Stomatologické muzeum prof. 
dr. Jana Jesenského v bývalé kapli stoma-
tologické kliniky v Kateřinské ulici a zubní 
expozici v Technickém muzeu v Brně.

Obě setkání byla velmi přátelská 
s oboustranným nadšením a nelíčeným 

zájmem o stomatologické „pamětihodnos-
ti“ v obou zemích. K dojmům A. Haeslera 
a doc. Hubálkové se vrátíme v některém 
z následujících čísel LKS. Dnes vám přiná-
šíme malou informaci o jedné z místních 
rarit z oboru zubní prevence a ústní hygie-
ny – waldheimské výrobě zubního mýdla.

Pro ty, kteří rádi cestují a poznávají no-
vé věci, můžeme vřele doporučit návště-
vu tohoto saského regionu. Více infor-
mací získáte v našich minulých článcích 
a na webových stránkách: 
www. den tal museum.eu
www.stadt-waldheim.de
www.strafvollzugsmuseum-waldheim.de

ČILÝ RUCH NA TRASE  
PRAHA – ZSCHADRASS

ZUBNÍ MÝDLO Z WALDHEIMU SLAVÍ 160. VÝROČÍ UDĚLENÍ PATENTU

Řada kladných ohlasů na letošní sérii článků z historie 
stomatologie (všem za ně děkujeme), které pro vás připravujeme 
na základě bohatých sbírek Muzea historie zubního lékařství 
v Zschadrassi, vyvrcholila červencovou návštěvou naší 
redakce ve Waldheimu a blízkém Zschadrassi. Na cestu jsme 
se tentokrát konečně vydali v průvodu odborníků, zubních 
lékařek, doc. MUDr. Marie Bartoňové, CSc., a doc. MUDr. Hany 
Hubálkové, Ph.D., z pražské stomatologické kliniky.

Malebné město Waldheim, ležící 
zhruba v polovině jižně od cesty 
z Drážďan do Lipska, znají především 
čtenáři mayovek a milovníci zločinu 
a trestu. Město totiž proslulo svou 
káznicí, v níž po čtyři léta pikal 
a o svých budoucích „indiánkách“ 
rozjímal legendární spisovatel Karel 
May. Dnes se toto stále fungující 
nápravné zařízení honosí raritním  
muzeem vězeňství.

Bergmannovo zubní mýdlo se od 
roku 1904 prodávalo pod názvem 
ROSODONT (mělo tedy také 
růžovou barvu)

Ve vlastivědném muzeu ve Waldheimu jsou v expozici zubního mýdla 
dochovány např. (zleva) nejrůznější plakáty a dokumenty, rytina Bergmannovy 
továrny či dobové časopisecké inzeráty.

Ředitel zschadrasského muzea pan 
Andreas Haesler (vpravo) společně 
s dr. Hansem-Rainerem Fischerem 
obdivují exponáty pražského 
Stomatologického muzea.

Obě pražské lékařky s potomkem rodu Bergmannů 
panem Albrechtem Bergmannem a Ivou Žákovou 
naslouchají výkladu Falka Hartiga, vedoucího Kulturního 
střediska a vlastivědného muzea ve Waldheimu.

Navzdory těmto temným stránkám je 
Waldheim pro stomatologii symbolem 
čistoty. Roku 1851 (údajně 28. prosince) 
zde totiž vzniklo zubní mýdlo (die Zahn-
seife), v roce 1852 pak patentované a ná-
sledně vyráběné A. H. A. Bergmannem 
v místní továrně původně zaměřené na 
zemědělská hnojiva. Zubní mýdlo patří 
mezi první prostředky prevence zubního 
kazu. Proti dříve používanému zubnímu 
pudru (prášku) vynikalo menšími nežá-
doucími abrazivními účinky na sklovinu.

Pro nás ovšem přináší waldheimský 
výrobní závod ještě jednu historickou re-
miniscenci. V roce 1920 syn zakladatele 
A. H. R. Bergmann zaregistroval značku 
FLORENA, označující řadu kosmetických 
výrobků – mýdla, pleťové krémy, pěny na 

holení, parfémy a kolínské vody. A právě 
na Florenu si pamětníci možná vzpome-
nou, protože představovala jednu z mála 
zahraničních značek, pod níž se prodávaly 
kosmetické výrobky z bývalé NDR v teh-
dejším socialistickém Československu.

Pro ty, kteří rádi cestují a poznávají 
zajímavé lokality, nelze než doporučit 
místní vlastivědné muzeum, jež zdobí 
nejen expozice zubního mýdla, ale také 
třeba historický přehled někdejší domá-
cí výroby krátkých doutníčků, provozo-
vané zde další větví rodu Bergmannů 
v 19. a 20. století podobným způsobem, 
jako byla organizována u nás výroba lá-
tek podkrkonošskými tkalci.

Stránku připravili
Ladislav Šolc a Iva Žáková

reportáž
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ZUB JAKO SYMBOL, MÝTUS, OZDOBA...

Vyřezávaná maska se zuby ze 
slonoviny (začátek 20. století).

Hlavové masky Ekoi z oblasti Kamerunu- Nigérie 
s krásným znázorněním zubů (19. stol., mosaz, dřevo, 
přírodní vlákna a kůže, antilopí nebo snad lidská).

Mystická maska z terakoty 
s otevřenymi ústy a vyplazeným 
jazykem (asi 800–600 let př. n. l.).

Ozdobené zuby kultury starých 
Mayů a Inků (asi 1000 let př. n. l.).

Maska v podobě jaguára z oblasti 
Peru-Bolívie-Ekvádor (19. století, 
stříbro, sklo a kost).

Řetízek z kosti ptáka Cassowari 
a zubů divokých psů (19. stol.).

Krabička ze zvířecího zubu 
(není datováno).

Dobrodružství při pronikání do 
prehistorie lidstva, touha proniknout 
do myšlení a způsobu života 
našich prapředků, pochopit modly 
a symboly, které lidé na prahu dějin 
uctívali, to vše dnes vzrušuje vědce 
a historiky mnoha specializací.

Zuby ve všech podobách a formách 
tvoří zřetelnou součást prehistorických 
i novodobějších archeologických nále-
zů, často jako talisman nebo ozdoba. 
Typický projev kultovních aktivit pak re-
prezentuje maska, jak jinak než „ozube-
ná“. Objevuje se napříč všemi světadíly. 
Lidstvo také po mnoho tisíciletí provází 
zub jako dekorativní šperk, nejčastěji 
coby součást náhrdelníku, ale nezřídka 
také jako samostatný zdobný artefakt. 
V Muzeu historie zubního lékařství 
v německém Zschadrassi najdete na to-
to téma bohatou sbírku.

Zub se tedy jako ozdoba objevuje 
v posledních pěti tisících let až do na-
šich dnů v typické formě, kdy je před-
mět různého původu – někdy kost 
zvířete, jindy opracované dřevo či ká-
men – ztvárněn do podoby zubu, a to 
typicky v souvislosti s rituálními aktivi-
tami přírodních národů. Před třemi tisíci 
let nacházíme zub v kulturách starých 
Mayů a Inků, kdy byl zub osazován oz-
dobnými kameny. Mimochodem – tu-
hle techniku oba národy dobře ovládaly 
a způsob cementování se pozoruhodně 
shoduje s tím současným...

Zub nalezneme také jako symbol slou-
žící pro vyjádření nejrůznějších situací, 
vztahů a pocitů. Připomeňme si jich pár: 
oko za oko, zub za zub; darovanému ko-
ni na zuby nehleď; podívat se někomu na 
zoubek; být po zuby ozbrojen...

Nezbývá tedy než se těšit ze skvělých 
exponátů, jejichž fotografie vám přináší-
me, a možná si položit řečnickou otáz-
ku: Jestlipak dnešní tzv. „twinkles tooth 
jewels“ přežijí také do pátého tisíciletí 
našeho letopočtu...?

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 

a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 

Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 

panu Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje 

dr. Hansi-Raineru Fischerovi za odbornou 

a autorskou pomoc při přípravě tohoto seriálu.

Zdobný přívěsek se zubem 
orangutana (kolem r. 2000).
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KŘESLO JAKO ZÁKLAD PRACOVIŠTĚ 
ZUBNÍHO LÉKAŘE

Již téměř před půl druhým stoletím vyráběla 
americká firma Wilkerson částečně hydraulická 
křesla, kde zvedání fungovalo pomocí páky 
a ozubnice, zatímco klesání se dělo tlumeným 
pohybem pístu využívajícím tlaku olejového 
sloupce (USA, 1876).

Křeslo, či spíše židle pro někdejší 
lazebníky či barbíře, tj. středověké 
předchůdce pozdějších zubních lékařů, 
mělo již seřiditelnou opěrku hlavy (jižní 
Německo, sestaveno, jak bylo obvyklé, 
z dílů více místních firem, 1820).

Plně hydraulická křesla na sebe nedala 
dlouho čekat. Se všemi nám dnes 
známými možnostmi polohování. Toto 
pochází od bohužel dnes už zatím 
nedohledatelného výrobce z Berlína 
(Německo, 1884). Luxusní plyšové zubolékařské křeslo 

typu Archer umožňovalo polohovat 
nejen hlavu, ale celé tělo pacienta 
– téměř do polohy vleže (vyrábělo 
se jak v USA, tak ve Velké Británii, 
distribuovala celosvětově firma 
SS White, 1860).

Mezi světovými válkami se rodí moderní 
pracoviště ordinace zubního lékaře se všemi 
typickými prvky: hygienickým hydraulickým 
křeslem, komplexním unitem, kompresorem, 

němým asistentem, sterilizátorem a rentgenovým 
přístrojem. Zde od firmy Ritter (Německo, 1940).

Zřejmě poprvé se objevuje popis 
křesla pro pacienta v zubní 
ordinaci v roce 1869 v Německém 
čtvrtletníku pro zubní lékařství 
(Deutsche Vierteljahresschrift für 
Zahnheilkunde). 

Ke čtenáři promlouvají samá NEJ: 
„Mechanismus (křesla – pozn. red.) je 
takový, že dovoluje operatérovi umístit 
pacienta do libovolné polohy. Zaříze-
ní je v tomto směru jednoduché a oku 
zakryté tak, že i ten nejnervóznější 
pacient není pohledem na křeslo nijak 
zneklidněn..., ano, právem jde o jeden 

z nejkrásnějších vynálezů pro moderní 
zubolékařskou chirurgii.“

Skutečně – nastala moderní doba 
a do ordinací počala vstupovat nová 
technika, přístroje, zařízení, vše pro 
vyšší pohodlí pacienta a současně také 
pracovní komfort ošetřujícího lékaře.

Spolu s estetickými a ergonomický-
mi nároky se začaly prosazovat zásady 
hygieny a sterilizace. Plyšové potahy 
a honosné koberce už neměly v or-
dinacích místo. Také dřevěné skříně 
soudobým požadavkům nestačily. V r. 
1909 proto Oskar Weski doporučil ori-
entovat se na kovový nábytek, podle 
možností umístěný na kolečkách, tedy 
umožňující operativní přestavění podle 
potřeb lékaře.

V r. 1930 prorazila firma EMDA na 
trhu s prvním „němým asistentem“. Byl 
uveden pod názvem Emdator. Umísťo-
val se do centra místnosti a byl funkční 
ze všech čtyř stran. Konečně v šedesá-
tých letech minulého století se objevují 
ergonomické skříňové linky.

S těmito progresivními novinkami šel 
ruku v ruce samozřejmě vývoj unitů. 
Mezníkem byl r. 1917, kdy firma Ritter 
svými unity poprvé nabídla univerzál-
ní a komplexní pracoviště pro zubního 
lékaře, zahrnující již řadu elektrických 
spotřebičů – vrtačku, světlo, nástroje 
s nízkým napětím a také vodní a vzduš-
nou stříkačku. To je ovšem už jiná kapi-
tola a o ní zase někdy příště.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
panu Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje 
dr. Hansi-Raineru Fischerovi za odbornou 
a autorskou pomoc při přípravě tohoto seriálu.
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ZUBNÍ PRÁŠKY, MÝDLA, PASTY A ÚSTNÍ VODY...

Raritní obdélníková porcelánová 
nádobka na zubní pastu (Londýn, 
konec 19. století).

Reklamní emailová tabule firmy 
Biox- Ultra z Drážďan. Zobrazení 
dětí-zubů vychvalujících zubní 
pastu je oživeno „pérem za 
kloboukem“ v podobě zubního 
kartáčku (Německo, kolem r. 1925).

Lákavé balení krabičky 
pro „nejlepší ústní 
vodu“ (Německo, 
kolem 1910).

Odol a Chlorodont představují v zubní hygieně známé pojmy 
po celé Evropě. Všimněte si designu lahvičky s ústní vodou 
Odol, která svým tvarem odolala zubu času až do dnešních 
dnů, tedy víc než sto let (Německo, převážně 1910 až 1920).

Dvě dózičky na zubní prášek 
vyrobené ze zimostráze a porcelánu 
(Německo, mezi 1850 a 1900).

Papírové kornoutky pro balení a podávání 
menších i jednorázových množství zubního 
prášku (Německo, mezi lety 1910–1920).

Malá krabička na zubní 
prášek, připravovaný 
lékarnou ve Frankfurtu 
(Německo, kolem r. 1910).

První doložená písemná zmínka 
o zubním prášku a jeho složení 
(terebintová pryskyřice, dále okr 
a malachit) se objevuje v proslulých 
egyptských Papyrus Ebers 
(cca 1550 př. n. l.).

Od dob starých Římanů až do středo-
věku byly rozšířeny čisticí mleté zubní 
prášky velmi pestrého složení: ze skořá-
pek mušlí, cihlového prášku, dřevěného 
uhlí, mramoru, pemzy a různých dalších 
látek. Zpravidla se nanášely na lněné 
hadříčky a jimi se pak čistily zuby.

V roce 1773 Jacob Hemet patentoval 
první zubní mýdlo. Tvořil je borax, kří-
da a kafr. Zubním katáčkem se tento pří-
pravek předpěnil a pak se zuby vyčistily. 
Nám už dobře známý Adolf Heinrich 
August Bergmann ze saského Wald-

he imu (blíže viz článek v LKS č. 9/2012 
na str. S69) byl úspěšným vynálezcem 
zubního mýdla s patentem z roku 1852. 
Předností mýdla byla jemnost spojená 
s šetrností vůči sklovině a dásni a také 
prokázaný antiseptický účinek.

V polovině 19. století rovněž vzniká prv-
ní zubní pasta, jak ji známe ze současnosti. 
Vynalezl ji americký zubní lékař Washing-
ton Wentworth Sheffield a distribuovala se 
ve skleničce. Teprve jeho syn Lucius Tracy 
Sheffield, snad inspirován malířskými tuba-
mi, přišel s myšlenkou nového balení, a tak 
v roce 1892 byla založena Sheffield's Com-
pany a s ní se dostává na trh první zubní 
pasta v tubě. Její zdařilou kopii představo-
vala ještě v témže roce britská Beechams 
To oth Paste. V roce 1896 se pak objevuje 
aromatická zubní pasta Colgate. Na ev-

ropském trhu se mezi světovými válkami 
prosadil drážďanský Ottmar Heinsius von 
Ma yenburg zubní pastou Chlorodont, spo-
jující v názvu svěžest zelené barvy a pojem 
zub (viz řecká slova chloros a odon). 

Mimochodem – možná vás překvapí, 
že dodnes nezanikly oba předchůdci 
pasty, tedy zubní mýdla a prášky. Tvo-
ří stále asi jednu desetinu tržní nabídky 
v této oblasti dentální hygieny.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
panu Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje 
dr. Hansi-Raineru Fischerovi za odbornou 
a autorskou pomoc při přípravě tohoto seriálu.

Ústní voda z Drážďan 
s radioaktivními účinky, 
zachovaná ještě v originálním 
stavu (Německo, kolem 1920).
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Jak jste si mohli přečíst v LKS 
č. 9/2012, naše redakce v doprovodu 
místopředsedkyně redakční rady doc. 
MUDr. Marie Bartoňové, CSc., a doc. 
MUDr. Hany Hubálkové, Ph.D., 
z pražské stomatologické kliniky, 
navštívila Muzeum historie zubního 
lékařství v saském Zschadrassi.

Na závěr této návštěvy jsme požáda-
li o několik slov ředitele muzea pana 
An drease Haeslera, který nám velmi 
rád odpověděl na naše otázky a přidal 
i pár pochvalných postřehů ze své ná-
vštěvy ve stomatologických sbírkách 
v Praze a Brně.

Andreas Haesler: „Přiznám se, že 
jsem byl velmi napjatý a zvědavý, když 
jsem viděl v časopise LKS některé ukáz-
ky ze sbírky Stomatologického muzea 
prof. dr. Jana Jesenského v bývalé kapli 
stomatologické kliniky v Kateřinské ulici 
v Praze. Snad se nebudete smát, ale lu-
pou jsem prohlížel jednotlivé vytištěné 
fotografie, abych se dozvěděl co nejvíc 
o exponátech. Velmi jsem se proto těšil 
na návštěvu sbírky a musím poděkovat 
kolegům v Praze a především profeso-
ru Mazánkovi, že mi prohlídku muzea 
umožnili.

Mohl jsem tak obdivovat nové mož-
nosti a témata, která se v podobné ko-
lekci mohou urodit. Vedle exponátů 
o vývoji chrupu jednotlivých živočiš-
ných druhů mě uchvátila problematika 
válečného zubního lékařství a patologie 
s působivou obrazovou dokumentací 
předoperačního stavu a výsledků kom-
plikovaných operací, často zasahujících 
do oblasti plastické chirurgie apod. Pak 
to byla samozřejmě protetika, moderní 
otisky, tedy to, co lze v hojné míře vi-

dět i u nás v Zschadrassi. Člověk ale rád 
spatří nová řešení, ocení nuance, pečli-
vost a nápaditost technického a estetic-
kého provedení náhrad.

Ptali jste se mě na to, jak naše muzeum 
vzniklo a jaké plány máme do budouc-
nosti. Musím říct, že my nikam nespě-
cháme. Jdeme vytrvale, krok za krokem, 
a postupně budujeme a rozšiřujeme jak 
vlastní expozici přístupnou veřejnosti, 
tak celé rozsáhlé zázemí muzea. Naše 
štěstí je v tom, že prostory, které jsme na 
pahorku nad Zschadrassem získali, jsou 
poměrně rozsáhlé a umožňují nejen in-
stalaci trvalé reprezentativní výstavy, ale 
jsou zároveň potenciální možností pro 
nejbližší léta. Můžeme shromažďovat 
do našich skladů další a další přístroje, 
nástroje, zařízení, včetně velkých kusů. 
Rovněž můžeme budovat odborné zá-
zemí, tj. vědeckou knihovnu a studovnu 
a konečně také vytvořit centrum pro 
hosty, kteří se zde budou chtít pár dnů 
rozhlédnout. Proto je v našich plánech 
i malý penzion.

Důležitým momentem naší práce je 
získávat a posilovat nové kontakty a dát 
světu vědět, a to nejen zubním lékařům, 
o zajímavé historii oboru. Dnes je muze-
ální formou prezentováno například ce-
lé spektrum tradičních řemesel, jak jsme 
to viděli i při návštěvě v Technickém 
muzeu v Brně. Stomatologie, která, jak 
jsme se u nás v Zschadrassi přesvědčili, 
je návštěvnicky atraktivní, teprve získá-
vá zájem veřejnosti a buduje své místo 

v oblasti muzejnictví. Proto se snažím, 
abychom vytvořili centrum informa-
cí o stomatologických sbírkách v celé 
Evropě. Mnohé jsem už navštívil a teď 
nastane práce na webových stránkách, 
které by měly ve finále budoucím bada-
telům umožnit bližší informace o tom, 
kde pro svoje vědecké či odborné téma 
mohou čerpat zdroje a poznatky. Pova-
žuji totiž za důležité dokumentovat ne-
jen naši sbírku, ale informovat zájemce 
také o tom, co mohou vidět ve Vídni, 
Praze, Berlíně, Paříži, Londýně – a třeba 
i v menších, ale zajímavých kolekcích, 
jakou představuje například expozice 
v Brně. Vždyť všechna ta práce a ma-
teriál tvoří kamínky mozaiky, kterou se 
snažíme společně poskládat do výsled-
ného obrazu.“

Náš rozhovor korunovala návštěva ře-
ditelského kabinetu pana Haeslera, kde 
se tomuto na první pohled nenápadné-
mu muži rozzářily oči, když se mohl 
pochlubit čerstvými přírůstky sbírek, 
za nimiž bylo snadné vytušit pečlivou, 
systematickou a nadšenou práci. Sbírky 
unikátního Muzea historie zubního lé-
kařství jsou nepochybně v dobrých ru-
kou a na dobrém místě. Konečně – jeďte 
se při vaší cestě do oblasti Drážďan či 
Lipska přesvědčit do Zschadrasse osob-
ně. Stojí to za to.

Připravil Ladislav Šolc

Z LETNÍ NÁVŠTĚVY MUZEA V ZSCHADRASSI

Nenápadný vstup do budovy 
s expozicí muzea v Zschadrassi.

Genius loci této lokality je 
působivý v každé stavbě na 
zschadrasském návrší.

Ředitel muzea pan Andreas Haesler 
neváhal při několikahodinové 
prohlídce expozice a sbírek 
demonstrovat, jak se jednotlivé 
nástroje a přístroje používaly.
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Z návštěvy Muzea historie zubního 
lékařství v Zschadrassi se celá naše 
redakční výprava vrátila nabitá 
dojmy. O své zážitky se nyní s vámi 
chce podělit doc. MUDr. Hana 
Hubálková, Ph.D.

Jako zubní lékařku mne vždy zaujmou 
sbírky a exponáty z oblasti medicíny 
a především ty, které souvisí s naším 
oborem. Známé jsou nálezy ze starého 
Egypta, Mezopotámie, Číny; v Evropě 
např. etruské fixní můstky ve vatikán-
ských muzeích, nebo třeba porceláno-
vá horní celková náhrada amerického 
prezidenta Washingtona v londýnském 
Natural Science Museum. Zaujmou 
také exponáty soustředěné kolem sto-
matologických klinik ve střední Evropě, 
především chirurgické nástroje sloužící 
k extrakcím zubů, sádrové modely, zub-
ní protézy, dále fotografie a anatomické 
preparáty dokumentující vrozené i zís-
kané anomálie v maxilofaciální oblasti... 
Dosud jsem se však nesetkala s muzejní 
expozicí, která by měla za cíl „hledět na 
chrup pod úhlem 360°“.

V únorovém čísle časopisu LKS jsem 
u fotografie sošky svaté Apoleny za-
registrovala zmínku o Muzeu historie 
zubního lékařství v německém měs-
tečku Zschadrass (Dental historisches 
Museum). I v dalších vydáních časopi-
su se objevují články věnované historii 
našeho oboru se zajímavou obrazovou 
dokumentací pořízenou v uvedeném 
muzeu. Velice ráda jsem proto přijala 
pozvání k návštěvě unikátního saského 
muzea, které, ač bylo založeno teprve 
před deseti lety, opravdu nemá svým 
rozsahem obdoby. Sbírky naplnily tři 
dvoupodlažní pavilony v půvabném 
anglickém parku. V ambicích občan-
ského sdružení, které muzeum provo-
zuje, je ve čtvrté budově zřídit penzion 
a studijní zázemí pro odborné i laické 
návštěvníky. V současné době jedna 
budova funguje již jako muzeum, dru-
há jako depozitář s exponáty čekajícími 
na katalogizaci a uspořádání a ve třetí 
budově jsou v sálech umístěny odborné 
knihy a celé ročníky stomatologických 
časopisů a dalších tiskovin. Velkorysé...

Všechny exponáty muzeum získalo 
formou darů, nejčastěji z dědictví. Proto 
můžeme v expozici vidět celé původní 
ordinace i s nástrojovým vybavením, 
dále vitríny s exponáty, které popisují 
kompletní pracovní postupy zhotove-
ní, např. korunek či můstků, extrakční 
nástroje od těch nejstarších až po mo-
derní, prosklené skříně plné násadců, 
vrtáčků, fréz, amalgamátorů, dávkovačů 
amalgámu, artikulačních přístrojů (více 
než 500 různých typů), kartáčků na zu-

by a škrabek na jazyk, párátek ze slono-
viny či stříbra, včetně elegantních dóz, 
hraček se zubní tematikou... Však vy, co 
sledujete seriál v našem LKS, už tušíte 
rozsah a pestrost expozice. 

Další sály jsou plné laboratorního 
vybavení: přístrojů na tavení a odlévání 
kovů, tažení drátů, ražení plechu, lešti-
ček s manuálním i elektrickým pohonem 
a přístrojů na vulkanizaci kaučuku. Uni-
kátní jsou historické rentgenové přístroje 
všech generací, zařízení pro celkovou 
anestezii či například mikroskop s foto-
aparátem, který sloužil ke studiu a do-
kumentaci mikrokrystalické struktury 
dentálních slitin. Sbírky zubních náhrad 
a ortodontických přístrojů a potřebných 
materiálů jsou samostatnou kapitolou.

Měla jsem možnost nahlédnout 
i do depozitářů – tam se dnes nachá-
zí asi 80 % předmětů. Ty čekají ještě 
na konzervaci a umístění do expozice. 
Bohatství vskutku neuvěřitelné. Po pěti 
hodinách strávených v muzeu jsem si 
uvědomila, jak dlouhou cestu vývoje 
obor prošel do dnešní doby, jak pro-
středky a technické možnosti ovlivnily 
diagnostiku a způsoby ošetřování. Na-
ši stomatologičtí předkové převzali od 
lazebníků, bradýřů a kovářů základní 
typy jednoduchých nástrojů, které pak 
s velkým důmyslem rozvíjeli. Na pomoc 
jim přišly mechanické vymoženosti 
doby, elektrický pohon, později vzdu-
chové turbíny, lasery, přístroje řízené 
mikroprocesory, počítačová technika, 
CAD/ CAM technologie... A tak od tech-
nické jednoduchosti individuálně vyro-
bených nástrojů se došlo až k sériové 
výrobě v továrnách se sofistikovanou 
automatizací. Na muzejních exponá-
tech je také dobře patrné, jak základní 
funkčnost doplňoval design. Použité 
materiály reflektovaly socioekonomické 
poměry jak zubní ordinace, tak i jejích 

klientů (exotické druhy dřeva na zaří-
zení i na nástrojích, slonovina, stříbro, 
samet). Dlouho však trvalo, než výběr 
materiálů na vybavení ordinace byl sla-
děn s dobovými požadavky na hygienu. 

Při pohledu na dochovaný kabinet, 
který připomíná luxusní salón stavě-
ný z ebenu a plyše, zarazí přítomnost 
kompresoru zakrytého skleněným po-
klopem. Zubní lékař pracující v této 
ordinaci musel být hrdý na technickou 
vymoženost, kterou tímto způsobem 
prezentoval svým pacientům. Tak jako 
tisíce jeho předchůdců nechtěl ustrnout 
a hledal nové cesty k pokroku. Prů-
myslová revoluce, objevy v medicíně 
a novodobá automatizace zbavily často 
stomatology i zubní techniky namáhavé 
a časově náročné práce, pro pacienty 
přinesly snesitelnější pracovní postupy 
při vyšetření i ošetření. V našem obo-
ru je stále co vylepšovat – a nejen na 
technické úrovni, ale i ve vztahu k pa-
cientům.

Návštěva stomatologického muzea 
v Sasku tak pro mě znamenala mož-
nost zamyšlení se nad vývojem oboru, 
nad lidským intelektem a umem, nad 
skloubením techniky a designu, nad za-
pomenutými myšlenkami a nad respek-
tem k našim předchůdcům – stomatolo-
gům. Genius loci tohoto muzea je silný 
a představuje velkou inspiraci. Nesmí-
me však zapomenout, že cílem našeho 
snažení není technika, ale člověk. 

Občanskému sdružení vedenému An-
dreasem Haeslerem přeji do budoucna 
hodně úspěchů v rozvíjení stomatologic-
kých sbírek a děkuji dr. Hansi-Rainerovi 
Fischerovi za fundované provedení expo-
zicemi muzea (www.dentalmuseum.eu).

doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
předsedkyně České společnosti 

protetické stomatologie

Docentka MUDr. Hana 
Hubálková, Ph.D., 
pozorně naslouchá 
dr. Fischerovi, který 
nám při návštěvě Saska 
poskytl zasvěcené 
průvodcovské služby 
také ve Waldheimu, 
kolébce dentálního 
mýdla. 
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KOUŘÍCÍ MUŽÍČCI

Novodobý kouřící mužíček. 
Podivuje se nad vytrženým zubem 
a nadšeně jej ukazuje obecenstvu.

Zubní technik s moderními lupovými 
brýlemi soustředěně pracuje 
v moderně zařízené laboratoři.

Zubní lékař s tradičním 
symbolem úlevy od bolesti – 
vytrženým zubem.

Tradiční dvojice zubní 
lékař a pacient.

Zubní lékař vychvaluje 
svoji zázračnou konstrukci – 
žvýkací stroj.

Kouřící mužíčci – dva páni doktoři, malý a velký. 
Viz německá rýmovačka: Zwei Herren Doktoren, der 
eine klein, der andere groß, schauen ganz famos.

Naši kolegové ze Saska připravili 
pro první číslo letošního ročníku 
svérázné „péefko“ ze společného 
prostoru s bohatou historií 
česko- německé sounáležitosti. 
Jak tedy asi tušíte – z Krušných 
hor (Erzgebirge). V tomto 
klimaticky poněkud drsném, ale 
přesto poměrně hustě obydleném 
regionu, vznikla již téměř před 
dvěma stoletími jako jeden 
z produktů dřevozpracujícího 
průmyslu raritní figurka 
„kouřícího mužíčka“. S rostoucí 
popularitou v mnoha podobách 
přibyla i varianta představující 
zubního lékaře a ostatní členy 
dentálního týmu.
Pozn.: Všechny exponáty na této 
stránce pocházejí z období od 
roku 1990 do současnosti a jsou 
produktem typické regionální 
krušnohorské malovýroby.

Krušnohoří se na obou stranách hra-
nice pyšní dvěma nejvýše položenými 
městy v obou zemích. V Čechách je 
to Boží Dar (1028 m n. m.), v části ně-

mecké Oberwiesenthal (914 m n. m.). 
Nepřímo to potvrzuje čilý mnohasetletý 
hospodářský význam této části česko- 
-německého pomezí.

Rozvoj krušnohorského hornictví, pro 
tuto oblast typického, byl však v uply-
nulých staletích kolísající, a proto vy-
volával potřebu vzniku dalších řemesel 
(sklářství, houslařství...). V 2. polovině 
19. století vzniká průmysl soustružení 
dřevěných výrobků, včetně výroby hra-
ček. V r. 1830 pak registrujeme první 
zmínku o figurce „kouřícího mužíčka“ 
(Räuchermännchen). Ten se stal vánoč-
ním symbolem v této oblasti a spolu 
s tradičními dřevěnými svícny a typický-
mi pyramidami nebo figurkami horníků 
patří k neodmyslitelné součásti koloritu 
vánočních svátků v saském Krušnohoří.

Možná tuhle roztomilou figurku ne-
znáte, takže připojme malý „fyziologic-
ký“ komentář. Tělo mužíčka je rozděle-
né, přibližně v polovině trupu je kovová 
plošinka na doutnající kuželky o prů-
měru asi 1 cm a výšce zhruba 2,5 cm. 
Kuželka se zapálí a její kouř stoupá du-
tým hrudníkem nahoru a odchází „duti-

nou ústní“, přizdobenou podle potřeby 
zdobnou fajfkou, ven. Složení doutna-
jící směsi v kuželkách je pochopitelně 
výrobním tajemstvím, ale jeho základ 
tvoří mleté dřevěné uhlí, škrob, santalo-
vé dřevo, vonné přísady. Ty jsou typicky 
vánoční či adventní (připomínající na-
šeho „františka“), ale také příležitostné, 
jako je esence lesní vůně, skořice, čoko-
lády, zeleného čaje...

Díky návštěvníkům muzea v Zschad-
rassi a jejich laskavým darům se dnes 
sbírka může pochlubit desítkami „kou-
řících mužíčků“ a louskáčků (Nußkna-
cker). V dnešní obrazové galerii vám 
představujeme ty z německé strany 
Krušných hor, o těch českých zase ně-
kdy příště.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
panu Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje 
dr. Hansi-Raineru Fischerovi za odbornou 
a autorskou pomoc při přípravě tohoto seriálu.
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PŘÍSTROJE NA ZHOTOVENÍ 
LITÝCH KORUNEK

Odlévání pomocí brambor. Výsledek 
pokusu z r. 2007. Otevřený licí válec 
včetně půlky brambory.

Kolo podle Wauera, licí aparát 
– modifikace ručního praku. 
Profesionálně se vyráběl z kola pro 
bicykl. V praxi se ale neosvědčil 
a rychle zmizel (r. 1907).

Siriusový prak založený na principu odstředivé 
síly. Na dřevěný váleček v prostředku navinuté 
lano se rychle odtáhlo za účelem rotace obou 
kelímků (kolem r. 1925).

Odlévání kovů, tedy výroba 
zbraní a nástrojů, ale 
i bronzových kultovních 
předmětů, patří mezi nejstarší 
technologie lidské kultury. Jeho 
počátky podle nálezů z jižního 
Srbska sahají do období asi 
5500 let př. n. l.

Prapředchůdci odlévaných zubních 
náhrad se mohou pochlubit stářím asi 
4500 let. Pomocí zlatých drátků se při-
pojovaly náhradní zuby ke zbytkům 
stávajícího chrupu. Později se objevila 
technika nýtování zlatých plíšků.

Čas plynul bez velkých inovací a tepr-
ve v r. 1746 popisuje von Monton první 
zlaté korunky. Za dalších sto let se ob-
jevují nové odlévací techniky, přístroje 
a pomůcky. Základem se stala historická 
technologie tzv. lití metodou ztraceného 
vosku. Zhotovil se voskový model, ko-
lem něj licí forma, vosk se vytavil a do 
vzniklé dutiny-formy se vehnal roztavený 
kov nebo slitina kovů. Forma se rozbila, 
výrobek opracoval a mohl se použít.

Při tavení kovů kuriózně sehrál klíčo-
vou roli obyčejný brambor. Kov se nad 
rozžhaveným dřevěným uhlím zkapalnil 
v kelímku, pak se přenesl na žhavou licí 
formu a následovalo přimáčknutí čers-
tvě rozříznuté půlky bramboru na kov 

a licí formu. Kupodivu v poklidu, za 
vůně smažených hranolků, přimáčknu-
tá hlíza utěsnila okraje licí formy, díky 
horkému kovu se odpařovala v brambo-
ře obsažená voda a tlakem vzniklé páry 
byl kov doslova vehnán do formy. Vše 
ve zlomku sekundy. Tento způsob odlé-
vání se stal základem pro další vývoj li-
cích přístrojů, dnes je síla páry nahrazo-
vána stlačeným vzduchem či vakuem.

Další možností pro vyplnění formy 
roztaveným kovem bylo využít odstředi-
vé síly vytvořené rotačním pohybem za-
řízení. První pomůckou byl rotační licí 
prak, z něhož vznikly ve dvacátých le-
tech minulého století tzv. siriusové (tedy 
zdvojené) praky. V muzeu v Zschadras-
si evidují téměř padesát licích přístrojů 
včetně nedávno získaného takřka sto let 
starého praku Rotax. Pracovníci muzea 
se těší, až se jim podaří získat legendár-
ní přístroj zhotovený podle Taggarta.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
panu Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje 
dr. Hansi-Raineru Fischerovi za odbornou 
a autorskou pomoc při přípravě tohoto seriálu.

Lis na tažené korunky 
(kolem r. 1920).

Lisovací stroj na žvýkací plochy, resp. řezací hrany. 
Plechový válcovitý prefabrikát se pomocí kladiva 
a razidla tvaroval z vnitřní strany budoucí korunky 
ražením do tlusté olověné desky. Razníky byly různé 
pro jednotlivé plochy, resp. hrany.

Lis na zhotovení tažených korunek (kolem 
r. 1900). Neužívala se ještě licí technika. 
Žhavý plech se položil pod razník 
žádaného průměru a vznikla objímka.

Ve své době progresivní licí přístroj 
královéhradecké firmy J. Ježek und Sohn, 
Elektrotechnische Werke Königgrätz, z první 
poloviny 40. let 20. století. Mezi oběma 
seřiditelnými uhlíkovými čepy vznikl světelný 
oblouk roztavující kov. Rotaci obstarávala 
klika. Zdroj žáru zůstal nad kovem, což bylo 
důležité pro odlévání kovu.

Tlakový licí přístroj firmy Nagel & Co 
v Lipsku z r. 1907, vycházel z principu 
bramborového odlévání. Pákou se přitlačila 
deska z vlhkého azbestu na licí formu 
a vzniklou párou byl kov vtlačen do formy.
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REKLAMA ZUBNÍCH LÉKAŘŮ

Raritní a dobře zachovaná reklama 
zřejmě perfektně vybaveného 
Ludewigova „zubního ateliéru“ 
s hojnými inovacemi, včetně dětské 
péče (litografie na lepence, 50 x 45 cm, 
Lipsko, kolem r. 1900).

Reklama na keramickém kachli, 
v jižní Evropě typické dodnes 
(Itálie, kolem r. 1970).

Nástěnná reklama zubního lékaře 
s vyznačením ordinační doby (rytina na 
hliníkové desce, Německo, kolem r. 1950).

Porcelánová destička se jménem 
„zubního umělce“ Albrechta Rittera 
(Mnichov, kolem r. 1890).

Malé doplňující cedulky 
jasně informují, jaké pacienty 
v ordinaci ošetřují (Německo, 
smaltovaný plech 4 x 4 cm, 
kolem r. 1930).

Raritní, zřídka užívanou formou 
inzerce zubních lékařů je užití 

loga, typicky se zobrazením zubu 
nebo symbolikou poskytované 

péče. V současnosti je v muzeu 
prezentováno 24 exponátů.

Podobné cedule najdeme v Asii 
a vyrábějí se dokonce i pro 
turisty (pomalovaný železný plech, 
Pákistán, kolem r. 1980).

Zubní ateliér Bruna Böttchera 
přirozeně z uličky lazebníků 
(Badergasse) odkazující na souvislost 
s lazebníky a barbýři (smaltovaný 
železný plech, Colditz, kolem r. 1900).

Prvním historicky doloženým zubním 
lékařem v dějinách byl Hesire ve 
starém Egyptě. Žil zhruba před 
4700 let. V textu tzv. pěti desek 
zaznamenáváme i kuriozitu – titul 
zubního lékaře zde předchází 
titulu „všeobecného“ lékaře (více 
o Hesireovi viz LKS 1/2013). 
V evropských antických kulturách 
dochází k útlumu zmínek či 
dokonce reklamy zubních lékařů 
a znovu se do povědomí veřejnosti 
dostávají předchůdci stomatologů 
po Lutherově reformaci. Tehdy 
totiž putující ošetřovatelé chrupu 
vysílali dopředu své verbíře, kteří 
jim zajišťovali potřebnou klientelu. 
Bohužel písemné ani obrazové 
doklady se zde nezachovaly nebo 
nejsou zatím dostupné. 

V muzeu v Zschadrassi máme anglic-
kou reklamu z r. 1730 propagující tinktu-
ru, která pacientovi uleví bez vytržení zu-
bu. V novinách Leipziger Intelligenzblatt 
upozorňuje na své umění výmarský 
dvorní dentista. Tamtéž nabízí v r. 1775 
ústní a zubní lékařka Frederika Elisabeth 

Lochmannin své léčebné služby, které 
ještě dnes vzbuzují zdání modernosti, 
i když byly jistě svou povahou značně 
odlišné od těch současných. Vedle inzer-
ce vdovy po Philippu Pfaffovi z Berlína 
(Pfaffin, Pfaffová) šlo o další v této době 
výjimečnou reklamu v oboru.

Pojmenování profese bylo v posled-
ních dvou stoletích mnohotvárné a za-
hrnovalo řadu termínů od zcela věcných 
až po šetrné eufemizmy: zubní ateliér, 
studio, technik, operatér, umělec, praxe, 
ústav, ústav pro „trpící na zuby“, zub-
ní lékař – a pochopitelně se objevuje 
i dodnes známý titul dentista. Součas-
ná označování jsou podobně rozmanitá 
a s bohatou fantazií oslovují potenciál-
ního pacienta zubních praxí.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
panu Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje 
dr. Hansi-Raineru Fischerovi za odbornou 
a autorskou pomoc při přípravě tohoto seriálu.
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NÁSTROJOVÉ SADY

Sada nástrojů z kufříku zubního lékaře. 
Celý komplet lze přímo položit na 
pracovní stolek (Berlín, kolem 1900).

Raritní a praktický pořadač na nástroje 
v podobě hada (barvené železo, kolem 1880).

Dvojice dlát ze železa se 
slonovinovou a dřevěnou 
rukojetí sloužila k uvolnění 
kořenů ze zubního lůžka  
(z let kolem 1750 a 1780).

Jedinečná, zachovalá a úplná 
sada nástrojů na zlaté 
výplně tepané Bonwillovým 
kladívkem (Německo, 1875).

Soubor č. 6 polní výzbroje zubního lékaře 
z první světové války. Dokonce balení 
cementu zůstalo netknuté, stejně jako to 
nejdůležitější: kleště a nástroje (kolem 1915).

Harvardova sada nástrojů na aseptické 
zpracovávání cementu. Již tehdy výrobce 
dbal na hygienické principy moderního 
zubního lékařství (železo a hliník, 1909).

Sada odstraňovačů zubního kamene. 
Původně byly uloženy v pouzdru 
(železo, slonovina, kolem 1820).

Sada nízkonapěťových nástrojů firmy 
KaVo. Osvětlené zrcátko, různé kautery 
a zkoušeče vitality (Německo, kolem 1950).

Už v roce 1896 píše legendární 
George Pierce Geist-Jacobi v knize 
Geschichte der Zahnheilkunde: 
„Blíže se zmiňovat o zlepšení 
exkavátorů a extrakčních nástrojů by 
nás zavedlo až příliš daleko, pokrok 
se zde ještě nezastavil...“

Nuže – po uplynutí více než století 
lze nepochybně napsat totéž. Individu-
alizace v zubním lékařství podporovala 
vývoj designu a rovněž materiálů až 
na samé hranice myslitelného, ovšem 
hranice, které se stále a stále posou-
vají vpřed. Budiž řečeno, poněkud 
nepopulárně, že jen některé z těchto 
nových forem jsou pro praxi důležité, 
nezbytné a vítané. Lidstvo odedávna 
osudově prožívá touhu po inovacích 
a dokonalosti používaných nástrojů, 
a později i přístrojů. A jaká byla krité-
ria nového designu? Po dlouhé věky, 
ještě v 19. století, to byla v první řadě 
osobní přání uživatelů zubolékařských 
nástrojů. Někdy také vyobrazení z lite-
ratury. Tím se řídili zruční řemeslníci, 
nástrojaři. Mimochodem – uplatňování 
zásad sterilizace od 2. pol. 19. století, 
stejně jako průmyslová výroba ovlivnily 
sice design nástrojů, nikoliv však jejich 
rozmanitost.

Naši zvláštní pozornost vzbuzuje 
dávná snaha vytvářet různé nástrojové 

sady, komplety, kazety, naplňovat jimi 
brašny či skříňky s instrumentáriem. 
Snaha po výjimečné prezentaci ná-
strojů vrcholí u kompletů pro cestující 
lékaře. Podle statusu ošetřujícího se ob-
jevily v sadách nástroje ze zlata, stříbra, 
později poniklované a pochromované, 
ve vzácném provedení s rukojeťmi ze 
slonoviny, perletě, želvoviny či ebeno-
vého dřeva. 

Různorodost sbírky desetitisíců expo-
nátů v muzeu je obdivuhodná a skrý-
vá mnoho otázek a tajemství, která 
teprve budoucí vědecké zpracování 
doplní mnohdy jistě překvapivými pří-
běhy z pohledu medicínského, ale také 
i technologického.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli Mu-
zea historie zubního lékařství v Zschadrassi panu 
Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi-Ra-
ineru Fischerovi za odbornou a autorskou pomoc 
při přípravě tohoto seriálu.

Sada endodontických 
nástrojů s toulcem na 
vyměnitelné pracovní 

koncovky (rukojeť 
ze slonoviny, železo, 

kolem 1840).



DNY DĚTSKÉ PREVENCE NA PDD 2013

NĚMEČTÍ HOSTÉ ZE ZSCHADRASSE V PRAŽSKÉ APOLENCE

Dny dětské prevence v koutku 
s malými židličkami a veselými 
obrázky na panelech, které ostrůvek 
určený dětem oddělují od ostatního 
ruchu kolem, se staly již nedílnou 
součástí doprovodného programu 
mezinárodního kongresu Pražské 
dentální dny. 

Česká stomatologická komopra pořádá 
tuto preventivní akci s velkým úspěchem 
již od roku 2010. Malí předškoláci a školáci 

nadšeně reagují na otázky týkající se ústní 
hygieny a stravovacích návyků a stejně nad-
šeně napodobují správné pohyby při výuce 
čištění zoubků. Komora tímto projektem ne-
jen přispívá k osvětě hygieny ústní dutiny, ale 
pomáhá i předškolním a školním zařízením 
doplnit teoretickou výuku výchovy ke zdraví 
užitečným a účinným praktickým cvičením. 
Většina mateřských škol a tříd 1. stupně zá-
kladních škol navštěvuje Dny dětské preven-
ce opakovaně a některé již v předstihu zjiš-

Dny dětské prevence 
sázejí na poutavou 
a hravou formu 
instruktáže. Z učení 
či „poučování“ se 
hned stává zajímavá 
zábava a předškoláci 
i školáci ji přijímají 
s opravdovým 
zápalem.

V polovině března jsme v Apolence 
uvítali dvojici spolupracovníků LKS, 
ředitele Muzea historie zubního 
lékařství v Zschadrassi Andrease 
Haeslera a jeho spolupracovníka 
dr. Hanse-Rainera Fischera, zubního 
lékaře ze saského Waldheimu, 
mimochodem někdejšího posluchače 
stomatologie na univerzitě v Olomouci.

Na jednání s ředitelkou kanceláře ČSK 
RNDr. Marií Švábovou a šéfredaktorem 
LKS PhDr. Ladislavem Šolcem přednesli 
němečtí hosté myšlenku živé prezentace 
exponátů zschadrasského muzea na ně-

které z našich velkých komorových akcí 
– na Pražských dentálních dnech, nebo
na Valné hromadě ČSK. Pochopitelně
s doprovodem přednášky nebo prezenta-
ce muzeálních sbírek a jejich už více než
desetileté historie. Obě strany se dohodly,
že na tomto projektu budou intenzivně
pracovat tak, aby pokud možno ještě letos
mohla být akce v Praze uskutečněna.

Oběma pánům jsme také věnovali pa-
mětní medaili Komory, kterou brzy uvidí 
návštěvníci německého muzea v jeho ve-
řejné expozici.

Redakce

Pánové Andreas Haesler (vlevo) 
a dr. Hans-Rainer Fischer si doslova 
zamilovali unikátní zubolékařské 
křeslo, umístěné v recepci Apolenky. 
Je totiž, jak nás ujistili, naprostou 
raritou, jediné svého druhu, které je 
takto zachovalé a veřejně vystavené. 
Bylo speciálně určeno a vyrobeno pro 
stomatologickou péči o dětské pacienty! 
V žádné z velkých evropských sbírek se 
pravděpodobně neobjevuje.

Muzeum v Zschadrassi 
navštíví ročně tisíce 
návštěvníků. Vedle zážitků 
z rozsáhlé expozice si také 
mohou pořídit některý 
z mnoha suvenýrů, mezi 
jinými i velmi hodnotné 
nástěnné kalendáře, které 
tu již po léta vydávají – pro 
jistotu hned dva různé tituly 
ročně...

ťují, zda je bude ČSK opět pořádat. Možnost 
vyzkoušet si správnou techniku čištění zubů 
pod vedením zkušených lektorů využívají 
i děti z Jedličkova ústavu a rodiče s dětmi na 
mateřské dovolené. 

Proto i v letošním roce oslovila ČSK Mgr. 
Janu Stejskalovou, organizátorku preventiv-
ního programu Zdravý zoubek, a Ing. Luká-
še Kaloše, zakladatele společnosti a občan-
ského sdružení Nechci kazy, s žádostí o za-
jištění výuky. Stejně jako loni budou Dny 
dětské prevence probíhat po celou dobu 
konání kongresu PDD a jeho doprovodné-
ho programu ve dnech 9.–11. 10. 2013. 

Sdružení Nechci kazy opět přistaví na 
parkoviště před Kongresovým centrem Pra-
ha kamion se zubní ordinací, kde se děti 
bez obav, hravou formou seznamují s pro-
středím zubní ordinace. Mohou si prohléd-
nout její vybavení a zeptat se na vše, co je 
kolem vyšetření a ošetření zoubků zajímá. 

Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK
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ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ V OBRAZECH

Ručně kolorovaná mědirytina Paula Andreho kolem r. 1850 
podle malby Theodora Ramboutse z poč. 17. st. (Madrid).

Velkorysá kolorovaná ocelorytina D. J. Pounda z r. 1836 
podle malby Gerarda von Honthorsta, 1622 (Drážďany).

Kolorovaná ocelorytina 
D. J. Pounda z r. 1838 podle 
malby Gerrita Doua, kolem 
r. 1650 (Drážďany).

Dřevoryt scény 
v lékárně s titulem: 
Za šesták pilulku 
na zub. Originální 
kresba L. Löfflera. 
Kolem r. 1860.

Opice jako účinkující v zubolékařské praxi. 
Malý kamenotisk, autor Louis Haghe, r. 1843.

Dřevoryt scény 
v čekárně, autorem 
je P. Saltini, r. 1890.

Ošetření chrupu a různých 
patálií s bolestmi zubů se 
stávají v průběhu staletí 
vděčným tématem pro 
kumštýře všeho druhu, 
zejména pak malíře a kreslíře. 

Věčný problém umění-neumění nastiňuje na-
příklad dr. Curt Proskauer ve své knize Icono-
graphia Odontologica, na níž pracoval v letech 
1916–1926 ve Vratislavi. Georges Dagen zase 
popsal ve své publikaci šedesát obrazů se „stoma-
tologickou“ tematikou při svém pobytu v Paříži 
v roce 1923. Oba zmínění autoři se vzácně shodu-
jí v názorech na zobrazování tohoto tématu, a to 
až do 18. století, pak se ovšem ve svých názorech 
a historickém bádání poněkud rozcházejí. Pouze 
u velkého francouzského karikaturisty Daumiera 
(1808–1879) se znovu sbližují, když Dagen uvádí 
čtyři jeho „zubní“ karikatury a Proskauer dokon-
ce pět. V zschadrasském muzeu uchovávají na tři 
desítky větších či menších obrazových publikací, 
jež se zabývají problematikou zubního lékařství 
v rozmanitých souvislostech.

Ať už budeme jakkoliv rozjitřovat otázku, co je 
a co není uměním, jedno je jisté – mnohotvárnost 
zobrazení „zubního“ tématu je neuvěřitelná, až 
okouzlující. Vždyť jen v muzeu se nachází na půl 
druhé tisícovky obrazů, další nalezneme v archi-
vované literatuře a suma sumárum se dostáváme 
na 10 000 různých artefaktů se zubní tematikou. 
V každém případě překročit meze knižní repro-
dukce a potěšit se originálem přináší jedinečné 
kouzlo, které si v Zschadrassi můžeme v mnoha 
originálech zblízka dopřát.

Dodejme tedy, že dosud nejstarší zubolékař-
ské zobrazení, s viditelným ošetřováním zubu, je 
na zlaté nádobce ze 6. stol. př. n. l. zhotovené 

skýtskými mistry. Tato nádobka, resp. vázička 
je uložena v petrohradské Ermitáži. S nástupem 
knihtisku se pak čím dál tím víc setkáváme pře-
devším s dřevorytinami. Ve sbírce saského muzea 
objevíme například vzácné zobrazení sv. Apole-
ny již z roku 1473, dokonce ručně kolorované.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci a svolení 
pořídit fotografie ve sbírkách řediteli Muzea historie zub-
ního lékařství v Zschadrassi panu Andreasi Haeslerovi 
a rovněž děkuje dr. Hansi-Raineru Fischerovi za odbornou 
a autorskou pomoc při přípravě tohoto seriálu.
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Olejomalba na plátně z dílny Adriaena van Ostada (nebo 
přímo od malíře), kolem r. 1630, z velké petrohradské sbírky 
Poula Dellaroffa.

Olejomalba na kovu H. Swella z r. 1839. Zde musí znalci 
umění ještě řešit, co bylo dříve, zda tato malba, anebo 
známý kamenotisk Louise Bollyho.

Dr. Johann Andreas Eisenbarth, zde jako zubní lékař, 
kolorovaný kamenotisk, r. 1826, iniciály autora S. J.

Vitráž, malba na skle, kolem r. 1970, 
s motivem trhání zubu.

Olejomalba na dřevě 
od S. Hölknera, 
z mnichovské 

malířské školy, r. 1917.

Dvě malé olejomalby na 
plátně, kolem r. 1900. 
S typicky lidským 
problémem jsou zde 
zobrazeni domácí mazlíčci. 
Konečně, dnes jsou již 
i mezi veterináři specialisté 
na péči o zvířecí chrup.
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PLIVÁTKA A BARBÍŘSKÉ PÁNVIČKY

historie

Zkušený zubní lékař ví, že kombinace 
plivátka a pohárku s vodou na 
vypláchnutí úst představuje pro 
pacienta vítanou relaxační pauzu při 
nepříjemném ošetření. Ano, i plivátka 
mají svou historii. Jejich vývoj se ubíral 
nezávisle dvěma směry. 

Historicky doložená plivátka se objevila 
v Číně po r. 1600. Snad byla známá již ve 
starém Egyptě či v Římě, ale důkazy chybí. 
Také je odedávna používaly arabské náro-
dy při žvýkání tabáku. V Evropě se plivátka 
objevila teprve v 19. století, a to zpravidla 
na veřejných prostranstvích a v budovách, 
pochopitelně jako jeden z kroků k obec-
né hygieně a kultuře. Z estetických důvo-
dů v našem regionu prakticky vymizela 
po první světové válce, v Číně až kolem 
r. 1980. Mimo ordinaci se ovšem s nimi tu 
a tam setkáme ještě dnes, při degustaci ví-
na a podobných kulinárních příležitostech.

V raném středověku se objevují první 
barbířské pánvičky, resp. misky. Poprvé 
jsou zobrazeny na počátku 16. století. Po-
užívaly se při holení a jako plivátko bě-
hem ošetření zubů, a proto se v 60. letech 
19. století z praktických důvodů změnily 
v misky ledvinovitého tvaru. Z různých 
kreseb a obrazů je patrná jejich charak-
teristická podoba, která je odlišuje od vý-
še popsaných plivátek či barbířské misky. 
Ledvinovitě tvarovaná miska se zachovala 
v plastovém i jednorázovém provedení až 
do našich časů, kdy dostala vznešený ná-
zev „emitní“. Při výrobě těchto nádobek 
se vystřídaly nejrůznější materiály: kovy, 

keramika, porcelán, sklo, ale také dřevo 
a papír či lepenka.

První plivátka se v zubních ordinacích 
objevila už v polovině 19. století, zpočát-
ku se sběrnými nádobami stojícími pod 
nimi. Dnes jsou plivátka s náročnou odlu-
čovací technikou standardním vybavením 
moderních praxí.

Pro úplnost dodejme zmínku o pohár-
cích na výplach úst, které se v r. 1918 ob-
jevují už také pro jednorázové použití.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli Mu-
zea historie zubního lékařství v Zschadrassi panu 
Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi-Ra-
ineru Fischerovi za odbornou a autorskou pomoc 
při přípravě tohoto seriálu. 

Raritní, velice elegantní plivátko v podobě 
polštáře s bočním otvorem na vyprázdnění 
(majolika z r. 1850).

Plivátko z mosazného plechu připevněné na 
sloupku (z období 1820–1850, pro muzeum 
bylo získáno asi před 10 lety na trhu 
starožitností v Podkrkonoší).

Zubolékařský aseptický pracovní stolek s vodní 
stříkačkou, atomizérem, hygienickými pohárky na 
jednorázové použití a nízkovoltážním násadcem 
(firma Ritter, r. 1932).

Typické plivátko z opálového skla používané od 
20. do 60. let 20. stol., četnými výrobci montované 
na unity, resp. hydraulická křesla (zde od firmy 
EMDA z r. 1935, Frankfurt nad Mohanem).

Plivátko z opálového skla s držákem pohárků 
a automatickým přítokem vody, přidružena je 
savka slin (firma Ritter, r. 1932).

Nádrž se zařízením na udržení 
vyšší teploty vody byla výsadou jen 
elegantních a pokrokových praxí. Ráno 
se plnila nádrž teplou vodou, a přes 
den tak měli pacienti příjemně vlažnou 
vodu na výplachy úst, ba i zubní 
lékař si mohl umývat ruce teplou 
vodou. Dokonce se takto zpracovávaly 
termoplastické otiskovací hmoty 
(Německo, z období 1880–1910).

Velice náročně zhotovené 
plivátko na sloupku ze 
železa a mosazného plechu 
s miskou z rubínového 
skla a krytem z kararského 
mramoru, s držákem 
na pohárky a čerpacím 
zařízením na vodu 
k vyplachování úst 
(z období 1880–1900).

Příklad moderního designu pohárku (firma 
Ritter, r. 1965, pěkně pochromované).

Držák na hygienické pohárky, 
americký patent z r. 1918 se 
jménem Lily Cups. Pohárky se 
lisovaly z voskového papíru (USA).
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FIGURKY A SOŠKY I.

historie

„Zubní“ sousoší z cínové manufaktury Lehmann 
v Míšni. Rodina Lehmannova zde už po několik 
generací vyrábí předměty a sošky z cínu. 
Obchůdek s těmito dílky dodnes najdete ve 
starém městě v Míšni. (Cín, kolem r. 1970.)

Maria Innocentia Hummel 
(1909– 1946), františkánka ze Sießenu 
v Horním Švábsku. Její kresby se staly 
předlohou mnohým soškám v podobě 
dětí, byly velkoryse produkovány 
porcelánovou manufakturou Goebel. 
Dnes představují tzv. Hummelkinder, 
po celém světě vyhledávaný 
a oceňovaný sběratelský předmět.

„Co je proslulé a výborné, to se 
snadno prozradí svým vlastním 
leskem a pronikne do očí nás všech 
ostatních.“ Tak začíná první disertační 
práce s tematikou zubního lékařství 
napsaná v r. 1578 pod titulem 
„O onemocněních zubů“ (Über die 
Erkrankungen der Zähne). Jejím 
autorem je Peter Monau z Vratislavi. 
Jde o působivé vyjádření výtvarných 
schopností umělce, které jsou 
ztělesněny v jeho díle a – řečeno 
s trochou fantazijní nadsázky – oslňují 
oči a mysl diváka oním podivuhodným 
odleskem tvůrcovy fantazie.

Sochařská a keramická dílka s tématem 
zubního lékařství se objevují v dějinách 
našeho oboru v hojném množství. Použí-
vané materiály se v čase i podle chuti tvůr-
ců střídají: kovy, sklo, porcelán, keramika, 
dřevo... Avšak nejen věhlasní umělci se 
zvěčnili v zubolékařských tématech. Byli 
to také bezejmenní výtvarníci ve větších či 
menších manufakturách, stejně jako příle-
žitostní tvůrci, dychtiví amatéři, kteří se tu 
a tam věnovali individuálním zakázkám. 
Příkladem budiž třeba světoznámé práce 
z rodu tzv. Vienna Bronze. Od r. 1850 se 
stalo zvykem v lepší vídeňské společnosti, 
zejména u dvora, přinášet hostitelovi milý 
dárek. A občas se také stalo, že se některý 
host doslechl o bolestech zubů hostitele – 

a už tu byla zakázka do slévárny bronzu, 
kde takovou figurku rádi zhotovili. Třeba 
i v podobě zvířat. Tyto pozornosti hosti-
telům určitě pobavily širokou společnost, 
a tak není divu, že tato tradice z polo-
viny 19. století přetrvala až do počátku 
20. století a v několika vídeňských dílnách 
ji dokonce můžeme zaznamenat i v sou-
časnosti.

Samozřejmě znázornění sv. Apoleny 
bývá v těchto pracích velmi časté a také 
historicky nejstarší. Zdaleka však nepřed-
stavuje téma jediné a snad ani ne hlavní. 
Často vídáme epizody ze zubního ošet-
ření pacienta, variace na témata všech 
možných bolestí a zubních patálií, také se 
potkáme například s různými vtipnými vý-
tvarnými odkazy na známé slovní hříčky 
a rčení se vztahem k našim zubům.

V muzeu v Zschadrassi evidujeme ví-
ce než tři stovky těchto drobných plastik 
a jistě je to jen malý zlomek z toho, co 
se po celém světě v této tematické oblasti 
zrodilo.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Mu zea historie zubního lékařství v Zschadrassi pa-
nu Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi- 
-Ra ineru Fischerovi za odbornou a autorskou po-
moc při přípravě tohoto seriálu.

Dvojice medvědů symbolizuje 
ošetřování chrupu. (Porcelán, 
pravděpodobně malovaný 
technikou barevného inkoustu, 
tzv. tinta. Dílko pochází od firmy 
Fischer & Reichenbach z Čech 
s vtlačenou značkou F&R. Jde 
o návrh tvůrce s veškrábnutým P jako 
Pirkhammer, bez vtlačené značky, 
kolem r. 1810.)

Výtvarník Gerhard Bitschnat pracoval 
v porcelánové manufaktuře v saském 
městečku Colditz. Začátkem 
90. let 20. stol. zpracoval zakázku 
ozdobením porcelánových pohárků na 
vypláchnutí úst. Tak vznikly kresby se 
„zuby“ a ve spolupráci s muzeem byly 
dál zpracovány i jako „3D“. (Zleva 
doprava: vrtaný zub 2002, zubní 
korunka 2003, stolička 2004.)

Všechna tři dílka jsou z italských uměleckořemeslných 
manufaktur. Vrchol výroby jemné keramiky se zubolékařskými 
tématy tu zaznamenáváme v 70.–80. letech minulého století.
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POČÁTKY OSVĚTLENÍ V ORDINACÍCH

historie

Typická závěsná stropní lampa, 
s kovanou konstrukcí, předchůdce 
speciálních svítidel. Uvnitř je držák 
na svíčku. Individualizována čtyřmi 
barevnými sklíčky (není datováno).

Telschowo zařízení s plynovým 
hořákem k osvětlení úst  
(kolem r. 1890).

Telschowo zařízení k osvětlení úst, zde 
již s žárovkou a tedy lepším výkonem 
(po r. 1900).

Tzv. oko, tentokrát již s halogenovými 
lampami pro intenzivní a optimální 
osvětlení pracovního pole (vyvíjené 
koncem 50. let 20. stol.).

Svítilna do úst s variabilním tubusem 
firmy KaVo (kolem r. 1940; po r. 1951 
dále produkovaná firmou Potsdamer 
Dentaltechnik, a to až do 60. let). 

Svítilna firmy Emda montovaná na stojan 
poskytovala možnost nasvítit pracovní 
pole s čtyřhranným, kruhovým nebo 
oválným profilem (kolem r. 1910).

Ještě v devatenáctém století den 
znamenal světlo a noc tmu. Veškeré 
aktivity pulzovaly tímto rytmem 
přírody. Také ošetřování pacientů 
se pochopitelně odehrávalo na 
denním světle. Drahé svíčky a olejové 
lampičky, či později tzv. petrolejky, se 
teprve dostávaly do bohatších rodin – 
a postupně i do lékařských ordinací.

V zschadrasském muzeu symbolizuje 
tento prvopočátek několik starobylých 
lampiček, evokujících „umělé“ světlo ně-
kdy před dvěma stoletími. A vy si můžete 
představovat potemnělou místnost, kde 
v šeru klopýtá k ošetřujícímu lékaři rozbo-
lavělý pacient, aby nakonec v mihotavém 
světle otevřel svá ústa – víceméně do tmy. 

Úspěšné zubolékařské a chirurgické 
zákroky se před zavedením a rozšířením 
elektrické žárovky chtě nechtě konaly za 
denního světla. Ovšem zařízení na lepší 
osvětlení dutiny ústní bylo bezpodmíneč-
ně zapotřebí, a tak první důkazy o před-
chůdcích výkonných lamp byly nalezeny 
např. již na staré francouzské mědirytině 
z r. 1846. Nazývalo se odontoskop. V ka-
talogu Claudia Ashe z r. 1865 byl už před-
staven „Glass Reflector with Rising stand“ 

a „Gas Board Lamp wi th Shad comple-
te“. V katalogu Siegmunda Pap penheima 
v r. 1879 se objevilo soudobé nejlepší 
osvětlovací zařízení Dr. C. Grohnwalda, 
tzv. Stomatoscop, kde plamen vznikal ho-
řením plynu nebo petroleje.

Legendární Telschowův reflektor, obec-
ně znám jako Telschowo zařízení k osvět-
lení úst, byl vynalezen kolem r. 1880. Olej, 
petrolej a plyn v něm později vystřídala 
moderní elektřina. Typický je pro něj tu-
bus, který soustřeďuje světlo do cílového 
prostoru. Tyto Telschowy lampy nalézáme 
v Ashově katalogu z r. 1910 a v r. 1930 
v katalogu firmy Dental Manufacturing 
Company Ltd. London. V polovině minu-
lého století postupně z ordinací vymizely 
a byly nahrazeny zařízeními nové kon-
strukce a větší světelné intenzity. O tom 
ale zase někdy příště.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli Mu-
zea historie zubního lékařství v Zschadrassi panu 
Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi- 
-Ra ineru Fischerovi za odbornou a autorskou po-
moc při přípravě tohoto seriálu.

Dvojitá petrolejka znamenala 
zdvojnásobení intezity světla. 
Americký model (kolem r. 1860).
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PÁRÁTKO JAKO 
SYMBOL STATUSU

historie

Pěkná uměleckořemeslná 
práce, kde jsou párátko 
a lžička do ucha doplněny 
dvěma ozdobnými přívěsky 
(jižní Rusko, stříbro 
a drahokam, kolem r. 1850, 
délka 28 cm).

Párátko jako ozdobný 
přívěsek ze železa a bronzu 
na originálním koženém 
pásku (Asie, kolem r. 1700, 
délka 6 cm).

Dávno předtím, než se objevily první odznaky 
bohatství moderní doby, například v podobě 
porsche či rolexek, existovaly symboly nejvyšší 
kvality a okázalosti v mnoha různých, často 
i kuriózních předmětech denního používání. 
Patřila k nim mimo jiné i zubní párátka.

A tak v menších regionech nacházíme právě zubní 
párátko jako pozoruhodně výrazný symbol statusu je-
ho majitele. Jak si možná vzpomínáte (viz článek Na 
počátku zubní hygieny byla párátka, LKS 4/2012), tak 
první, skutečně prokazatelné párátko bylo součástí 
hygienického třídílného kompletu, který byl nalezen 
v hrobu mezopotámských králů a pochází někdy z ob-
dobí kolem 3500 př. n. l. Na kroužku visely hned tři 
pomůcky: párátko, lžička do ucha a pinzeta – vše z ry-
zího zlata, uloženo v jakémsi ochranném a dekorativ-
ním toulci. Takový v pravém slova smyslu šperk díky 
zlatu nejen že demonstroval bohatství jeho nositele, 
ale současně představoval i nepřehlédnutelný estetický 
prvek, ozdobu.

Nejstarší a často z kovu lité objekty nalézáme v arab-
ských a asijských zemích, později u národů kultury sta-
rých Inků a Mayů – a samozřejmě i v Evropě. Proto 
tentokrát z zschadrásských sbírek prezentujeme vý-
hradně kovová párátka a hygienické sady. Tyto nástroje 
byly zpravidla v osobním vlastnictví bohatých majitelů 
a dědily se z generace na generaci. Ovšem jen velmi 
zřídka byly celé sady nástrojů používány lékaři přímo 
v jejich ordinacích, aby sloužily buď odbornému čištění 
chrupu, nebo dokonce, dnes tak běžné, instruktáži pa-
cienta, jak je používat. 

Jistě bychom teď mohli rozvinout bohatou diskusi 
k jednotlivým předmětům, včetně těch zde uveřejně-
ných. Označení „párátko“ totiž může být díky tvoři-
vosti řemeslníků a pestrosti materiálů velmi široké, 
a tak jsou tyto nezřídka i bizarní předměty často velmi 
vzdáleny prapůvodnímu kousku dřívka či větévky, kte-
ré snad stály na počátku historie párátek. Však právě 
v některém z dalších pokračování se budeme věnovat 
široké paletě nekovových párátek, z nichž některá jsou 
vyrobena ze zcela neuvěřitelných materiálů – napří-
klad párátko zhotovené z kusadel velkého hmyzu.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci a svolení po-
řídit fotografie ve sbírkách řediteli Muzea historie zubního 
lékařství v Zschadrassi panu Andreasi Haeslerovi a rovněž 
děkuje dr. Hansi-Raineru Fischerovi za odbornou a autorskou 
pomoc při přípravě tohoto seriálu.

Třídílná stříbrná hygienická souprava s párátkem, 
pinzetou a lžičkou do ucha je typickým 
představitelem těchto kompletů. Jejich varianty 
najdeme v různých lokalitách a obdobích  
(Čína, kolem r. 1900, délka 16,5 cm).

Stříbrná hlava draka s párátkem vyčnívajícím 
z jeho tlamy. Opotřebované ouško ozdoby 
svědčí o tom, že byla pravidelně nošena (Čína, 
kolem r. 1800, délka 5,5 cm).

Zřídkakdy byly hygienické sady takto bohatě 
vystrojeny různými jehlami, čističem jazyka, párátkem, 
lžičkou do ucha a čističem nehtů (stříbrný hygienický 
set z Číny, kolem r. 1800, délka 41 cm).

Dvoudílná stříbrná hygienická sada prostého 
muže, s párátkem a lžičkou, můžeme zaznamenat 
i v současnosti (Čína, kolem r. 1850, délka 12 cm.)

Ukázka z velmi staré, rozsáhlé sady bronzových 
nástrojů, k čištění zubů a mezizubních prostor 
(Evropa, kolem r. 1200, délka 12 cm).

Bronzová korunka s dračí hlavou a párátkem 
v tlamě. Objekt byl nalezen u Nového Zélandu 
v lodním vraku (pravděpodobně pochází z Číny, 
před r. 1800, délka 5,5 cm).
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historie

Dvojice zajímavých litých konstrukcí částečných snímatelných náhrad. 
Po vypracování a vyleštění baze náhrady se na ni nacementovaly trubkové 
porcelánové zuby, které se upevnily nýty. Cement utěsnil spáry (kolem r. 1925).

Ozdobná výztuž ze zlata do kaučukových 
bazí protéz (kolem r. 1900 existovala řada 
ozdobných výztuží a destiček).

Plechová korunka s připájeným, litým 
a pryskyřicí fazetovaným mezičlenem. 
Zajímavá je via falsa v místě 
kořenového čepu, přesto bylo řešení 
dlouhá léta funkční (kolem r. 1970).

Ražená kovová deska s připájenými plechovými 
plně morfologicky vytvarovanými zuby 
a jednou plochou na připevnění porcelánové 
fazety (kolem r. 1880).

Typická konstrukce můstku ze 60. let min. stol. 
Meziálně je plechová zlatá korunka, dále 
lité zlaté mezičleny s pryskyřičnými fazetami, 
distálně je plechová korunka z bílého kovu. 

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli Mu-
zea historie zubního lékařství v Zschadrassi panu 
Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi-Ra-
ineru Fischerovi za odbornou a autorskou pomoc 
při přípravě tohoto seriálu.

Tzv. pavouk – snímatelný můstek, ze zlata litá 
baze včetně spon. Nacementované a vnýtované 
trubkové zuby (Kanada, kolem r. 1910).

Jednoduchý připájený opěrný třmen mezi 
dvěma litými korunkami (kolem r. 1925).

Zlaté zuby se staly souslovím 
přesahujícím obor zubního lékařství. 
Používání kombinace zuby-zlato 
zaznamenáváme již v šerém dávnověku 
lidstva. Avšak skutečné protetické 
práce, které naplňovaly vedle funkce 
kosmetické a fonetické zejména 
požadavek na mastikaci, se objevují až 
koncem 19. století.

ZLATÝ VĚK ZUBNÍCH NÁHRAD
Tehdy se totiž prosadila licí technika. Ta 

nahradila dřívější ražení a tvarování zlatých 
plechů, které mělo jednu nevýhodu – vět-
ší konstrukce se pájely z jednotlivých dílů 
a tím byly málo mechanicky odolné. 

Připomeňme, že licí technika jako taková 
je stará už nějakých dva tisíce let. (Japonci 
tehdy zatmelili raky do ohnivzdorné hlíny, 
vypálili je a tekutý bronz byl pak odléván 
do dutých prostor, aby vznikla kýžená oz-
doba.) Ovšem teprve v r. 1872 dosáhli Gire 
a Saron úspěchu v technologii lití kovu pro 
použití ve stomatologii. Voskový otisk ka-
vity zatmelili do hmoty ze sádry a mastku. 
Jedna strana zůstala otevřena a tudy se te-
kuté zlato vlévalo dovnitř. Problémy však 
ještě zůstávaly. Jak ty spojené s tepelnou 
roztažností zlata, tak ty, jež vznikaly vli-
vem vysokého bodu tavení vzácného ko-
vu. V novodobém zubním lékařství se tyto 
technologie začínají rozvíjet v r. 1900. Vra-
tislavský zubní lékař Ollendorf a o dva roky 
později potom Američan Taggert vyvinuli 
licí techniku zlata, která se pak rozvíjela 
a zdokonalovala celé 20. století.

Pro úplnost dodejme, že zlato se vedle 
protetiky používalo také v záchovné stoma-
tologii. Zlaté výplně z fóliového zlata byly 
popsány už v r. 1484 Johannem Arculanu-
sem. Po r. 1840 byly již tak vylepšeny, že 
tato technologie vstoupila do obecného 
povědomí v našem oboru.

Dnes lze ovšem hovořit doslova o revo-
luci v zubním lékařství, a to díky zavádění 
CAD/CAM technologií do stomatologic-
kých praxí a zubních laboratoří – počíta-
čem řízeným frézováním, objevem tech-
niky 3D tisku konstrukcí zubních náhrad 
a zaváděním dalších hi-tech novinek.

Zlatý věk zubní protetiky se tedy pomalu 
chýlí ke konci. Také díky prevenci a snižová-
ní kazivosti zubů. Nicméně do dějin oboru 
se zapsal, jak jinak než – zlatým písmem...

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Moderní celková náhrada s různými 
ozdobnými inlejemi ze slitiny zlata. 
Cílem je přirozený vzhled protéz 
(r. 2008).
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Výrobce fa Dr. Jenkins, Porcelain Enamel z Drážďan, 
jejímž výhradním distributorem byla fa Klewe & Co. 
Bohatě vypravená sada s různobarevnými 
porcelánovými hmotami a s nástroji uloženými ve dvou 
„patrech“ (distribuce fa Klewe z Drážďan, r. 1895).

Jeden ze soudobých významnějších 
výrobců fa Justi & Son z Chicaga, USA. 
Sada obsahuje různobarevné hmoty na 
glazuru a další přípravky na intenzivní 
zbarvení porcelánu (distribuce fa 
Wagner z Norimberku, kolem r. 1900).

Výrobce fa Vita z Essenu, krabička 
s porcelánovými barvami na omalování, 
vzorníkem a šuplíčkem na dva štětce (kolem 
r. 1950, ve víku návod k použití).

Znovu fa Keradenta, základní kazeta 
s různými hmotami příslušejícími 
k sadě z předchozí fotografie, ve víku 
přehled veškerých dodávaných hmot, 
které fa Keradenta tehdy nabízela.

Rovněž fa Justi & Son, 
různobarevné porcelánové 
hmoty, v popředí ruční nástroje 
s vyměnitelnými hlavicemi ze 
slonoviny (po r. 1900).

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli Mu-
zea historie zubního lékařství v Zschadrassi panu 
Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi-Ra-
ineru Fischerovi za odbornou a autorskou pomoc 
při přípravě tohoto seriálu.

ZUBY 
A PORCELÁN

Z obecně známých materiálů je, jak víte, 
nejen zlato (viz náš článek v minulém čísle 
LKS), ale také porcelán charakteristický pro 
stomatologickou protetiku. Prapočátky jeho 
užití sahají více než dvě století do minulosti 
a zemí zaslíbenou není tentokrát stará Čína 
či Egypt, ale Francie.

První historická informace je stručná, ale zá-
sadní, dokonce s dramatickým příběhem... Pa-
řížský lékárník Alexis Duchateau (1714 – 1792) 
byl nespokojený se svou rozpadající se a za-
páchající zubní náhradou ze slonoviny, a tak 
požádal zubního lékaře Nicolase Duboise 
de Chémanta o radu. Společně problém řešili. 
V r. 1774 Duchateau zadal místní porcelánce, 
aby mu zhotovili první protézu – z porcelánu. To 
se také stalo, ale lékárník byl v další popularizaci 
této novinky neúspěšný, zůstala tehdy bez ode-
zvy. Dubois de Chémant ovšem na této myšlen-
ce pracoval dál a poté, co v r. 1787 zdokonalil 
výrobní proces, získal patent pod svým jménem. 
Duchateau podal na Duboise de Chémanta ža-
lobu, ale neuspěl. A Dubois de Chémant vzá-
pětí, aby unikl Francouzské revoluci, odplouvá 
do Anglie, kde přihlašuje patent v r. 1791 jako 
britský. Následující rok pak lékárník Duchateau, 
iniciátor vynálezu, umírá...  

První obrazy těchto porcelánových zubů 
(mineral paste teeth) byly nalezeny v disertační 
práci Nicolase Duboise de Chémanta publiko-
vané v r. 1816.

Nezapomeňme ale také na italského zubní-
ho lékaře Giuseppangela Fonziho, jenž popisu-

je v r. 1808 první jednotlivé porcelánové zu-
by s vpáleným platinovým čepem, které tehdy 
nabízel za „přiměřenou cenu“ jako modernější  
a ve své koncepci výrobně flexibilní alternati-
vu k zubům získávaným do té doby mimo jiné 
i z těl nebožtíků.

Malovýroba porcelánových zubů počíná  
ve Spojených státech, zahajuje ji Samuel 
W. Stoc kton v r. 1825. Zuby se dodávaly v lah-
vích a z vysypaného obsahu zákazníci mohli vy-
bírat ty pro sebe nejvhodnější. Synovec tohoto 
muže Samuel S. White založil v USA první den-
tální firmu na světě: S.S.WHITE. Na trh vstoupi-
la v r. 1876. Koncem 19. stol. vznikly podobné 
podniky také v Evropě a nabízely zuby tříděné 
na voskových destičkách. Kolem r. 1890 se obje-
vily vzorníky barev, podle kterých se vybíral pří-
slušný odstín vhodný pro konkrétního pacienta.

V muzeu v Zschadrassi se nachází pěkná 
a do značné míry komplexní sbírka s rozma-
nitými porcelánovými hmotami na zhotovení 
umělých zubů a žaketových korunek. Před-
stavujeme vám několik typických ukázek této 
produkce.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Výrobce fa Keradenta Werke 
z Radebergu, někdejší fa Hutschenreuter, 
v obsáhle vybavené kazetě jsou 
základní a doplňkové barevné hmoty 
(jde o jedny z prvních hmot, určených 
k pálení ve vakuové peci, fa Keradenta 
významně ovlivnila trh touto novou 
technologií, kolem r. 1960).

Sada výrobce Wienand Dental 
Aktiengesellschaft z Berlína obsahuje 
vedle porcelánové hmoty také sáčky 
s různobarevnými prášky, lžičku na 
dávkování a štětec (kolem r. 1925).
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Unikátní český výrobek. Nosník 
k prodeji s šesti párátky v podobě ptáků 
(celuloid, kolem r. 1930).

„Párátkové“ housličky z různých lokalit. 
Na snímku zleva: Francie (slonovina, kolem 

r. 1820), Německo (želvovina, kolem r. 1850) 
a Čechy (kost, stříbro, kolem r. 1930).

Párátko z Francie vytvořené v podobě 
pěsti symbolizující soudobou 
francouzskou revoluční myšlenku na 
svobodu (slonovina, kolem r. 1800).

Prodejní balení, krabička se svazečky několika 
brků; vedle ní je stříbrné držátko, do něhož se 
čistý brk vždy vsazuje (kolem r. 1900).

Párátko v podobě čápa, částečně zbarvené, 
zobák jako dvě párátka a nohy jako lžičky do 
ucha (slonovina, kolem r. 1850).

Kusadla obrovského ptačího 
pavouka slouží jako párátko 
v oblasti Oceánie, 2009.

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli Mu-
zea historie zubního lékařství v Zschadrassi panu 
Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi-Ra-
ineru Fischerovi za odbornou a autorskou pomoc 
při přípravě tohoto seriálu.

PÁRÁTKA Z „DARŮ PŘÍRODY“

Párátko v podobě Eiffelovy věže v Paříži 
s krabičkou (slonovina, mosaz, kolem r. 1950).

Nedávno jsme vám, milí čtenáři, přinesli 
kolekci kovových, vesměs stříbrných 
párátek všech možných tvarů a místního 
i časového původu. Tentokrát vám 
představíme unikátní, v některých 
exponátech i kuriózní kolekci párátek 
převážně z různých přírodních materiálů 
– prostých, i luxusních.

Hygienická souprava 
v podobě mnicha, klobouk 
sloužil k čištění nehtů, 
vzadu lžička do ucha, 
vpředu párátko (hovězí 
rohovina, kolem r. 1850).

Párátko se lžičkou do ucha 
v podobě dámy z perletě 
a slonoviny (kolem r. 1850).

Umělecky zajímavé 
párátko s částmi ze 
slonoviny a rohoviny, 
krabičky byly zpravidla 
určeny na cestování 
(kolem r. 1820).

Necháme dnes stranou primitivní pr-
vopočátky hygieny mezizubních prostor 
s jejich párátky z větviček, rybích kůs-
tek či úlomků kostí různých obratlovců. 
Vstoupíme rovnýma nohama do 19. stole-
tí, které je nejen „stoletím páry“, ale také 
„stoletím párátek“. Pozornost věnujeme 
materiálům typu slonovina či želvovina, 
ale také osvědčenému dřevu. Třešničkou 
na dortu pak budou raritní přírodniny – 
viz fotografie.

Mimochodem... Víte, že Američan Char-
les Foster si při své návštěvě Brazílie v polo-
vině 19. století všiml, že zdejší domorodci 
se mohou pochlubit čistými zuby díky tomu, 
že si pečlivě odstraňují zbytky jídla z mezi-
zubních prostor? To jej přivedlo k myšlence 
dovozu párátek do USA a následně k jejich 
výrobě. Párátko, již velmi podobné tomu 
dnešnímu, začal masově vyrábět v roce 
1860. V roce 1870 už použil strojní výro-
bu, která mu dovolila „napárátkovat“ do půl 
druhého milionu kusů jeden až dva stromy 
denně. Tato dřevovýroba pak přetrvala až do 
dnešních dnů... 

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc
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Cvičná práce na sádrovém modelu 
s pryskyřičnými zuby, fixní 
aparátek (kolem r. 1950).

V 80. letech minulého století nebyly 
v bývalé NDR k dispozici pryskyřičné zámky, 
a proto je zhotovoval dr. Bernd Jürgens 
sám z Evicrolu. Tah na zuby se přenášel 
hedvábnými nitěmi (1987).

Na trojici fotografií jsou exponáty z Fränkelovy laboratoře. Zleva: Originální demonstrační model z Fränkelovy laboratoře ve Zwickau, 
pružný kloub č. 2 (kolem r. 1964). Funkční regulátor FR 2a podle Fränkela (r. 1968). Funkční regulátor FR 1 podle Fränkela (r. 1968).

Nákladná demonstrační práce s plně 
anatomickými zuby a zámky (ze sbírky 
Petera Bodirského z Coburgu, kolem r. 1985).

KRÁTKÉ DĚJINY ORTODONCIE
Ortodoncie se pyšní vskutku dlouhou 
historií. Již před 4500 lety se objevila 
práce ze svázaných zlatých drátků – dnes 
uložena v Roemer- und Pelizaeus-
-Museum v Hildesheimu. Také Hippokrates  
se zmiňuje kolem r. 370 př. n. l. 
o anomáliích čelistí a Celsus v první 
polovině 1. stol. doporučil extrakci 
persistujících mléčných zubů.

Půl druhého tisíciletí poté je Celsus cito-
ván v učebnici Zehnearzney (1530): „...poté, 
každý den, se má tlačiti na nový zub a říditi 
ho způsobem takovým, aby se nasměroval 
a dostal na místo pravé, kde stál zub před-
cházející...“ Dodnes aktuální.

První ortodontické aparáty popsal v r. 1728 
Pierre Fauchard. V r. 1803 pak Fox zveřejnil 
ošetření zkříženého skusu pomocí dlah s při-
pevněnými bločky ze slonoviny na zamezení 
skusu, kdy hedvábné nitě (měly se napínat 
každý třetí den) táhnou zuby do žádoucí po-
lohy. Delabarre jako první popisuje v r. 1815 
aparaturu z pásků na srovnání zubů. Objem-
né dílo předložil Marjolin mezi lety 1829 
až 1845, v němž rozlišoval šikmé postavení 
zubů a anomálie zubního oblouku. Lefoulon 
v r. 1841 konstatoval, že „...klenba patra – 
a mnohem méně pak zubní oblouky – nejsou 
nepozměnitelné co do svých rozměrů...“. Po-
prvé přiložil pružný oblouk ze zlata zevnitř 
zubních řad a přitahoval tak zevně stojící zu-
by k drátu. První šroubovité závity popisoval 
František Nessel v r. 1840. Američan Dwinelle 
a Brit Gaine popisovali v r. 1849 ortodontické 
šrouby začleněné do patřičně vypilovaných 
kaučukových desek. Během druhé poloviny 

19. stol. se přidružili Američané Kingsley, Far-
rar a Angle. V r. 1871 vyvinul Coffin pružinu 
používanou dodnes a po něm také pojmeno-
vanou.

Připomeňme si teď alespoň pár jmen z po-
sledního století, která zasáhla do vývoje obo-
ru. V r. 1929 pracuje vídeňský lékař Schwarz 
s aktivními deskami. Nor Andresen rozvinul 
ve 30. letech 20. stol. funkční ortodoncii na 
vědeckých základech položených Němcem 
Häupelem. 

Setkáváme se také s řadou pomůcek a or-
todontických aparátků s typickými názvy 
po svých tvůrcích a objevitelích. Mnohé 
jsou známé do současnosti: Bionator podle 
Balterse, EOA (elastický otevřený aktivátor) 
podle Klammta, Gebissformer (stále pou-
žívaný snímatelný aparát) podle Bimlera, 
kinetor podle prof. Stockfische, funkční re-
gulátor podle Fränkela. V polovině 30. let 
20. stol. Jacob Stolzenberg zveřejňuje práci, 
v níž najdeme ortodontické zámky známé 
jako Rus sell Attachment. Pochopitelně se 
dál rozvíjejí pestré varianty ortodontických 
dlah. Obor vzkvétá, využívá dávných obje-
vů a principů, ale bouřlivě se modernizuje, 
včetně zavádění prvků estetických.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli Mu-
zea historie zubního lékařství v Zschadrassi panu 
Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi- 
-Ra ineru Fischerovi za odbornou a autorskou po-
moc při přípravě tohoto seriálu.

Nahoře: rovnátka se Schuchardtovou dlahou (Hamburg, 30. léta 20. stol.). Dole: „Páskový aparátek“, 
drátěnými ligaturami lze pohybovat cíleně jednotlivými zuby (30. léta 20. stol.). Vpravo: Aparátek 

v drátěném artikulátoru s oblouky, cílený tah na zuby vytváří drátěné ligatury (kolem r. 1925). Všechny tři 
exponáty ze sbírky prof. Klughardta z Jeny.
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Italská ruční keramika, unikát 
(vyryté jméno výrobce bohužel 
nečitelné).

Sedlák na židličce s bolestí zubu 
(vyřezáno z lipového dřeva, jižní 
Německo, kolem r. 1900).

Miniaturní plastika s nápisem 
Dentist (odlitek z cínu, Evergreen 
Studios, Anglie, kolem r. 1990, 
ze sbírky Johna Bella).

Kultovní dřevěná soška 
(severní Afrika, kolem 
r. 1960). 

Celá ordinace s pacientem a zubním 
lékařem ve vlašském ořechu 
uzavíratelném pomocí kloubu (vyrobeno 
v Krušných horách kolem r. 1995).

Vzácné zobrazení legendárního 
„zubního červa“ (mramorový 
prášek, asi 90. léta 20. století, 
USA nebo Itálie, podepsáno 
jménem Neno).

Část zubolékařské praxe 
s dvěma křesly, čekárnou 
a ortopantomogramem 
(fa Playmobil, vyrobeno 
kolem r. 1990, číslo 
výrobku 7778, detail).

„Penězožrout“ zpracovaný jako 
pokladnička – do ruky položená 
mince se pákou vzadu zvedne, 
figurka vyplázne jazyk, zakoulí 
očima a „polkne“ minci (litý kov, 
původní výroba kolem r. 1860, 
zřejmě souvisí s bankou Jolly 
Nigger Bank, USA).

Zubolékařské pracoviště z období let 
1930–1950 (sterlingové stříbro, vyrobeno 
kolem r. 1990, distribuce fa Hentschel 
Dental).

FIGURKY A SOŠKY II.
Vážení čtenáři, kolegové, v dnešním 
pokračování seriálu o stomatologických 
sbírkách v německém Zschadrassi se 
věnujeme opět figurkám, kterých zde 
v muzeu najdeme přes tři sta. 

Téma figurek z oblasti zubního lékař-
ství, ať už cílených jako hračka pro děti, 
nebo určených pro dekoraci, se zdá vel-
mi oblíbené. Účinkujícími těchto plastik- 
-miniatur jsou vedle lékaře zpravidla také 
pacient, sestra, laborant... Strach mnoha 
lidí z bolesti zubů pak vyklenuje potřeb-
ný dramatický oblouk drobných sochař-
ských příběhů. S některými předměty se 
spojují velká jména, mezi něž patří např. 
Johann Joachim Kändler z Míšeňské ma-
nufaktury na porcelán – a pozor, to mlu-
víme o období téměř před třemi staletí-
mi, zhruba kolem r. 1740. Připomeňme 
zde také malou zajímavost ze známého 
Semmelweisova muzea v Budapešti – 
zde objevíte nádherný exponát komplet-
ní stomatologické praxe z období kolem 
r. 1910. Nicméně i zschadrasská nabídka, 
jak vidíte na našich fotografiích, se může 
pyšnit pozoruhodnými „kousky“, a to zda-
leka nejen z porcelánu, jak jsme pro vás 
vybrali do loňského letního dvojčísla LKS 
7 – 8/2013. Zejména kov a dřevo byly ne-
méně oblíbenými materiály pro toto umě-
lecké řemeslo.

Po staletí se setkáváme především s pro-
dukty hromadné výroby, i když četnost 
v jednotlivých sériích je, díky jisté výji-
mečnosti tématu, spíše skromnější. Ved-
le sériově produkovaných figurek ovšem 
nalézáme skutečné skvosty, jež byly zho-
toveny individuálně, na zakázku. Máme 
dobré důvody přepokládat, že jsou počet-
né, i když zatím málo zveřejňované. Štěs-
těna přála i muzeu v Zschadrassi. Zřejmě 
nejzajímavější z exponátů představuje 
figurka ze slonoviny, kterou zaznamená-
váme zatím pouze ve třech sbírkách, a to 
v Lékařsko-historickém muzeu v Curychu, 
v Zeleném podloubí (Grünes Gewölbe) 
v Drážďanech – a v Zschadrassi. Jistě bu-
deme i o této raritě jednou publikovat za-
jímavé informace.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli Mu-
zea historie zubního lékařství v Zschadrassi panu 
Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi- 
-Ra ineru Fischerovi za odbornou pomoc při přípra-
vě tohoto seriálu.
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Epocha volné lásky a „flower 
power“ zasáhla i dentální 
hygienu. Hned ráno ON bere do 
ruky JI, a ONA zase JEHO. Láska. 
A večer se dotýkají znovu... 
(USA, kolem r. 1960).

Malý ozdobný přívěsek v podobě zubního 
kartáčku s myškou (nebo dokonce krysou) 
na rukojeti. Exponát patří do kategorie 
legendárních čínských a japonských netsuke 
(Čína, kolem r. 1900, řezaná slonovina).

Zde by jistě univerzální český génius Jára 
Cimrman zajásal. Technika oživlá fantazií 
zázračně zvyšuje efektivitu „přístroje“, 
bohužel stranou zájmu běžného 
spotřebitele (USA, kolem roku 1941).

„Happy mouth toothbrush“, žertovná hříčka 
sloužící víc k masírování dásní než přímo 
k čištění chrupu. O úspěchu tohoto kartáčku 
nemáme doklady... (USA, kolem roku 1930).

Další skvělá inovace na bázi rotačního 
kartáče – v dnešních automyčkách 
běžná. Americký výrobek docestoval 
i do Evropy, opět však nepochopen 
kupujícími (USA, 20. léta 20. století).

Držák dětských zubních kartáčků. Kartáček 
má pohyblivou pracovní část, zde poloha 
na čištění postranních zubů, s variantou 
příčného vyklopení pro hygienu frontálního 
úseku (USA, kolem roku 1920).

Prodejní podnos na dětské zubní 
kartáčky v podobě hlavy indiána z časů 
legendárních májovek (Německo, přelom 
20. a 30. let 20. století).

Typický výrobek cílený na dětského pacienta. Který 
kluk by ho nechtěl! (USA, kolem roku 1950).

ZUBNÍ KARTÁČEK  
JAKO APRÍLOVÁ KURIOZITA
Rozsáhlá sbírka dentálních hygienických 
pomůcek v zschadrasském muzeu vrcholí 
samozřejmě zubními kartáčky. Mezi 
zhruba dvěma a půl tisíci exponátů 
najdeme nejen ty, které reprezentují 
historický a technologický vývoj tohoto 
předmětu, ale také desítky nádherných 
kousků, pro něž od začátku jejich 
designoví tvůrci hledali úsměvný gag, 
legrácku, která by zaujala kupujícího 
a přiměla ho ke koupi. Přijměte tento 
malý výběr jako náš aprílový pozdrav 
všem, kteří usilují o lepší prevenci 
onemocnění v dutině ústní. 

Připomeňme, že teprve kolem r. 1850 se 
vytvořily rukojeti zubních kartáčků svéráz-
ným tvarováním. Všimněme si také, že se 
začalo výrazně prosazovat umělecko-řeme-
slné zpracování tvaru kartáčků zacílené na 
bohatší měšťanské rodiny, které měly dost 
prostředků, ale i vědomostí, aby mohly na-
koupit a účelně používat prostředky soudobé 
dentální hygieny.

Koncem 19. století pak zaznamenáváme 
zubní kartáčky z dnešního hlediska sice ku-
riózní, nicméně – viděno tehdejšíma očima 
– to byly pomůcky vznikající v duchu dobo-
vých potřeb a výzkumů, zaměřené na zlep-
šení výsledků zubní hygieny. Pochopitelně 
se mezi nimi objevují i z dnešního pohledu 

nevhodné či přímo škodlivé varianty zubní-
ho kartáčku. Ty ovšem pozdější vývoj potla-
čil nebo rovnou odeslal do propadliště dějin 
dentální hygieny. 

Zubní kartáček se na přelomu 19. a 20. sto-
letí stal sériovým výrobkem, a tak každý vý-
robce všemožně dokazoval spotřebitelům, 
že právě on nabízí to nejlepší. Mnohdy je 
designové pojetí kartáčku cíleno daleko za 
hranice svého původního použití. Výrobci se 
například snaží získat děti (a jejich rodiče...) 
a vymýšlejí různé hravé varianty. V nabídce 
pro dospělé není výjimkou balancování na 
hranici vkusu a setkáme se i s vděčnými sexu-
álně-erotickými motivy. Vedle toho samozřej-
mě vznikají různé „maxi“ kartáčky, oblíbená 
je personifikace všeho druhu, módní dobové 
aktualizace (např. kartáček ve tvaru kosmické 
rakety...) a některé zubní kartáčky vypadají 
doslova tak, jako by je navrhnul sám geniální 
Jára Cimrman. Potěšte se tedy aspoň některý-
mi z nich.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli Mu-
zea historie zubního lékařství v Zschadrassi panu 
Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi- 
-Ra ineru Fischerovi za odbornou pomoc při přípra-
vě tohoto seriálu.



Vážená redakce LKS, milí kolegové,
dovolte mi, abych se s vámi 
podělil o můj nedávný výjimečný 
zážitek ze sousedního Saska. 
Podlehl jsem totiž kouzlu série 
článků z historie stomatologie 
v našem časopise. Tedy ze sbírek 
historického stomatologického muzea 
v Zschadrassi, které už delší dobu 
se zájmem sleduji. Ačkoliv jsem 
jel do saského městečka nedaleko 
legendárního Colditzu s nemalými 
očekáváními, skutečnost je ještě 
daleko předčila.

Velká část sbírek, jež se počítají na 
statisíce předmětů, ještě není zrestau-
rována, a proto není veřejnosti přístup-
ná. Nicméně i „menší“ část několika ti-
síc výborně prezentovaných exponátů 
ve veřejné expozici zaujme a doslova 
zaměstná návštěvníka na dlouhé hodi-
ny. A troufám si říct, že stejně tak zub-
ního lékaře, jako laboranta či sestru. 
Určitě uchvátí i pozorného laického 
návštěvníka.

Muzeum představuje počátky stomato-
logie ve starověku, její vývoj přes středo-
věk a novověk i její dynamický rozvoj ve 
dvacátém století. Nabídne nám pohled 
na počátky zubní chirurgie, která byla zá-
kladním kamenem oboru, na její rozlič-
né, někdy i bizarní nástroje, dále počátky 
zubní protetiky a konzervační stomatolo-
gie, poskytne nám pohled do zubní la-

boratoře i opravdu nádhernou expozici 
dentální hygieny. Pro každého návštěv-
níka, který miluje techniku a design, je 
velmi atraktivní částí rozsáhlá sbírka zub-
ních souprav, jejichž preciznímu a nad-
časově modernímu provedení se může-
me jen obdivovat. Zvlášť uvážíme-li, že 
se jedná o exponáty i sto let staré.

Dovolte mi malý příklad z praxe. Plá-
nujete pořízení inhalačního analgetika 
do vaší ordinace? Nemáte ještě intrali-
gamentární anestezii? Pokud tyto a jiné 
součásti moderní stomatologie považu-
jete za poměrnou novinku, možná vás 
překvapí, že oxid dusný, který je sou-
částí inhalačního analgetika, byl proka-
zatelně použit při extrakci již v polovi-
ně čtyřicátých let 19. století doktorem 

Horacem Wellsem. Éter byl pak použit 
již v roce 1846 dr. W. T. G. Mortonem. 
Oba pracovali jako stomatologové. 
A intraligamentární anestezie? Spatřila 
světlo světa již na začátku 20. století.

Je až neuvěřitelné, jak hluboko sahá 
historie našeho oboru a jaký vývoj pro-
dělal. O to více pak návštěvníka muzea 
překvapí, že mnoho nejen lety prověře-
ných a používaných nástrojů, ale i „novi-
nek“, sloužilo zubařům již řadu generací 
nazpět. Komu je stomatologie kromě 
práce a zdroje obživy alespoň trochu ta-
ké koníčkem, toho tento fantastický výlet 
do historie oboru doslova uhrane.

MUDr. Otakar Dubec
Praha

z redakční pošty

NAVŠTÍVIT MUZEUM V ZSCHADRASSI  
A VIDĚT SBÍRKY NA VLASTNÍ OČI STOJÍ ZA TO

Postřehy a dojmy ze soukromého výletu za historií zubního lékařství

Jeden ze čtyř objektů 
Muzea historie zubního 
lékařství v Zschadrassi. 
Za neokázalým vstupem 
do typické budovy 
z hnědočervených 
cihel se nachází 
pravděpodobně 
nejucelenější expozice 
zubního lékařství 
a příbuzných oborů nejen 
v Evropě, ale i na světě.
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z redakční pošty

KLÍČ K URČENÍ ZÁHADNÉHO NÁSTROJE  
Z TITULNÍ STRANY PROSINCOVÉHO VYDÁNÍ LKS

Obr. 1: Fotografie 
záhadného 
nástroje z titulní 
strany LKS 
č. 12/2013.

Obr. 2: Podobné 
nástroje, tedy 
stříkačky na 
pasty a cementy, 
z katalogu Emila 
Hubera z r. 1937. 

Na titulní straně loňského 
LKS 12/2013 se objevil instrument, 
který jsme byli nuceni zařadit do 
kategorie „neznáme“.

Záhadný nástroj (obr. 1) pochází ze 
soukromé sbírky dentisty Františka Za-
cha (1935 – 2010), který až do své smrti 
po léta s redakcí LKS úzce spolupraco-
val. Díky jeho sběratelské vášni a nad-
šení pro zubolékařskou historii získal 
náš časopis desítky unikátních exponá-
tů, které utvářely jeho už po řadu roční-
ků typickou „tvář“. Dodnes z jeho od-
kazu čerpáme, protože poslední velkou 
várku fotografií jsme pořídili na několik 
„elkáeskových“ ročníků dopředu ještě 
v době našich společných setkání. Věc-
né popisky k těmto fotografiím však už 
F. Zach bohužel nestačil dokončit. Šta-
fetu po něm převzal jeho přítel a mladý
kolega MUDr. Zdeněk Hrubý z Prahy.
Nástroj z titulní strany LKS 12/2013 se
však nepodařilo identifikovat ani jemu,
ani dalšímu z osvědčených znalců his-
torie MUDr. Robertu Houbovi, Ph.D.
Proto jsme vás, vážení čtenáři, požádali
o pomoc a vaše tipy.

Již začátkem února nám napsali naši
milí spolupracovníci z Německa – ře-
ditel Muzea historie zubního lékařství 
v Zschadrassi Andreas Haesler a dr. 
Hans-Rainer Fischer, pro něž byla naše 
prosincová záhada velkou výzvou. Pan 
A. Haesler identifikoval na fotografii
značku výrobce a zapátral v jeho výrob-
ním programu. V katalogu Emila Hube-
ra z r. 1937 nalezl podobné nástroje
(obr. 2), které se ovšem v pozdějších
katalozích už nevyskytovaly. Podle jeho
názoru se jedná o stříkačku na pasty
a cementy z 30. let minulého století. Za
„pomoc při pátrání“ děkujeme!

A závěrem ještě jedno nahlédnutí do 
tajemství redakční kuchyně. Na origi-

nální podobu titulních stran LKS má-
me od vás, vážení čtenáři, velmi dobré 
ohlasy a často se nás také ptáte, kdo je 
jejich tvůrcem. Historické exponáty fo-

tografovala Dagmar Češková a autorem 
jejich stylizované podoby na titulech je 
dlouholetý grafik LKS Ondřej Grygar. 

Redakce
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Poslední zachovaný bubnový mlýn firmy 
Degussa z r. 1896. Transmisí se roztáčel buben. 
Uvnitř mlýnku byly kulovité kameny a ty po 
jeho roztočení rozemlely sklo na velice jemný 
prach. Tento prášek se nanášel na povrch 
surového porcelánového výrobku a následně 
byl vypalován jako glazura. 

Autorem návrhu této pece je 
S. S. White. Dobře vidíme 
nepoměr mezi velikostí 
snímatelné vypalovací komory 
a regulátorem elektrického 
proudu (kolem r. 1910).

Mitchellova elektrická pec na porcelán, 
která má už oddělený regulovatelný 
transformátor na řízení teploty. Komora 
na pálení byla umístěna na stojanu 
z litého kovu, vzadu se šrouby. Poněkud 
kutilsky zde byly připojeny dráty pro 
elektrické napájení pece (kolem r. 1900).

Pec firmy Vita z 20. let 20. století 
dodávaná v této podobě až do 50. let. 
Poprvé se setkáváme s mírně zvětšeným 
vypalovacím prostorem. Výrobek 
je výjimečný oddělenou technikou 
regulace teploty, to vídáme jen zřídka.

Atmosférická pícka firmy UDO. 
Regulátor teploty je ve spodní 
části zařízení, ale odečítá se 
nahoře (kolem r. 1925).

PECE NA PORCELÁN A KERAMIKU

Jednou z nejvíce rozšířených pecí 
20. a 30. let 20. století byla pec 
Wienandova. Její výroba pokračovala 
až do 50. let. Byly nabízeny dvě na 
první pohled stejné varianty, které se 
lišily jen svými rozměry.

Dnešní kapitola ze sbírek 
zschadrasského muzea spojuje 
robustnost vypalovacích pícek 
s materiálem, který považujeme 
v běžném životě za velmi křehký, tedy 
s porcelánem. Ten ovšem při použití 
ve stomatologii potřebujeme co 
nejpevnější. Prvního technologického 
úspěchu v této oblasti, estetického 
a funkčního, bylo dosaženo už 
koncem 19. století v americkém 
Detroitu. Zubní lékař Charles Henry 
Land v r. 1887 zavedl jako první 
korunky z vypalovaného porcelánu, 
tzv. žaketové (Jacket Crown). 
Odhlédneme-li od pokusů z 18. století, 
které selhaly právě na křehkosti 
materiálu, či představovaly variantu 
s použitím technologie smaltování, 
tak právě přelom 19. a 20. století je 
skutečným nástupem porcelánu ve 
stomatologii. 

Se zaváděním elektřiny koncem 19. stol. 
se jako vývojový skok objevily první 
elektrické pece. Pracovaly při běžném at-
mosférickém tlaku. Tehdejší výrobci por-
celánových hmot přidávali do pece jed-
noduché tavící se porcelánové kuželky, 
určené pro sledování teploty (obdoba tzv. 
Segerových kuželek, jak je známe např. 
z cihelen). Regulací elektrického proudu 
přímo na peci – nebo externím reguláto-
rem – se docílilo optimální teploty pálení 
podle doporučení výrobců porceláno-
vých hmot. Výsledky byly pozoruhodné 
a když byly tyto protetické práce přesně 
nacementovány, vytrvaly bez úhony v ús-
tech pacienta i po desetiletí. 

Začátkem padesátých let minulého sto-
letí se objevily první pece vakuové, zavá-
děné na trh především výrobci porcelá-
nových zubů. Estetický dojem se výrazně 
zlepšil a přiblížil podobě přirozeného 
chrupu. Současně se prosazovaly tyto 
vakuové pece i v laboratořích a umožňo-
valy zhotovení vizuálně už velmi dobře 
působících žaketových korunek.

Nové technologie jako CAD/CAM, 3D 
tisk nebo laser melting zřejmě do značné 
míry vystřídají jednoho dne tradiční pá-
lení keramiky ve vakuu, tak jak je dnes 
běžně používáme. Vývoj porcelánových 
technologií, od prvních pokusů se smal-
továním i vypalováním porcelánu, přes 
nástup vakuových pecí až po dnešní 
nádherné kovokeramické práce s působi-
vou a přirozenou opacitou, se tak zvolna 
uzavře.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli Mu-
zea historie zubního lékařství v Zschadrassi panu 
Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi- 
-Ra ineru Fischerovi za odbornou pomoc při přípra-
vě tohoto seriálu.
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Srnčí noha, páka z 16. století. V r. 1906 daroval prof. Robert 
Ritter von Töply tuto páku prof. Karlu Sudhoffovi (podle něho 
je pojmenován univerzitní ústav pro dějiny lékařství v Lipsku). 
V r. 2012 byla rekonstruovaná pro muzeum v Zschadrassi 
Andreasem Haeslerem. (Železo s rukojetí ze slonoviny.)

Separační pilník sloužil k preparaci na korunky, když ještě neexistovaly 
rotační frézy. Raritní ozdoby na rukojetích z rukou výrobců nebo snad 
majitelů (USA, kolem r. 1865, železo a slonovina).

Dentální kladívko. Poniklovaný železný 
kroužek vyplněný olovem, rukojeť ze dřeva. 
Užívalo se např. i při některých chirurgických 
výkonech (kolem r. 1920).

Zrcátka z poniklovaného železa a s rukojetí 
z ebenového dřeva. V distribuci od r. 1880 v několika 
velikostech, vyráběla se bezmála půl století.

Extrakční kleště se zvláštní rukojetí 
(poniklované železo, Německo, 
kolem r. 1930).

Vodní stříkačka na čištění kavit a chlazení 
při preparaci (poniklované železo a sklo, 
2. desetiletí 20. století).

Allanův pracovní stolek s nastavitelnou výškou, na jedné straně 4 zásuvky 
na jemné instrumentárium, na protilehlé straně přihrádka na vrtáky 
(Harsefeld, Hamburg, kolem r. 1880).

ZUBOLÉKAŘSKÉ NÁSTROJE
Extrakční páka, pelikán, kořenový 
šroub. A samozřejmě všeobecný 
symbol „trhání zubů“ – extrakční 
kleště. Těmto nástrojům jsme 
se věnovali v LKS 7 – 8/2012. 
Nástrojovým sadám pak v LKS  
4/2013. Podívejme se tentokrát 
na ty nejzajímavější, někdy skutečně 
raritní a designově výjimečné 
exponáty nástrojů zubních lékařů 
a jejich barbířských předchůdců 
ze zschadrasských sbírek.

Když se zhruba před sto lety objevily 
první elektrické přístroje v ordinacích 
zubních lékařů, začala nová éra tech-
nických pomůcek, které však v jejich 
prazákladu potkáváme v ordinacích do-
dnes. Vývoj je zde kontinuální a krásně 
poeticky ho vyjádřila slova jednoho ze 
zaměstnanců firmy EMDA, vyslove-
ná někdy na počátku 20. století, když 
v jednom z prvních katalogů tohoto vý-
robce uvedl: „V předloženém katalogu 
zobrazené zubolékařské elektrické stro-
je a aparáty EMDA představují výsledek 
dlouholeté vědecké a odborné práce 
a také zkušeností... Přičemž je brán 
zřetel na výjimečně zdařilé, elegantní 
a vkusné provedení, jímž se každý pří-
stroj EMDA stává okrasou každé ordina-
ce a laboratoře.“

Před nástupem elektřiny do zubní or-
dinace ovšem po dvě a půl tisíciletí na-

cházíme povedené, elegantní a ergono-
micky promyšlené zubolékařské instru-
mentárium. Obdivuhodným svědectvím 
je např. zobrazená srnčí noha z 16. stol. 
se svým tvarováním a provedením, jejíž 
zevní tvar je skutečně odvozen ze zvířecí 
předlohy. Litá ze železa a opatřena slo-
novinovou rukojetí sprovodila ze světa 
nesčíslné množství bolavých zubů.

Dalším vzácným exponátem je sepa-
rační pilník, resp. pila. Do rukojeti ze 
slonoviny se zvěčnil umělec – zřejmě 
ošetřující, který čekal na dalšího paci-
enta – elegantním vyřezáním krokodýla.

Nástroje na základě vědeckém vznik-
ly teprve ve 20. letech minulého století 
ve firmě Emila Hubera v duchu myšlen-
ky „tvar podle ruky“ (Handform). Jsou 
základem pro současnou výrobu s mo-
derními materiály a barvami v ergono-
mickém designu. To ovšem nic nemění 
na tom, že už dávno dosahovali výrobci 
nástrojů pro zubní lékaře praktické a es-
tetické dokonalosti. Některé nástroje si 
svůj tvar zachovaly po dlouhá desetiletí.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli Mu-
zea historie zubního lékařství v Zschadrassi panu 
Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi- 
-Ra ineru Fischerovi za odbornou pomoc při přípra-
vě tohoto seriálu.
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Reklama z časopisu pro americkou zubní 
pastu Sozodont z května 1896. Zajímavé 
je použití RTG paprsků v souvislosti se 
zářivě bílým chrupem. Zvlášť pozoruhodné 
je začlenění Röntgenova vynálezu do 
reklamy. Jeho první zveřejnění je totiž 
datováno 23. ledna 1896.

Plakát s titulem „zuby a jejich nepřátelé“. 
V podskupině se dokonce popisuje 
vývoj mléčných zubů a metoda 
ošetření otevřeného skusu pomocí 
tzv. Richtmaschine, tedy „srovnávacího 
stroje“ (kolem r. 1910).

Tarif výkonů zubních lékařů na základě 
zákona z 21. června 1815, přepracovaný 
dne 22. září 1821. Nejstarší plakát 
ve sbírce muzea. Nabízené spektrum 
výkonů bylo ve své době dost dobré, 
ceny ovšem vyšší.

Člověk jako průmyslový palác. Jedinečný 
velkoformátový plakát Fritze Kahna, z díla 
Das Leben des Menschen (Život člověka). 
Kahn popisuje člověka jako „nejvýkonnější 
stroj na světě“ (Stuttgart, 1926).

Ernst Jessen založil v roce 1902 ve 
Štrasburku první zubní kliniku-školu 
a vydal několik děl k tomuto tématu, 
včetně této vpravdě vizionářské tabule 
s pokyny pro „zuby a péči o ně“.

Friedrich Böhme, jedno z prvních vysvědčení 
o zkouškách na řemeslnického mistra 
v oboru zubní techniky. Zkoušky skládal 
v Drážďanech od 15. října do 9. listopadu 
1934. Mimochodem – teprve během tohoto 
roku byly zkoušky zavedeny jako povinné.

STOMATOLOGICKÉ PLAKÁTY 
Slovo plakát vzniká z francouzského 
plaque (deska) a z dalšího slova 
placard (vyhláška, resp. vývěska) 
zhruba v polovině 16. stol. Předchůdce 
plakátů – i když se tak ještě nenazývaly 
– zaznamenáváme ovšem v různých 
podobách už mnohem dříve, a to se 
vznikem klínového písma a hieroglyfů 
ve 4. tisíciletí před naším letopočtem.

Již ve středověku a v raném novověku 
předchůdci našeho oboru nabízeli své 
umění léčit a uzdravovat pomocí malo-
vaných plakátů na plátně, zatím ještě ne 
tištěných na papíru. Bohužel tyto první 
pokusy se dochovaly, zdá se, už pouze na 
starých malbách či kresbách.

Jako nejstarší exemplář na téma stoma-
tologie máme v muzeu zubolékařský tarif 
(Zahnärztliche Taxe) zpracovaný na zákla-
dě zákona z 1. června 1815, podle nut-
ných změn přepracovaný ke dni 22. září 
1821. Vývoj plakátů z oblasti péče o chrup 
pacientů kopíruje rozmach této formy re-
klamní informace, kdy s první světovou 
válkou dochází k dalšímu rozvoji plaká-

tové tvorby v oblasti státní propagandy. Ta 
do ní proniká ve specifické podobě témat 
zdravotnické osvěty a zejména prevence.

Dnes jsou plakáty či postery, jak se jim 
i v Evropě začalo říkat mezi válkami, vý-
znamným prostředkem reklamy všech 
oborů po celém světě. V zubním lékařství 
dochází v posledních desetiletích díky pro-
sazování etických norem a kodexů k útlumu 
zejména v oblasti osobní plakátové sebere-
klamy (self promotion) konkrétního zubního 
lékaře či jeho praxe. Zvolna slábne i pla-
kátová reklama v oblasti dentální hygieny 
a prevence, která se přesouvá na internet.

V muzeu v Zschadrassi se nachází přes 
dvě stovky plakátů a informačních tabulí 
ze všech témat oboru stomatologie.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli Mu-
zea historie zubního lékařství v Zschadrassi panu 
Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi- 
-Ra ineru Fischerovi za odbornou pomoc při přípra-
vě tohoto seriálu.

Osvětový plakát Zdravé zuby byl na 
plastovém podkladu vydán muzeem 
hygieny v Drážďanech v r. 1975. Zřídkakdy 
lze tak zřetelně vidět duch času jako na 
tomto příkladu.
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Bronzový okludor amerického výrobce, 
který umožňoval nastavení šesti poloh 
vzájemných vztahů a seřizoval se 
šroubem (kolem r. 1880).

Grittmanův artikulátor firmy The snow 
dental & Co. z Buffala, USA, patentován 
25. července 1893. V artikulátoru 
se nachází hotová kaučuková práce 
s porcelánovými zuby z tohoto období.

Raný, originálně konstruovaný 
artikulátor na otvírací, zavírací a rotační 
pohyby na principu kaloty (Evropa, 
kolem r. 1900, bronz).

Nejnákladnější a nejrozsáhlejší 
artikulační systém ve sbírkách muzea 
pochází od amerického zubního lékaře 
Charlese E. Stuarta z Ventury v Kalifornii. 
Už od r. 1955 pracoval Stuart na 
koncepci, kterou uváděl s názvem 
„Gnathological Computer“. 

ARTIKULÁTORY A OKLUDORY
V zschadrasském muzeu je uloženo na 
450 pomůcek, které sloužily k přenosu 
informací z ordinace do laboratoře 
o statických a dynamických vztazích 
mezi čelistmi a k simulaci těchto vztahů 
v zubní laboratoři. Nalezneme zde 
i pomůcky ke zhotovení všech typů 
modelů, včetně ortodontických, a setkat 
se lze též s přístroji na úpravu artikulace. 
Tedy mnohé, co souvisí se zrodem tolik 
obávané až tajemné gnatologie. 

Pomineme-li některé „prehistorické“ dře-
věné konstrukce a jednoduché bronzové 
okludory, pak první použitelný okludor vy-
vinul už v r. 1878 Öhlker. Umožňoval nejen 
prostý otvírací a zavírací pohyb, ale dovolil 
také nastavit vertikální vztah – výšku skusu 
a díky kulovému kloubu umožňoval trans-
verzální pohyb. Po podobném artikulátoru 
podle Clausse z r. 1880 vykročil v r. 1889 
Bonwill novou cestou. V přístroji, který vyvi-
nul, upevňoval modely podle rovnostranné-
ho trojúhelníku – Bonwillova trojúhelníku. 
Simuloval v horizontální rovině pohyby dol-

ní čelisti ve směru ventrálním a dorzálním, 
simuloval otevírání a zavírání. Po těchto 
pokusech se objevují další jména: Walker 
1896, Kerr 1902, Michel 1903, Wallisch 
1907 a Bennet 1908.

Nejvýznamnější kapacitou v oblasti arti-
kulace je bezesporu prof. dr. Alfred Gysi. Od 
r. 1894 se zabýval problematikou simulace 
pohybů dolní čelisti a v letech 1896 – 1898 
zkonstruoval kloubový artikulátor. Při jeho 
konstrukci vycházel z anatomie temporo-
mandibulárního kloubu. V r. 1900 vyvinul 
jednoduchý přístroj s možností individuálně 
nastavit sklon kloubní dráhy a průběh rovi-
ny okluze. Následující desítky let se věnoval 
neustálému vylepšování svých artikulátorů. 
Z jeho koncepce statických i dynamických 
vztahů mezi čelistmi vyšla firma De Trey při 
výrobě umělých zubů.

V r. 1929 prof. dr. Schröder v Kolíně nad 
Rýnem přednesl sdělení na velmi sledova-
né téma „Zubolékařská protetika je vědou“. 
Zásadně se postavil proti názoru, že pro-
tetika je pouhou technikou a nemá s me-

Přístroj, který funguje jako horizontální 
bruska na úpravu artikulace (z 30. let 20. 
stol.). Rozsah pohybu je do 1 cm. Uvnitř 
je totální zubní náhrada s porcelánovými 
zuby, u kterých se abrazivní pastou 
upravují artikulační překážky na 
hrbolkových zubech.

Firma De Trey vyráběla a vyvíjela dál 
artikulátory prof. Gysiho a při výrobě 
zubů vycházela z jeho pojetí artikulační 
nauky. V tomto demonstračním kufříku 
(firemních zástupců) se nachází úplný 
sortiment New Simplex Artikulátoru 
včetně cvičných modelů a popisu ze 
60. let minulého století.

Zvláštní místo zaujímá Gnathomat firmy 
Ivoclar. Funguje na principu volné kyvné 
osy a napodobuje tak přirozený pohyb 
při žvýkání. Používán byl hlavně při 
zhotovování celkových zubních náhrad 
(Gnathomat Junior ze 70. let 20. století).

dicínou nic společného. Schröder vyvíjel 
vlastní artikulátory a společně s Trebischem 
a Rumpelem pokračoval v dalším rozvoji 
oboru. 

I dnes se artikulátory inovují, ale jejich 
klasické podoby budou brzy zcela nahra-
zeny a překonány počítačovými myocen-
trickými simulacemi. To je směr, kterým 
probíhá v Senkenbergově ústavu výzkum 
reprodukce žvýkacího aktu.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Ra ineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.
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Bysta Pfaffa v životní velikosti ze sádry (1989). 
Jejím autorem je dr. Rolf Will z Mannheimu, 
který se věnoval dílu P. Pfaffa a jeho osobnost 
znovu uvedl do povědomí odborné veřejnosti.

Čestná medaile za zásluhy o rozvoj zubního 
lékařství udělovaná Stomatologickou 
společností NDR kolem r. 1975 je zdobena 
motivem osobnosti Philippa Pfaffa. Zajímavý je 
zde rok narození 1711, protože dnes se podle 
zápisu v matrice uvádí r. 1713. 

Pfaff poprvé popsal otisk čelistí 
pomocí pečetního vosku 
změkčeného horkou vodou. Model 
zubní náhrady byl ze stejného 
materiálu. Tento výrobní postup 
otisku i modelu se napodoboval 
podle Pfaffových údajů včelím 
voskem, a to v r. 2003.

PHILIPP PFAFF 
Philipp Pfaff (1713 – 1766) představuje 
výjimečnou osobnost mezi průkopníky 
zubního lékařství. Byl velkým idealistou 
své doby – a našeho oboru. S praxí 
soudobého chirurga sloužil pod králem 
Friedrichem II. Velikým jako felčar. 
Po skončení druhé slezské války (1745) 
se už zcela oddává zubnímu lékařství.

Philipp Pfaff čerpal pro svou novou speci-
alizaci z monografií a textů o zubním lékař-
ství, zejména z knížky neznámého saského 
autora Zähnearzney z r. 1530 a samozřejmě 
z díla Francouze Pierra Faucharda z r. 1728, 
tehdy již přeloženého do němčiny.

Připomeňme, že v tehdejší Evropě se do 
„zubařských“ výkonů mohl pustit prakticky 
kdokoliv. Barbíři, lékárníci, chirurgové, kováři 
a další řemeslníci. Cestující šarlatáni a mas-
tičkáři putovali z jedné země do druhé...

Chvályhodným úmyslem Pfaffa bylo čelit 
této bezútěšné situaci, jak můžeme vyčíst 
z jeho významného díla z r. 1756 Abhan-
dlung von den Zähnen des menschlichen 
Körpers und deren Krankheiten (Pojednání 
o zubech lidského těla a jejich chorobách). 
Mimochodem, Pfaff při tomto konání ne-
myslel na osobní slávu ani na finanční vý-
hody. Usiloval o jediné – vést a usměrňovat 
zubní lékařství na správnou cestu a hlavně 
pomáhat trpícím lidem.

Jaké jsou Pfaffovy odborné zásluhy? Patří 
k nim především velmi přesný popis intrau-
terinního vývoje zubů a důraz na zachová-

ní zubů. K tomu přidejme snahu o konzer-
vační ošetření pomocí olova a zlata v úplně 
vysušené kavitě, přičemž Pfaff upozorňo-
val na jedovatost olova a preferoval zlato. 
Hlásal také přímé překrytí pulpy konkávní 
zlatou destičkou. Popsal problematiku otis-
ku a následně vzniklého modelu, sledoval 
otázky efektivních receptur a používání 
vhodných nástrojů. 

Jistě, rozsáhlý vývoj zubního lékařství za-
počal až o století později, a to jak v Evropě, 
tak v USA. Pfaff a Fauchard ovšem předběh-
li dobu a nastartovali dlouhou a obtížnou 
cestu k osamostatnění našeho oboru. 

V muzeu se nachází jedinečná, všestran-
ná a obsáhlá dokumentace o Philippu Pfaf-
fovi. Přesto existují ještě mezery v bádání 
o této osobnosti. Jednou z odpovědí na 
mnohé zajímavé otázky bude vybudování 
historické zubolékařské ordinace a studov-
ny v jednom. Její časové zakotvení bude 
sahat do období k r. 1750. Po více než 
dvouletém intenzivním bádání a shromaž-
ďování informací se tak stane už v prvním 
pololetí příštího roku. Návštěvníci muzea 
v Zschadrassi se tedy opět mají na co těšit.

Připravili Hans-Rainer Fischer,  
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách ředite-
li Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. An dreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.

V muzeální knihovně „Bibliotheca Dentaria“ v Zschadrassi 
bohužel není originál Pfaffovy učebnice, jíž se dochovaly 
jen tři známé exempláře. Během let se ale vydalo nejméně 
šest reprintů, z nichž čtyři jsou zde v muzeu.

Dopis P. Pfaffa Friedrichu II. 
Velikému z 19. 5. 1756, v němž 
předává svou učebnici Jeho 
Veličenstvu, pruskému králi.

Křestní matrika farnosti Berlínského 
dómu se zápisem z r. 1713: 
Dne 27. února křtili Leonhardi Pfaff, 
barbíř zdejší a jeho manželka Maria 
Rickernová, zdejší, svého syna Philippa.

Ručně kolorované a zvětšené 
vydání mědirytiny zhotovené 
podle původního černobílého tisku 
na frontispisu publikace P. Pfaffa 
z r. 1756. Tato kopie byla zhotovena 
na objednávku dr. Willa v r. 1989.
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AMALGÁM
Slovo amalgám provází i pronásleduje 
zubní lékaře a jejich pacienty už 
nejméně dvě století. Ocitujme pro 
zajímavost, co se psalo v knize 
Konzervační zubní lékařství, jejímž 
autorem byl významný americký 
profesor G. V. Black ze Severozápadní 
univerzity v Chicagu: „Amalgám je 
sloučenina rtuti s dalším kovem, resp. 
slitina dvou či více kovů. Vyrábí se 
třením rtuti s jemně mletým kovem. 
Zdá se, že amalgám je už dlouhou 
dobu znám chemikům, do jisté míry 
se používal v uměleckém řemeslu. 
Jako výplňový materiál na zuby se 
objevil amalgám zřejmě až na počátku 
19. století, snad i dříve.“

Dnes už víme o městském lékaři Johan-
nu Stockerovi z Ulmu, který popisoval ve 
své knize léků Praxis aurea už z r. 1528, 
že „amalgám plněn do zubní díry je tvrd-
ší než kámen“. Pak po tři staletí chybí 
historické prameny – až do výše uvedené 
zmínky Blackovy, odkazující nás do Pa-
říže, kde přibližně kolem r. 1826 zavedl 
Louis Auguste Onésime Taveau amalgám 
jako zubní výplň a nazval ho „stříbrnou 
pastou“. Ve sbírkách muzea máme první 
soudobý exponát z období kolem r. 1820 
se zvučným názvem „Cement odontal“. 
Tenkrát byly totiž amalgámy označovány 
jako cementy – na rozdíl od našich dneš-
ních cementů. Ty se objevily v literatuře 

až koncem 19. století. Mimochodem – 
že je amalgám z hlediska chemického 
jedním z pěti hlavních druhů slitin, asi 
víte. Amalgám tedy není sloučenina...

Velké problémy amalgámu spočívaly 
v jeho černání, poréznosti a také příliš-
ném smršťování vlivem tepelných změn. 
Nekonečné diskuse o jeho nevýhodách 
vyvrcholily zákazem amalgámu americ-
kou vládou ve 30. letech 19. století (ně-
které novější prameny nesprávně datují 
tzv. „amalgámovou válku“ až do 20. let 
minulého století). V lítých slovních sou-
bojích se amalgám ale nakonec v plné 
míře na konci 19. století prosadil. Prof. 
dr. Adolph Witzel odstranil poslední teh-
dejší pochyby ve své knize Das Füllen 
der Zähne mit Amalgam (Plnění zubů 
amalgámen) vydané v r. 1899.

Mírnější diskuse ovšem přetrvávají do-
dnes. Ročně se dnes v Evropské unii zpra-
covává 70 tun rtuti – a největším „spo-
třebitelem“ jsou právě naše zuby. Mimo-
chodem – celkové množství amalgámu 
v zubech občanů zemí EU se odhaduje 
na dobrých 1800 tun.

Připravili Hans-Rainer Fischer,  
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.

„Zubní umělec“ Richter ze saského 
města Wurzen nacvičoval výplně 
z amalgámu na těchto vlastnoručně 
vyráběných fantomech ze sádry 
a lidských zubů (kolem r. 1890).

Pohledný flakon na fólie amalgámu 
byl nabízen firmou Richter kolem 
r. 1910. Později převzala tuto výrobu 
firma Degussa a označila ji půvabně: 
„dříve Richter“.

Firma Jota produkovala už ve 30. letech 
minulého století přesně dózovaný amalgám 
v kapsličkách. Tzv. Jotalloy byl v gumové 
kapsli, obě součásti byly odděleny 
hliníkovým plátkem. Po jeho odstranění se 
míchal obsah homogenizačním strojkem.

Tři různé pistole na amalgám. Zleva: 
pistole s rukojetí z bílé umělé hmoty 
(kolem r. 1930), uzavřená pistole 
z 2. desetiletí minulého století 
a jednoduchá pistole (kolem r. 1900).

Dózovací zařízení „Amalganom“ firmy 
Heimerle & Meule, a. s., z Pforzheimu jako 
pohledná ilustrace soudobého designu, 
(vlevo kolem r. 1910, vpravo kolem 
r. 1930). Nahoře jsou dvě komůrky na rtuť 
a piliny stříbra, uprostřed píst. Podle počtu 
stlačení pístu se uvolnilo žádané množství 
prášku a rtuti, které se muselo nakonec 
ještě dobře pomíchat.

Míchačka amalgámu poháněná pomocí 
šlapací vrtačky. Nahoře je komůrka 
na kapsličky, v prostředku mechanika 
s pohonem a na konci rukojeť. V muzeu 
jsou uchovány čtyři různé typy z období 
20. – 30. let minulého století.

Dózovací lahvičky rtuti, vlevo 
malá černá z USA (kolem r. 1940), 
v prostředku z umělé hmoty s otočnou 
rukojetí na otvírání a zavírání 
(2. desetiletí min. stol.) a vpravo dřevěná 
ze zimostrázu s našroubovatelným 
víčkem (kolem r. 1900).
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SETKÁNÍ ZUBU S UMĚNÍM
Čas dlouhých zimních večerů nás 
láká k rozjímání, a tak se tentokrát 
vydejme za hranice zubních ordinací 
a laboratoří – do světa fantazie. 
A jak jinak než na téma zub a umění. 
Dopřejme si vnímání slovních 
hříček, jako je blízkost pojmů umělý 
a umělecký, a zkusme převrátit 
sousloví umělý zub v mnohem 
poetičtější výraz – zubní umění...

Nenechme se omezovat definicemi 
a sáhodlouhými disputacemi histori-
ků a teoretiků umění, co že to vlastně 
umění je – a naopak co umění není. 
Vzpomeňme si na mnohé peripetie, 
které v této oblasti čas přinesl, když 
jednoho tvůrce oslavil a jiného uvrhl do 
propadliště dějin. Nejednou pak týmž 
tvůrcům bylo po letech či staletích do-
přáno procesu opačného. Zatracení se 
vrátili, slavní a velebení postupně upad-
li v zapomnění.

V oblasti stomatologie se také setká-
váme s mnoha pokusy vidět svět zubů 
(pacientů, zubních lékařů atd.) jinak 
než jen čistě medicínsky. Ostatně nád-
herně tvarovaný opakní materiál lidské-
ho zubu disponuje nezpochybnitelnými 
estetickými kvalitami. Jeho rozmanité 
podoby i funkce se pak poeticky odrá-
žejí už v názvech různé dramatické síly. 
Od poklidné stoličky či zubu moudros-
ti, nebo chcete-li třeba od mléčného 
chrupu, přes poněkud tajemně nazvaný 
zub třenový (i když logicky – potrava 
se mezi těmito zuby rozmělňuje, tedy 
tře...), až po výhružně znějící špičáky 
a řezáky. To vše je inspirací nadmíru 
košatou a provokující tvůrce všech ka-
tegorií: amatérské nadšence, kteří rádi 
něco kutí, designéry a mistry umělec-
kých řemesel, či umělce uznávané, kteří 
již v nějaké té galerii své dílo úspěšně 
prezentovali. 

Citujme v těchto souvislostech z kni-
hy Nicole Zepterové Nenávidět umění 
– zklamaná láska: „Umění musí být od-
vážné, aby se stalo dobrým. Musí risko-
vat vše a hrát vabank. Umění musí mít 
odvahu dělat chyby.“

Takže, milí čtenáři, možná na zobra-
zených dílech najdete nějakou tu ana-
tomickou chybičku, něco k pousmání, 
cosi nefyziologického. Ale věřte, že 
umění není totéž co skutečnost. I když 
i ta, jak víme, dokáže v našich ordina-
cích pěkně překvapit...

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.

Kamenný zub – tento neobvyklý nález 
objevila Rosemarie Preusová po těžkých 
povodních řeky Muldy v r. 2002.

Vypadá to jako zlomený 
prehistorický zub, ale pod 
elektronickým mikroskopem 
lze vidět krystalickou strukturu, 
která poukazuje na nerostný 
minerál. Ale podobu zubu 
trefila příroda dokonale. 
Nalezeno při vykopávkách ve 
Výmaru v r. 2008. 

Příhodný dárek s nápisem 
„in medias res“ k šedesátinám 
prof. dr. Waltera Künzela od jeho 
studentů. Tento lékař se narodil 
v Hradci Králové v r. 1928, 
dostudoval zubní lékařství v r. 1953 
a stal se jedním z vynikajících 
profesorů v Německu. (Dárek byl 
předán muzeu v r. 2004.)

Pasta zubní resp. zubní pasta – 
slovní hříčka v názvu těstovin pro 
milovníky italské kuchyně (různí 
výrobci, od r. 2005).

Obrovský frontální 
zub je vyřezán z dubu 
červeného. (Darováno 
muzeu v r. 2010, 
exponát je 1,40 m 
vysoký, hmotnost 45 kg.)

Zub z vosku vymodeloval zubní technik Michael 
Polz z Erlangenu (asi v r. 1998). Mimochodem – 
pořádá kursy na téma principy biomechanické 
okluze a je také členem pracovní skupiny nazvané 
Zub a člověk.

Teprve jedenáctiletá Lisa Baroniusová, 
inspirovaná návštěvou v muzeu 
v Zschadrassi, vyřezala tento zub 
z nejměkčího minerálu na stupnici 
tvrdosti, tedy z mastku (r. 2010).
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ARCHIVNÍ ROČNÍKY ČASOPISU LKS 
BYLY PŘEDÁNY NĚMECKÉMU MUZEU

z redakční pošty

ČESKÝ JAZYK 
NOVINKY 2014

Upozorňujeme na novinky, které 
se týkají českého jazyka a vstoupily 
v platnost v letošním roce.

zzČSN 01 6910 Úprava dokumentů  
zpracovaných textovými procesory. Na-
byla účinnosti 1. 8. 2014. Jejím zpraco-
vatelem je Ústav pro jazyk český AV ČR, 
v. v. i., a byla vydána Úřadem pro tech-
nickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví (ÚNMZ).

Najdete v ní řadu užitečných infor-
mací, např. jak správně psát interpunkč-
ní znaménka a spojovník, zkratky (vč. 
titulů, hodností a certifikací), značky 
a znaky, čísla a číslice, časové údaje, 
tabulky, poštovní adresy, jak má vypa-
dat správná grafická úprava dokumentů, 
e-mailové zprávy a různých typů dopisů
apod.

Norma je dostupná prostřednictvím 
systému ČSN online a u prodejců tiště-
ných ČSN.

Výklad k této normě najdete také 
v dokumentu Otázky a odpovědi k ČSN 
01 6910 (2014) na:
www.ujc.cas.cz/csn016910/ 

zzAkademická příručka českého jazy-
ka. Vyšla letos v nakladatelství Acade-
mia se schvalovací doložkou MŠMT. 
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 
zpřístupnil na webu kompletní interne-
tovou verzi této příručky. Internetová 
jazyková příručka nově poskytuje na-
příklad podrobné informace o tvoření 
5. pádu u více než 200 typů osobních
jmen. Najdete na:
http://prirucka.ujc.cas.cz/

Redakce

informace

Jak jsme již informovali v LKS 
č. 10/2014, naše letní výzva
k darování starých výtisků
Bulletinu LKS, časopisu LKS
a Magazínu Úsměv padla na
úrodnou půdu. Ucelený komplet
všech ročníků jsme už v říjnu
mohli věnovat do sbírek Muzea
historie zubního lékařství, které
se nachází v Německu v saském
městečku Zschadrass.

Objemný a hlavně dosti těžký dárek 
v podobě kompletu všech vydání od ro-
ku 1990 až po současnost převzali ředi-
tel Muzea historie zubního lékařství An-
dreas Haesler a jeho spolupracovník dr. 
Hans-Rainer Fischer v redakci LKS v Apo-
lence. Stalo se tak 2. 10. během kongresu 
PDD 2014, který saské muzeum zpestři-
lo výstavou ze svých historických sbírek.

Oba naši němečtí kolegové, A. Haes-
ler a dr. H.-R. Fischer, byli velice pře-
kvapeni, jak rychle se nám podařilo 
jejich prosbě vyhovět a archivní „el-
káesky“ pro ně připravit. Posteskli si, 
že obdobně se pokoušeli zajistit pro 
muzeum historické výtisky německých 
odborných časopisů, avšak bez valné 
odezvy. O to více si cení přístupu čes-
kých zubních lékařů a vzkazují:

„Vážení kolegové, smekáme klobouk 
před vaší ochotou a pochopením pro 
naši sběratelskou vášeň, jejímž cílem je 
uchovat pro budoucí generace to, co by 
nemělo zapadnout v propadlišti dějin 
a co by mělo zůstat svědectvím o vý-
voji oboru zubního lékařství. Upřímně 
děkujeme vám všem, kteří jste archivní 

výtisky LKS a Magazínu Úsměv darova-
li, a redakci LKS, zvláště pak šéfredak-
torovi PhDr. Ladislavu Šolcovi, za dlou-
hodobou a bezvadnou spolupráci.“

Redakce LKS
a Muzeum historie zubního lékařství 

v Zschadrassi

Ředitel saského Muzea historie zubního 
lékařství Andreas Haesler převzal od 
redaktorky PhDr. Ivy Žákové archivní 
výtisky LKS pro muzejní sbírky. 
Role fotografa se operativně ujal 
dr. Hans- Rainer Fischer. 
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Dezinfekční nádoba podobná těm, které 
se používají dodnes. Rubínové sklo se 
smaltovaným nápisem „Dezinfekce“, raný 
důkaz vzmáhajícího se oboru (kolem 
r. 1890, výška cca 13 cm).

Dezinfekční nádoba na injekční 
stříkačky vyráběná od r. 1895 až do 
30. let 20. stol. Tekutý dezinfekční 
prostředek se naplnil do spodní části. 
Nad ním si všimněte nosiče stříkaček 
a nahoře skleněného krytu (kolem 
r. 1900, výška cca 22 cm).

Elektrický přístroj na sterilizaci injekčních 
stříkaček z období 20. až 30. let 20. stol. 
vyniká dokonalým tvarem. Uvnitř 
vyjímatelný nosič stříkaček, které se 
sterilizovaly ve vařící vodní lázni (hliník, 
výška cca 35 cm).

DEZINFEKCE A STERILIZACE

Elektrický sterilizátor s šesti rošty 
a vestavěnými hodinami. Lze volit 
napětí 110 V nebo 220 V (poniklovaný 
mosazný plech, kolem r. 1910). 

Elektrický sterilizátor na nástroje z 30. let 20. stol. Podobné 
se v různých variantách objevovaly už od r. 1900. Zpočátku 
byly vyhřívány plynem či lihovým kahanem, později 
elektricky, přetrvaly s malými změnami až do 60. let 20. stol.

Obor nejen medicínský, který 
se rozvíjí teprve od poloviny 
19. století – a v zubním lékařství 
jej zaznamenáváme dokonce až 
v 90. letech 19. století – vyniká 
nenápadnou osudovostí pro léčbu 
chorob takřka všeho druhu.

Jedním z prvních badatelů a prakti-
ků na poli dezinfekce byl Ignaz Sem-
melweiß, který prosadil očistu rukou 
roztokem chlorového vápna, později 
pak rozšířenou i na nástroje a obvazo-
vý materiál. V r. 1867 zveřejnil chirurg 
Josef Lister své zkušenosti o dezinfekci 
vzduchu v uzavřených prostorách vy-
pařováním kyseliny karbolové. Součas-
ně Louis Pasteur popsal likvidaci mikro-
organismů krátkodobým zahřátím. Ernst 
von Bergmann zase důsledně požado-
val sterilitu v operačním poli. Friedrich 
Trendelenburg v r. 1882 zavedl první 
parní sterilizátor na chirurgické klinice 
v Bonnu. V r. 1892 vydal Kurt Schim-
melbusch knihu „Anleitung zur asep-
tischen Wundbehandlung“, tedy Návod 
k aseptickému ošetření ran. Legendár-
ní Robert Koch podnikl první pokusy se 
sterilizací horkým vzduchem, resp. vod-

ní párou, a M. Lautenschläger v r. 1890 
vyvinul první autokláv na věhlasné kli-
nice Charité v Berlíně.

S mírným zpožděním a spíš nenápad-
ně se prosazovaly dezinfekce a sterili-
zace i do praxí zubních lékařů. Přispě-
li k tomu někteří erudovaní zubní léka-
ři, kteří sledovali nejnovější poznatky 
ve všeobecné medicíně a uváděli je do 
vlastní praxe, stranou však nezůstal ani 
soudobý rychle se rozvíjející průmysl. 
Ten zaváděl do výroby nejrozmanitější 
výrobky a technologie včetně těch, které 
se vztahovaly ke sterilizaci a dezinfekci. 
V katalozích nalézáme první nabídku po 
roce 1890. 

Krásné příklady průkopnických výrob-
ků z oblasti zubního lékařství představuje 
naše rubínově červená dezinfekční skleni-
ce nebo první použitelné sterilizátory. 

Ovšem v depozitáři muzea se v dře-
věné bedně nachází také kuriózní odpa-
řovač na dezinfekci kořenových kanálků 
z dob kolem r. 1890, bohužel však není 
doprovázen patřičnou literaturou či ná-
vodem k použití, a tak zatím zůstává ba-
datelskou výzvou pro odborníky.

Jedno je však jisté. Dezinfekce a ste-
rilizace, i když nepatří mezi atraktivní 

Sterilizátor zabudovaný do kovové skříně 
firmy Aesculap s přídavným malým 
sterilizátorem na zadní straně. Skříň je 
pojízdná (ve výrobě od 30. let 20. stol., 
výška cca 1,30 m).

obory medicíny, přinášejí do nemocnic 
či praxí lékařů, včetně těch zubních, zá-
sadní moment pro úspěch terapie.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi pa-
nu Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi- 
-Ra ineru Fischerovi za odbornou pomoc při přípra-
vě tohoto seriálu.

Sterilizátor na stříkačky vyráběný 
od r. 1910, zpočátku s lihovým 
kahanem. Zde již je vyhříván 
elektricky, nádobka na stříkačky je 
vyměnitelná (kolem r. 1950).
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POHLEDNICE A KORESPONDENČNÍ LÍSTKY

Vydáno při příležitosti sjezdu zubních lékařů dne 19. května 
1898 ve Francii (R. Hill, 1905).

Ukázka ze série deseti fotografických pohlednic z Francie. 
Posláno poštou v r. 1903.

Kolik tisíc rozmanitých pohlednic 
s tematikou zubního lékařství 
a především trpících pacientů bylo 
vydáno, to nikdo neví. Jedno je však 
jisté. Ve sbírkách zschadrasského 
muzea se už dnes nachází víc 
než tisíc těchto pozoruhodných 
exemplářů.

Motivy se střídají: stomatologie, hy-
giena, reklama, zvířátka, děti – a to vše 
často opepřeno až děsivými obrazy kru-
té bolesti zubů. Obrázky najdeme nejen 
vytištěné na papíře, ale objevují se i ko-
vové a kožené podložky. Většina expo-
nátů je samozřejmě na rubové straně po-
psaná, ofrankovaná poštovní známkou 
a opatřená poštovním razítkem. Někdy 
se ale objeví pohlednice, která je rukou 
trpícího pacienta či zubního lékaře zce-
la nedotčena. Zvláště to jsou ty, jež byly 
od počátku určeny spíše sběratelům než 
pro praktickou komunikaci mezi léka-
řem a pacientem. Tu a tam se setkáváme 
i s reklamním potiskem. Muzeální sbír-
ky obsahují exponáty z období od 80. let 
19. století až do současnosti. 

Jak jsme už naznačili, šíře témat je 
až neuvěřitelná. Všimněme si také po-
zoruhodné iniciativy zručných malířů, 
směřující k šíření vlastní umělecké pro-
slulosti právě prostřednictvím tohoto 
„bolestného“ tématu. S nástupem foto-
grafických pohlednic zaznamenáváme 
ovšem výskyt celých tematických sérií, 
v některých případech kolorovaných. 
Raritami jsou ručně malované pohled-
nice, které samozřejmě také našly své-
ho adresáta.

Možná budete překvapeni, že ve svě-
tové odborné literatuře se setkáváme 
hned se třemi specializovanými pub-
likacemi k této problematice. Jedna je 
od amerického autora Bena Z. Swanso-
na, zakladatele muzea dějin zubního lé-
kařství v Baltimore, s mnoha vyobraze-
ními dentálních pohlednic. Druhá kniha 
je z Francie s titulem „La carte à belles 
dents – L'art dentaire illustré par les car-
tes postales anciennes“ autorů dr. Yvette 
et Yvon Isreal a prof. dr. Clement Vialatel 
z r. 1987 se stovkami motivů všech mož-
ných tematických oblastí. Třetí titul repre-

zentuje katalog výstavy. Známým sběra-
telem v Německu je dr. Wolfgang Busch, 
který vystavil výběr pohlednic v expozici 
Dějiny zubního lékařství v Muzeu histo-
rie medicíny v Ingolstadtu. Katalog výsta-
vy byl vydán v r. 2004 pod titulem „Zahn 
der Zeit“ (Zub času). Bohužel tato uni-
kátní výstavní kolekce se nezachovala 
jako trvalý sběratelský komplet.

V současné digitalizované éře obrazu 
a textu se pohlednice z trhu rychle vy-
trácejí. Mezi lety 1997 a 2007 pokleslo 
množství pohlednic na trhu na čtvrtinu. 
Pro naši specializovanou sbírku pohled-
nic to ovšem představuje moment spíše 
pozitivní. Jejich unikátnost totiž tak rok 
od roku roste a postupně se stávají rari-
tou, dnes už zřídka vídanou. 

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi pa-
nu Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi- 
-Ra ineru Fischerovi za odbornou pomoc při přípra-
vě tohoto seriálu.
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Vydáno v Holandsku. Odesláno poštou v r. 1933. 

Ze série sběratelských motivů vydaných čokoládovnou 
ve Francii kolem r. 1900 pro značku Poulain.

Fotografická pohlednice vydaná k 75. výročí VEB Fahrzeugbau (stavba 
vozidel) Ernsta Grubeho ve Werdau (NDR, r. 1973, zubolékařská ordinace).

Vydala Constance Limiker, Sussex, kolem r. 1970. 
Signatura „Pedro“.

Sériová pohlednice kreslených filmů „Bolek a Lolek“ vydaná Studiem 
Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białe (Polsko, kolem r. 1970).
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120 LET RENTGENU
Letos vzpomínáme 120. výročí objevu 
tajemných paprsků X, tedy známého 
Röntgenova záření. 

Dne 8. listopadu 1895 Wilhelm Conrad 
Röntgen ve své laboratoři ve Würzburgu 
náhodou objevil do té doby neznámý fyzi-
kální jev nového druhu katodového záření, 
nebývale pronikavého, zadržitelného jen 
vrstvou olova. Ještě před Vánoci téhož ro-
ku zhotovil dokonce první fotografický RTG 
záznam ruky své ženy. Veřejnosti předsta-
vil svůj objev o měsíc později, 23. ledna 
1896 ve Würzburgu, kde jej demonstroval 
působivou ukázkou RTG snímku ruky taj-
ného rady Köllikera. Skutečný šok pak při-
náší informace, že za dalších pár dnů, zkra-
je února 1896, zhotovil fyzik Walther König 
první RTG fotografii zubu. Expozice trvala 
pětadvacet minut (následně už „jen“ de-
vět...) a vyžadovala od „modelu“ absolut-
ní trpělivost a nehybnost. Mimochodem – 
prof. Röntgen se zřekl nároku na patento-
vou ochranu vynálezu a svůj objev dal lid-
stvu volně k dispozici pro všeobecné použi-
tí. Chvályhodné! Díky tomu lékařské obory 
a vzápětí i další technické disciplíny začaly 
v této oblasti čile působit. Röntgen se stal 
prvním nositelem Nobelovy ceny za fyziku. 

Jak už to tak bývá, ambice na sebe ne-
daly dlouho čekat, a tak právě v oblasti 
dentální rentgenologie panuje historická 
pochybnost o prvenství RTG snímku zu-
bu. Vedou se spory o to, kdo zhotovil prv-
ní snímek zubu. Dalším kandidátem je to-
tiž také Otto Walkhoff (1860 – 1934), který 
od počátku existence vynálezu vykonával 
rentgenologické pokusy na vlastním těle. 
Podnítil tak vývoj oboru stále dokonalej-
šími snímky zubů a lebečních kostí. (V le-
tech 1906 – 1926 zastával funkci prezi-
denta Německé společnosti zubního, úst-
ního a čelistního lékařství.)

První speciální dentální RTG přístroje na 
sebe nedaly dlouho čekat. Sériově je vyrábě-
ly od r. 1905 firmy Reiniger, Gellert & Schall, 
později také firma Siemens. V roce 1934 by-
la vyrobena tzv. Siemensova koule jako celo-
světově nejznámější typ RTG přístroje.

Pozoruhodnou osobností ústní a maxi-
lofaciální rentgenologie je dr. H. P. Raper, 
který již v r. 1913 publikoval první knihu 
o ústní radiologii (Elementary and Den-
tal Radiography) a v r. 1925 ve spolupráci 
s firmou Kodak podnikl první zkoušky tzv. 
bitewingu.

Další mezník představuje panoramatické 
snímkování patentované v r. 1922 A. F. Zu-
laufem. Významný krok vykonal finský vě-
dec Paatero v r. 1949 použitím štěrbino-
vé clony a pohybu pacienta. Rozhodující 
ale byl současný pohyb zářiče a filmu ko-
lem hlavy pacienta. Tento vývoj vyvrcholil 
v r. 1961 společnou sériovou výrobou fi-
rem Palomex a Siemens v přístroji OP3.

Současné použití RTG a dalších příbuz-
ných zobrazovacích metod tvoří nepostra-
datelný diagnostický nástroj nejen na sto-
matologických klinikách, ale i v ordina-
cích praktických zubních lékařů po celém 
světě. V muzeu v Zschadrassi najdete ně-
kolik skvostů z tohoto oboru.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi pa-
nu Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi- 
-Ra ineru Fischerovi za odbornou pomoc při přípra-
vě tohoto seriálu.

Přístroje tohoto typu se do r. 1950 
vyráběly buď jako pojízdné, nebo určené 
k montáži na zeď. Poté byly vystřídány 
mnohem menšími a lehčími variantami 
provedení (fa Ritter, kolem r. 1950).

Prosvětlovací zařízení na RTG snímky 
firmy Kodak, vyráběné od poloviny 
30. let až do 50. let 19. stol.

Rentgenový snímek zubu z 20. let 20. stol. 
pořízený na skleněnou fotografickou desku 
pochází z berlínské univerzitní nemocnice 
Charité. Jeho kvalita je i podle současných 
měřítek úctyhodná.

Hvězda mezi dentálními RTG přístroji 
od firmy Siemens (vyráběno od r. 1934, 
exponát je z r. 1936).

Představitel nové generace rentgenových 
přístrojů. Katodová rentgenka je 
zapouzdřena v olejové nádobě, velký 
transformátor se zmenšil a byl umístěn do 
skříně přístroje (fa Ritter, r. 1934/1935).

RTG snímek hlavy dítěte pořízený 
prof. dr. Petrem Bimlerem (autorem 
snímatelného ortodontického aparátu 
podle Bimlera) z Wiesbadenu 
v 50. letech 20. stol.

Dentální rentgen s obnaženou 
katodovou baňkou (vyráběn v letech 
1920 – 1932, fa Ritter).
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LAZEBNÍCI, BARBÍŘI, CHIRURGOVÉ...

Pracovní náplň barbíře byla po staletí blízká 
výkonům zubního lékaře. Oba měli společné 
dějiny (mědirytina, Francie, kolem r. 1820).

Toto zařízení na pouštění žilou mělo 
zajišťovat rovnováhu čtyř tělesných šťáv 
(tekutin) podle Hippokratovy klasifikace 
psychologie temperamentu: sanquis (krev), 
cholé (žluč), melancholé (černá žluč) 
a flegma (sliz). Z těla se vypustilo vše 
špatné, tedy i bolest zubů (kolem r. 1780).

Od r. 1760 je známa elektroléčba. 
V zubním lékařství se její působení 
využívá proti bolesti s jistým okamžitým 
úspěchem, ale bez dlouhodobého 
účinku (kolem r. 1870, vyrobila 
drážďanská fa Mayenburg).

Barbířskou pánev můžeme považovat za 
předchůdkyni našich dnešních emitních 
misek – ledvinek, známých od r. 1880 
(cín, kolem r. 1760).

Strojek na pouštění žilou v krabici pota-
žené rybí kůží, s 12 čepelkami, které se 
„zanořují“ do kůže. Zařízení napodobuje 
činnost pijavice a zaznamenáváme je už 
v 15. stol. (kolem r. 1820).

Středověká krabička na pilulky vyřezaná 
z rohu se zásuvným víkem. Uvnitř je 
6 přihrádek na uchovávání různých léků. 
Ty se vybíraly lžičkou ze slonoviny.

Polička pro 16 baněk pochází z unikátní 
dvouposchoďové dřevěné bedýnky 
barbíře. Knoty napuštěné lihem a zapálené 
ohřívaly baňky, které tak na kůži vyvolaly 
podtlak. Bolest zubu bylo možno 
„vytáhnout“ přiložením baňky na tvář 
pacienta (jižní Německo, kolem r. 1820).

Vývoj kulturních dějin je v oboru 
zubního lékařství charakterizován 
velkou skupinou profesí, s mnoha 
soudobými i místně podmíněnými 
názvy. Lazebníky a barbíři počínaje, 
přes felčary, pomocné léčitele, kováře, 
ranhojiče, mediky, holiče, trhače zubů 
až po chirurgy.

Historický vývoj ovšem procházel mno-
ha peripetiemi, kdy se v různých zemích 
stávali z řemeslnických tovaryšů, jakými 
byli např. kováři, první specializovaní zub-
ní ošetřovatelé. Připomeňme Dějiny zubní 
medicíny (NU GA, 2000) doc. MU Dr. Pře-
mysla Paichla, CSc., jež se touto temati-
kou zevrubně zabývají. Najdeme zde řadu 
detailů, včetně toho, že v Čechách zazna-
menává Čeněk Zíbrt již v 7. století kurióz-
ní léčbu bolesti zubů „přikládáním hlavy 
supa na bolestivé místo“. 

Možná vás překvapí, že v Evropě se pů-
vodně ošetřování zubů věnovali přede-
vším v klášterech. Záhy však chirurgické 
úkony převzali holiči docházející do kláš-
terů (údajně aby církev nebyla spojována 
s krvavými výkony).

Během staletí se proměnila jednotli-
vá označování profesí a tím i náplň jejich 
práce, což vedlo ke sporům mezi lazeb-
níky a barbíři. Ke konci středověku pro-
následuje cech lazebníků nevalná pověst 
spojovaná jak s nemravnostmi páchanými 
v lázních, tak zejména s šířením epidemií, 
především příjice na konci 15. století.

Univerzálnost zákroků cechu lazebnic-
kého vedla ke vzniku mnoha specializací, 
a tak se objevují „baldknechti, puštědlní-
ci, holiči, půlholiči i barbíři“. Právě barbí-
ři a chirurgové založili v 16. století vlastní 
(řemeslnické) společenstvo „Löbliche Kunst 
der Chirurgen und Barbiere“ (Chválihodné 
umění chirurgů a barbířů). Profese se pro-
línaly a náplň práce byla obšírná počínaje 
holením, kadeřením, parukařením, pouš-
těním žilou, přikládáním baněk, ošetřová-
ním ran, zlomenin, vykloubenin, porod-
nictvím, vydáváním farmaceutických pří-
pravků a ošetřováním zubů a trháním kon-
če. Připomeňme, že středověký univerzitně 
vzdělaný doktor byl lazebníkům a barbí-
řům v jejich praktické malé chirurgii na mí-
le vzdálen. Nechtěl mít s těmito obory nic 
společného, pouze si hlídal mantinely, da-
né zaměřením na léčení vnitřních chorob, 
kde barbíři vytvářeli nevítanou konkurenci.

Vývojem lékařství během 18. století se 
barbíři a chirurgové rozešli především mí-
rou a typem svého vzdělání. V řadách těch-
to chirurgů se zrodili první známí vědecky 
pracující zubní lékaři jako Fuchard a Pfa-
ff. Profilování oboru, tak jak jej vnímáme 
dnes, rychle pokračovalo, i když nikterak 
přímočaře. Vzpomeňme jen na desetile-
tí trvající spor mezi dentisty a univerzitně 
vzdělanými zubními lékaři. Teprve v polo-
vině 20. stol. je v evropských zemích ruše-
na profese dentisty. A jako perličku nako-
nec uveďme, že profese lazebníka existova-

la v německy mluvících zemích do 50. let 
20. stol., přičemž ještě ve 30. letech z ní 
bylo možné složit oficiální státní zkoušku.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi pa-
nu Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi- 
-Ra ineru Fischerovi za odbornou pomoc při přípra-
vě tohoto seriálu.
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VRTÁM, VRTÁŠ, VRTÁME…

Dvojitý vrták pro „rychlozubaře“? Ne. 
Jde o nástroj určený k paralelní preparaci 
drážek pro polokorunky a pro zásuvné 
spoje. Technologie je známá od r. 1910, 
používaná do 30. let.

Toulec se 16 ručními vrtáčky s různými 
hlavicemi, ručně vypilovanými (kolem 
r. 1860). Perla sbírky!

Firma Drendel + Zweiling jako první 
vyvíjela způsob, jak galvanizací nanášet 
diamantový povrch. Vyráběla tzv. Imperator 
s klidným chodem. Zachovala se úplná 
sada diamantů z 30. let 20. stol.

Waropa – technologie vyvíjená ve 
Švýcarsku kolem r. 1950. Násadce 
a kolénka měly spojení s lahví kysličníku 
uhličitého sloužící k chlazení během 
vrtání. Technologie se neprosadila.

Ruční vrtačka s vyměnitelnými vrtáčky. Podobné byly rozšířeny 
po Evropě i USA (kolem r. 1870).

Ruční nástroj s rukojetí ze slonoviny a mosaznou spojovací částí 
pro duté trepanační vrtáčky (kolem r. 1870).

Balení diamantových brousků. 
V originále bohužel už nejsou, 
ale balení svědčí o jejich někdejší 
existenci (kolem r. 1910).

Většina laiků má zubního lékaře 
spojeného s trháním zubu nebo – 
s vrtáním. Není divu! Pokusy o cílené 
vrtání do zubu zaznamenáváme už 
před více než osmi tisíci lety.

První zubní vrtáky byly poháněny lid-
skou silou prostřednictvím smyčce, ne-
bo, chcete-li, tětivy luku. Podobně jako 
to známe z obrázků primitivního rozdě-
lávání ohně. Tímto „zařízením“ se roztá-
čely vrtáky osazené zprvu pazourkem či 
obsidiánem. 

Seth Borenstein z Washingtonu popsal 
v r. 2006 v časopisu Nature na devíti leb-
kách nalezených v Pákistánu jedenáct na-
vrtaných zubů. Nálezy pocházejí z obdo-
bí od 7000 do 5500 let př. n. l. V mu-
zeu Harvardovy univerzity se nachází lid-
ská dolní čelist s dvěma umělými kavita-
mi, resp. trepanacemi, z období kolem 
r. 2600 př. n. l. Někdy před 3000 lety si 
nechali vrtat přední zuby Mayové a Inko-
vé, a to z důvodů estetických. Přesné in-
laye z jadeitu a tyrkysu byly „pacientům“ 
vsazovány do chrupu jako ozdoba a sym-
bol jejich bohatství či statusu. Možná vás 
překvapí, že tehdejší cementy byly po-
dobné těm dnešním… 

Kolem r. 100 n. l. poprvé popisuje řím-
ský lékař Archigenes vyvrtání bolestivých 
zubů. Ovšem první skutečně použitel-
ný ruční vrták vyvinul Cornelius Solin-
gen teprve kolem r. 1700. Zubní vrtačka 
hodná skutečně svého jména se objevila 

v Americe v r. 1790. Zkonstruoval ji John 
Greenwood, mimochodem osobní lékař 
prezidenta G. Washingtona. Zařízení by-
lo kombinací domácího kolovrátku a ho-
rizontální turbíny poháněné stlačeným 
vzduchem. Dne 7. 2. 1871 ohlásil James 
Beall Morrison patent na nožní vrtačku – 
vynález v pravdě průkopnický. Zaveden 
byl v Německu prof. dr. Breslauerem od 
r. 1873. Ze začátku s 2000 ot./min. a od 
r. 1882 už s 6000 ot./min. V tomto obdo-
bí se už také rodí myšlenky, jak zajistit 
chlazení vrtáčků u výkonnějších strojů.

Constant Doriot vyvinul v r. 1893 le-
gendární a příznačné kloubové tyčo-
ví s přenášením točivého momentu na 
násadce, resp. kolénka. Další vývojový 
skok přichází pak v r. 1948, kdy Švéd 
Sten - Ivar Norlén zkonstruoval první po-
užitelnou vzdušnou turbínu s neuvěři-
telnými 200 000 ot./ min. V r. 1974 za-
znamenáváme na některých pracovištích 
pokus o zavedení laserových „vrtaček“. 
Nicméně nakonec zvítězila „stará dobrá 
mechanika“ a laser si v medicíně našel ji-
né domény než ono prosté „vrtání zubů“.

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách ředite-
li Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fis cherovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.
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KDYŽ SE ŘEKNE ROVNÁTKA

Ortodontická deska z černého kaučuku 
s mosazným bodovým šroubem 
a retenčními jednoramennými sponami 
ze zlata, práce Wilhelma Richtera 
(1853 – 1932) z Wurzenu (kolem r. 1890).

Patrová deska z černého kaučuku 
s mezerníkem v místě 16. Labiální 
oblouk a ligatury k pohybu zubů. Báze je 
modelovaná s předkusným valem. Taktéž 
práce W. Richtera (kolem r. 1890).

Fixní expanzní ortodontický aparát pro 
horní čelist. Z mosazného plechu jsou 
ražené redukované korunky s bukálními 
kanylami a s přiletovaným patrovým 
šroubem. Aparát byl nacementovaný na 
přirozené zuby. Předchůdce dnešního 
expanzního aparátu s Hyrax šroubem. 
Práce W. Richtera (90. léta 19. stol.).

Konstrukční schéma funkčního 
bimaxilárního aparátu dle prof. dr. Hanse 
Petera Bimlera (Wiesbaden, 1955).

Patrová deska z pryskyřice s centrálním 
expanzním šroubem, šípovými sponami, 

labiálním obloukem a protruzní pružinou na 
postranní řezák (poslední třetina 20. stol.).

Sada expanzních šroubů tří různých 
délek od francouzského výrobce  
(2. dekáda 20. stol.).

Ortodoncii a krátkému přehledu 
jejích dějin jsme se věnovali už 
v loňském únorovém čísle LKS. 
Připomeňme tedy, že již před 
čtyřmi a půl tisíciletím se objevila 
první ortodontická práce ze zlatých 
drátků a že celou dobu vývoje 
stomatologie provázejí nejen pokusy 
léčit bolesti zubů a zubní kaz, ale 
stejně tak se setkáváme se snahou 
zuby „rovnat“. Především z důvodů 
estetických. 

Dnes už zlidovělý pojem „rovnátka“ 
zdaleka nevystihuje rozsah samostatné-
ho oboru s průniky do ORL, logopedie, 
fyzioterapie, osteopatie, čelistní a este-
tické chirurgie, hygieny a snad i psychi-
atrie a psychologie. Mimochodem – za-
tímco v angličtině zažitý mnohovýzna-
mový výraz „braces“ (gentlemani vědí, 
že toto slovo znamená také např. kšan-
dy čili šle...) pojímá do své lexikální ro-
diny taková slova jako „svorky“ nebo 
„spony“, němčina „jde rovnou na věc“. 
Svým pojmem „Richtmaschine“ nás ne-
nechává na pochybách, oč jde.

V časopise Quintessenz Zahntechnik 
popisuje Hans Joachim Hantsche: „Sta-
rá škola se snažila narovnávat nespráv-
ně stojící zuby v aktivním stadiu zubní 
regulace velkými mechanickými silami 
během krátké doby do správné polo-
hy. Toto období bylo zahájeno Fauchar-
dem.“

Co tedy vykonal předchůdce orto-
dontistů a stomatochirurgů Pierre Fau-
chard (asi 1677 – 1678 až 1761)? Fau-
chard používal už v r. 1728 na cho-
robně se viklající, nebo také násilně 
„narovnané“ zuby, vestibulární oblou-
ky ze zlata nebo stříbra. Kovový pásek 
byl proděrovaný a připevněný ligatura-
mi. Další ligatury přitahovaly mimosto-
jící zuby. Hlavním úkolem této apara-
tury bylo rozšiřování zubního oblouku 
a „narovnání“ zubů. 

Jak je dále v německém překladu 
(z r. 1733) francouzského originálu uvá-
děno, u pacientů v pokročilejším vě-
ku postupy vyžadují hodně času. Tu-
to „nudnou, několikaměsíční dobu“ 
lze zkrátit šikovným použitím pelikánu 
a rovných kleští. Během okamžiku se 
docílí toho, co jinak nitěmi a destičkami 
představuje plýtvání časem. Fauchard 
dále popisuje použití „nacpávátek“ do 
patra na zlepšení defektních stavů.

Podívejme se tedy v dnešním histo-
rickém exkursu do ortodoncie právě na 
„klasické“, průkopnické práce z tohoto 
oboru, některé starší více než sto let.

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách ředite-
li Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fis cherovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.

Zřejmě poslední patrová deska 
vyrobená z kaučuku (expanzní patrová 
deska s centrálním šroubem a šípovými 
sponami). Autor Rudi Winkelmann 
z Wittenbergu (r. 1952).
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OSVĚTLENÍ JAKO PRVEK INTERIÉRU

V továrně postupimské firmy KaVo 
převzala výrobu nově založená firma 

Dentaltechnik Potsdam. Zpočátku dokonce 
zaznamenáváme jeden a tentýž výrobek 
pod názvy obou výrobců. Až později se 
produkce rozlišila. Tato málo vyhovující 

lampa vznikla kolem r. 1968.

Lampa firmy Emda z r. 1935. Obrovský 
reflektor velkoryse rozptyluje světlo ze žárovky 
o výkonu 200 nebo i 500 W. Rozptylný 
„deštník“ z opálového skla bránil oslnění.

Světlo znamená život. Potřebujeme 
ho, abychom zrakem vnímali svět 
a našli v něm orientaci. Světlo také 
spoluvytváří naši radost ze života 
a dodává nám pozitivní energii. 
Charakter a způsob osvětlení 
v interiéru představuje základní 
architektonický prvek a určuje nejen 
praktické momenty, tedy abychom 
„dobře na všechno viděli“, ale 
také vytváří světelnou atmosféru, 
člení prostor a v mnoha ohledech 
představuje důležitý psychologický 
moment prostředí, v němž žijeme 
a pracujeme. V ordinaci, ale 
ani v čekárně pro pacienty nebo 
v zubní laboratoři nesmíme tyto 
významné okolnosti přehlédnout. 

Možná si vzpomenete, že jsme zají-
mavé exponáty pro osvětlení ordinace už 
jednou představili (LKS 9/2013). Tehdy 
jsme se však soustředili na cílené osvětle-
ní dutiny ústní. Tentokrát se věnujeme ze-
jména velkoplošným světlům v ordinaci. 
Povšimněme si, jak některá klasická svě-
telná řešení přetrvala po mnoho desetile-
tí – a naopak.

Jedna z našich fotografií ukazuje čtyř-
hlavou lampu firmy Ritter s výborným 
řešením kompenzace a eliminace jak 
zastínění, tak oslnění během práce v or-
dinaci. Mohlo se pracovat s jedním, dvě-
ma nebo čtyřmi světly a tak individuál-
ně přizpůsobovat intenzitu světla. Tisíce 
malých čoček a prismat v krycím skle 
lamp slouží k vytvoření dokonale roz-
ptýleného světla. Nastavitelné rameno 

připevněné na stěnu pak umožňuje nej-
vhodnější nastavení světelného pole.

První čtyřhlavé lampy pocházejí ze Spo-
jených států a vznikly už kolem r. 1900, 
jedna se nachází v lineckém muzeu, které 
je umístěno na staré radnici (Linzer Muse-
um für Geschichte der Zahnheilkunde 
und Zahntechnik). V Evropě takové lampy 
vyráběla teprve od r. 1920 německá firma 
Ritter. V mnoha směrech ovšem předčila 
konkurenci kvalitou a detaily v koncep-
ci tohoto výrobku. Až do 50. let minulé-
ho století výrobce a velkoobchod nabíze-
ly tato světla nejen pod značkou Ritter, ale 
také Emda, Siemens a dokonce jako „Itebe 
Operations -Leuchte“ z dentálního depa 
Emila Hubera z Karlsruhe. V průběhu ví-
ce než tří desetiletí tak vznikla významná 
etapa, která byla teprve později vystřídá-
na novým pojetím designu, směřujícím 
k miniaturizaci, lepšímu a nenápadnější-
mu začlenění světelných soustav do in-
teriéru. Samozřejmě s tím šlo ruku v ru-
ce i zdokonalování vlastních světelných 
zdrojů tak, aby byly vylepšeny barevnost 
světla a spektrální křivka, tolik důležité pro 
světelnou a zrakovou pohodu spotřebite-
lů. Stejně tak se vyvíjely i další čistě tech-
nické parametry, jako je účinnost zdroje, 
zbytkové teplo a rovněž cena a trvanli-
vost.

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách ředite-
li Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fis cherovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.

Petrolejová lampa byla rozšířena nejen 
jako stolní, ale také jako stropní svítidlo. 
K osvětlení malého pracovního pole
bylo zapotřebí dalšího cíleného světelného
zdroje (kolem r. 1900).

Snad nejproslulejší osvětlení 
zubních ordinací, Ritterovo světlo 
se čtyřmi lampami. Vyrobeno 
v Durlachu firmou Ritter.

Na principu lampy firmy Emda vyrábělo 
mnoho výrobců od 30. do 60. let 
tělesa s typickými velkými reflektory. 
Umožňovala osvětlit celé pracovní pole, 
ale na detailní osvětlení nestačila a bylo 
nutné přistavovat další světelný zdroj.

V 80. letech byly takovéto lampy montovány 
na unity československého výrobce Chirana. 
Původně byly konstruovány firmou Siemens 
a zřejmě vyráběny v licenci.

Osvětlení operačního pole z 60. let od 
firmy Ritter lze dodnes najít v některých 
ordinacích, původní design byl většinou 
zachován. Pro dosažení větší intenzity 
světla se už používaly halogenové žárovky.
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BIBLIOTHECA DENTARIA

Olejomalba, portrét Adolpha 
Friedricha Witzela, 1849–1906. 
V r. 1893 úspěšně zakládal 
vysokoškolské vzdělávání 
v zubním lékařství na univerzitě 
v Jeně (originál údajně tamtéž).

Série odborné lékařské literatury, tzv. modrých 
knih, z bývalé NDR (blíže v článku).

A. F. Witzel je pokládán za zakladatele 
endodoncie. Obsáhle popsal téma ve 
své knize z r. 1879. Zásluhy získal také 
na poli záchovné stomatologie a při 
vývoji amalgámu.

První vědecký důkaz bakterií coby příčiny 
zubního kazu. V r. 1889 napsal W. D. Miller 
knihu o tomto tématu v anglickém jazyce, 
v r. 1892 v německém. Dodnes je známa 
Millerova jehla.

Frontispis prvního vydání knihy 
Zeene Arzney z r. 1530. Autor 
není znám. V knize je ale o něm 
poznámka – jako dítěti mu byl 
vytržen zub mistrem Lorenzen 
v saské Mittweidě (faksimile; 
první vydání vytištěno v Lipsku, 
další od r. 1532 v Míšni).

Vytržená nebo uvolněná strana 
z rozpadající se knihy tištěné 
v německém jazyce s dřevorytinou 
martyria sv. Apolonie v raritním 
a kolorovaném vydání 
(kolem r. 1488).

Olejomalba, portrét 
Willoughbyho Daytona 
Millera, 1853–1907. Dlouho 
pracoval na Berlínské univerzitě 
a podílel se na zavedení 
vysokoškolského vzdělávání 
v zubním lékařství (originál 
údajně v Jeně).

Knihovna zschadrasského muzea 
vzniká jako pokračovatelka 
legendární knihovny zubního 
lékařství Deutsche Zahnärzte 
Bücherei v Kolíně nad Rýnem. Ta byla 
v roce 1999 zrušena. Její původní 
knižní fond se po několika letech 
stal základem knihovny Bibliotheca 
dentaria v Zschadrassi, poté co bylo 
různými cestami zachráněno asi 
45 % svazků z kolínské knihovny.

Zschadrasská bibliotéka dále přijala 
knižní skvosty zubního lékařství z dal-
ších 135 institucí a nashromáždila přes 
200 000 exponátů, z nichž přes polo-
vinu tvoří unikátní sbírka katalogů asi 
1400 oborových firem z celého světa. 
K tomu připočtěme 300 titulů časopisů 
v počtu asi 60 000 kusů (včetně kom-
pletního měsíčníku LKS). Zajímavost 
představuje i desítka tisíc disertačních, 
habilitačních, diplomových a dalších 
odborných a vědeckých prací z oboru 
stomatologie. 

Nejstarším dokumentem sbírky je 
list z knihy s popisem martyria sv. Apo-
lonie. O pár let mladší je pak stránka 
z Schedelovy kroniky světa z r. 1493. 

Jako zdařilé faksimile najdete v Zscha-
drassi první knížečku o zubním lékařství 
s původním názvem Artzney Buchlein 
wider allerlei krancheyten und gebre-
chen der tzeen, gezogen aufs dem Ge-
leno, Auicenna, Mesue, Cornelio Celso 
und andern mehr der Artzney Doctorn 
z r. 1530. Psaná je neznámým autorem 
v Mittweidě v Sasku a vytištěna byla 
v Lipsku. Nové vydání této oborové „bi-
ble“ se tisklo v r. 1532 v Mainzu (Mo-
huči) a po něm následovalo ještě mno-
ho dalších. Kniha shrnuje tradiční lékař-
ské vědění a uvádí i několik originálních 
autorských poznatků, včetně popisu čiš-
tění zubů a důležitou, byť jen tušenou 
souvislost se vznikem zubního kazu.

Nakonec malá historka k fotografii 
s modrými knihami… Z Frankfurtu nad 
Mohanem, Mnichova, Hamburku, Kolí-

na nad Rýnem atd. (tj. z bývalého „zá-
padního Německa“) přicházeli návštěv-
níci do muzea a nostalgicky vzpomína-
li: „Ach, naše učebnice…“ Po opakova-
ných nadšených reakcích se pracovníci 
muzea ptali: „Jak to, že vaše? Jsou přece 
z NDR!“ „To ano. Ale – tyhle byly lep-
ší…“ Vysvětlení je nasnadě. Univerzitní 
profesoři v NDR nebyli ve vědecké prá-
ci tolik ovlivněni hospodářskými pod-
mínkami, granty apod., což paradoxně 
umožňovalo řešit rozmanité teoretické 
a odborné problémy. Vždyť dokonce na-
kladatelství Hüttig z Mnichova uvažova-
lo v 80. letech o licenčním vydání těch-
to modrých knih. Sjednocení Německa 
ale zamýšlenou spolupráci přehlušilo…

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách ředite-
li Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fis cherovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.
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OJEDINĚLÉ VÝTVORY ZE ZUBŮ
Matka příroda sice má svůj „stavební 
plán“ pro zuby. Jenže ne vždycky se 
chrup, ať lidský, nebo zvířecí, tímto 
„záměrem“ řídí. Vznikají tak kuriozity, 
někdy jedinečné. Ostatně právě 
v Praze existuje fascinující sbírka 
těchto „divů přírody“ ve ztichlém 
univerzitním Stomatologickém 
muzeu prof. Jana Jesenského. 
Zmiňme i pozoruhodnou sbírku ve 
vídeňském stomatologickém muzeu 
(www. zahnmuseum.at). Zschadrasská 
kolekce zubních anomálií stojí také za 
zmínku, ale bohužel je v tomto směru 
zatím nezpracovaná a ještě ne zcela 
veřejně dostupná.

Obskurní sbírka zubů se nachází 
v Petrohradě (Sankt Peterburg). Zalo-
žil ji Petr Veliký, a to doslova a do pís-
mene vlastnoručně. Při své návštěvě 

Holandska se seznámil s uměním, jak 
trhat zuby, zamiloval si tuto činnost 
a trhání zubů začal pěstovat jako své-
ho koníčka. Extrahované zuby třídil do 
katalogu a následně je vystavoval…

Sběratelským objektem se ovšem zu-
by staly poměrně brzy, když už v průbě-
hu 16. a 17. století byly vystavovány na 
tehdejších tržištích (za peníze, nebo vý-
měnou za naturálie) jako divácky vděč-
ná „rarita“. Zuby ovšem sloužily nejen 
na ukázku, ale s rozvojem přírodovědec-
kých oborů a medicíny i pro badatelské 
účely. Původní zub, zvířecí, zdobil své-
ho nositele ale dávno předtím – doloženy 
jsou nálezy z období před 100 000 lety. 

Zub v umění (viz též náš článek v LKS 
12/2014), resp. zamýšlený jako artefakt, 
se samozřejmě nemohl minout se „sto-
matologickou surovinou“ z nejušlech-

tilejších, tedy slonovinou (vyhněme se 
tady smutným souvislostem nejen eko-
logickým). Jedním z nejstarších příkladů 
je totiž lví člověk z Lonetalu, vyřezaný 
z klu mamuta, jehož stáří se odhaduje 
na více než 30 000 let. 

V zschadrasském muzeu jsou vysta-
veny ojedinělé objekty vzniklé ze zu-
bů jako celek, nebo takové, kde zub, 
lidský (dokonce i mléčný) či zvířecí, 
představuje jejich významnou součást. 

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách ředite-
li Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fis cherovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.

„Dürerovy zuby“, srostlice  
vytvořená přírodou koresponduje 
se vzorem „modlících se rukou“ 
Albrechta Dürera. Vedle je model, 
který na základě otisku zhotovil 
zubní lékař dr. Alexander Richter 
ve 20. letech 20. stol. (v muzeu je 
vystaveno od r. 2011).

Originální zub Inků, 
nález z pole s hroby 
z průzkumné cesty 
prof. dr. D. Schneidera 
z Halle/ Saale a předán 
do muzea (vlastní 
kompozice nálezce).

Zub Helgeho Schneidera. 
Rekvizita z televizního 
seriálu „00 Schneider“ 
s titulem „Wendekreis 
der Eidechse“ (Obratník 
ještěrky). Ukazuje odvážné 
vytržení zubu. (Kopie filmové 
ordinace byla v muzeu 
vybudována v r. 2012.)

Výuková tabule pro studenty s lidskými 
zuby uspořádanými s ohledem na 
jejich patologii (kolem r. 1890, rodina 
Böttgerova z Harsefeldu předala 
v r. 2003 tabuli muzeu).

Sarkofág, kuriózní uložení (do hrobu…) 
zřejmě posledního nebo těžko 
odstranitelného zubu. Nechte pracovat 
fantazii… (Kolem r. 1900, nalezeno 
v pozůstalosti v Pobaltí).

„Strom zubů“, důvtipné dílko 
výrobce zubů v Bad Nauheimu. 
Zhotoven kolem r. 2010 
z porcelánových zubů. 

Svérázné a jedinečné dílo z umělých 
zubů vytvořené waldheimskou zubní 
lékařkou dr. Cornelií Kasperovou 
(† 2010). Jako kvadriga jsou znázorněny 
čtyři skupiny zubů: řezák, špičák, třenový 
zub a stolička. Vznikalo v letech 2007 až 
2009 z 16 650 zubů pozoruhodné šíře 
barevných odstínů a velikostí.
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Velký lis pro ražení patrové desky celkové 
i částečné snímatelné náhrady firmy Jacob 
Brinzer z Lipska z období kolem r. 1920, kde 
síla cca 10 000 newtonů působí na plochu 
ani ne 8 cm2. Řádově 12,5 megapascalů. 
S podstavcem je 1,8 m vysoký. Tato technologie 
byla nákladná a byla vystřídána použitím 
celolitých konstrukcí pro skelety.

Hi-tech zařízení Neophot firmy Carl Zeiss Jena z r. 1934. 
Jeho vývoj a výrobu převzala firma Degussa. Sloužilo 
k exaktnímu posuzování krystalické mřížky kovů 
z výbrusů a tím ke stanovení jakosti/kvality slitin.

Lešticí strojek z období kolem r. 1850 
od neznámého výrobce. Strojek byl 
připevněn na stole a vyžadoval obsluhu 
dvěma pracovníky, kdy jedna osoba 
točila klikou a druhá leštila…

Držák vrtáků k připevnění na stěnu 
s rozměry 21 x 35 cm. Vyroben kolem 
r. 1900 firmou Miller‘s Mounted Stones, 
Chicago Wheel x MFG. Co. Držák 
deklaruje svoji kvalitu půvabným 
nápisem v dolní části:  Every shank 
imprinted „Miller‘s“ look for it.

historie

SBÍRKA TECHNIKY 
V MUZEU ZSCHADRASSKÉM
Zschadrasské muzeum svým dnes už 
bezmála milionem exponátů objímá 
zeširoka celý stomatologický obor. 
Všechny možné varianty a vývojové 
stupně nejrozmanitějších zařízení 
okouzlují nejen svou praktickou, 
ale i designovou a často inovativní 
konstrukcí každého technicky 
vnímavého návštěvníka. Svého druhu – 
muzeum techniky…

Veřejně přístupná expozice nabízí origi-
nální i raritní kousky. Ve zvláštní místnosti 
je například soustředěno všemožné „náči-
ní“ pro zubní laboratoř. Stáří exponátů sahá 
až do poloviny devatenáctého století a lze 
se na nich poučit o tom, jak naši předkové, 
kutilové i vizionáři, dokázali ještě dávno 
před nástupem dnešních revolučních tech-
nologií vystihnout podstatu věci a zkon-
struovat techniku svým konceptem veskr-
ze nadčasovou, duchem moderní, takovou, 
která přežila generace těch, kteří ji používa-
li a používají. Jistě pregnantním příkladem 
„věčné tradice“ jsou zubní kleště – zná-
mé již z období antiky. Ze sofistikovaněj-
ších procesů připomeňme tradiční Pfa ffovu 
technologii zubní náhrady od otisku přes 
model k hotovému výrobku. I ta bude asi už 
v řádu let doplněna, ne-li nahrazena, nový-

mi 3D počítačovými technologiemi, ale její 
epochální význam přetrvá.

Na druhé straně žasneme nad bezbře-
hou až blouznivou lidskou fantazií v oka-
mžicích, kdy vznikaly vynálezy a patenty, 
nad nimiž se dnes shovívavě usmíváme, ne-
bo nás dokonce udivují svou – z dnešního 
pohledu nepochopitelnou – nesmyslností. 
Z nástrojů, které přišly a zase odešly, a dnes 
by byly možná ozdobou televizního hádan-
kářského kvízu, zmiňme třeba kleště na kon-
turování plechových korunek, které by dnes 
i pro mladší kolegy zubní lékaře mohly před-
stavovat pěkný oříšek. A samozřejmě v tech-
nice odlévání by se našla nejedna kuriózní 
technologie, časem překonaná jinou, která 
tady jistě také nebude věčně a jednou vzbu-
dí úsměv na tváři budoucích stomatologů.

Připomeňme na závěr, že muzeum 
v Zschadrassi se může pyšnit i zcela uni-
kátním kouskem, jímž je zubolékařské pra-
coviště Centric, staré zhruba půl století. 
V současnosti se připravuje k prezentaci 
v expozici. Vy se ale dnes můžete potěšit 
menšími exponáty, které převážně odkazují 
k pracím v zubní laboratoři.

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli Mu-
zea historie zubního lékařství v Zschadrassi panu 
Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi- 
-Ra ineru Fischerovi za odbornou pomoc při pří-
pravě tohoto seriálu.

Vulkanizační kotle se používaly na 
zhotovení kaučukových protéz. Patent na 
zásadní technologii pro rozvoj zubního 
lékařství byl přihlášen v r. 1852 firmou 
Goodyear. Zleva doprava výrobky 
firem: Brinzer (Lipsko, kolem r. 1910), 
S. S. White (USA, kolem r. 1900), Brinzer 
(Lipsko, kolem r. 1880), ASH & Sons 
(Londýn, kolem r. 1920).

Váleček na zlato v raritním malém provedení. 
Výrobce není znám. Teprve kolem r. 1890 
se rodí přijatelná technika odlévání 
v zubním lékařství. Dříve se vše vyrábělo 
z prefabrikovaných zlatých a stříbrných plechů.

V r. 1873 se vyráběly takovéto 
leštičky. Spodek je ze šlapací vrtačky 
vynalezené Morrisonem v r. 1871. 
Daly se zde použít i brusné kotouče 
na porcelánové zuby.
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Humorný dárek místního 
střeleckého spolku 
Andreasi Haeslerovi k jeho 
padesátinám. V otvorech 
byly zapuštěny mince 
i bankovky, které se musely 
velmi složitým způsobem 
vyprošťovat. Dřevěný zub je 
50 cm vysoký a dnes dobře 
slouží jako držák XXXXXL 
zubních kartáčů.

Malý „3D“ obraz, dnes zřídka 
k vidění. Zhotoven z lisované 
mramorové drti napodobující 
slonovinu (Německo, 70. léta 
20. století).

Malá prezentace 
rekvizit, jež účinkovaly 
při zfilmování románu 
Buddenbrookovi. Ze sbírek 
muzea byla vypravena 
ordinace z r. 1873.

Džbán na pivo se studentským 
erbem a nápisem „Dentaria 
seis Panier“ (Zubní lékařství 
buď naším praporem). 
představuje oblíbenou 
relikvii studentského hnutí, 
jež zaznamenáváme v první 
třetině 20. století. Studentská 
hnutí byla ovšem v Německu 
zakazována od r. 1933, 
definitivně pak v r. 1936.

historie

ZSCHADRASSKÉ KURIOZITY
Milí čtenáři, další pokračování 
vašeho oblíbeného seriálu ze sbírek 
zschadrasského Muzea historie 
zubního lékařství (Dentalhistorisches 
Museum) k vám doputuje spolu s LKS 
těsně před Vánocemi. A venku může 
být pěkná podzimní plískanice, nebo 
závěje sněhu. Tedy jistě čas vhodný 
k rozjímání. Zpříjemníme vám 
ho kuriozitami ze saského muzea 
a také nádherným tipem na vánoční 
stomatologické čtení.

Málokterý obor lidské činnosti před-
stavuje tak pestrou směs činností, od ry-
ze technických či řemeslných, přes tajem-
né dovednosti z oboru psychologie či prá-
va a ekonomiky, až po výsostné uplatně-
ní znalostí medicínských a přírodovědec-
kých. Také propojení někdy hrůzné boles-
ti v orofaciální oblasti s křehkou krásou 
esteticky dokonale vyladěného chrupu 
představuje nevídaný kontrapunkt stoma-
tologie. Nejen pro pacienty napsal John 
Woodforde milou knížku Podivuhodné 

dějiny falešných zubů (The Strange Story 
of False Teeth, 1968), uvedenou dokonce 
v několika dalších vydáních. Z předmlu-
vy Annemarie Leibbrand-Wettley si dovo-
líme citovat ve volném překladu: 

„Zuby – toť pozoruhodný jev. Jednou se 
nám ukazují jako ozdoba během šarmant-
ního vystupování nějakého člověka. Jindy 
ale mohou být symbolem agresivity. Zuby 
září jako perličky při rozzářeném úsměvu, 
ale také pozměňují fyziognomii sebemen-
ší odchylkou svého postavení. Vyvolávají 
mladistvý dojem, avšak běda, když třeba 
i u mladého člověka chybějí – pak jsou ne-
chvalným znakem stárnutí. Není tedy di-
vu, že se zubolékařská technika a praxe od 
nepaměti soustředila – i když se zpoždě-
ním – na tyto problémy. A není se také co 
divit, že právě okrášlení chrupu bylo už od 
počátku éry falešných zubů důležitější než 
jejich čistě praktický účel, tedy žvýkání. 

A co potom řeč! Sotva myslitelná bez 
instrumentária zubů. Společenská, este-
tická hodnota zubů má samozřejmě nej-
vyšší význam. O nic menší slovo však 

Ředitel zschadrasského muzea Andreas 
Haesler drží v rukou skutečný zubní 
kartáč ozdobený dokonce zlatým 
zubem. Jde o kuriózní pojednání dvou 
obyčejných kartáčů do výsledné podoby 
lidského chrupu.

náleží jejich funkci komunikační. Vzpo-
meňme předčasného penzionování úřed-
níků a dvořanů, kteří už nebyli únosní pro 
jednání, prostě jen proto, že byli bezzu-
bí /…/. Toto období je naštěstí překona-
né érou hollywoodských úsměvů s doko-
nalým chrupem – a operní pěvec se dnes 
již při vysokém cé nemusí obávat odlétá-
ní zubů do publika nebo snížené kvality 
svého zpěvu.“ 

Krásně napsáno. Než se vám podaří si 
knížku obstarat a přečíst, máme pro vás 
několik raritních zschadrasských exponá-
tů. Věříme, že rozjasní vaši tvář ještě dřív, 
než najdete pod vánočním stromečkem 
svůj vysněný a docela nestomatologický 
dárek...

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi pa-
nu Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi- 
-Ra ineru Fischerovi za odbornou pomoc při přípra-
vě tohoto seriálu.

Služební oděv zdravotnice 
ze 70. let z bývalé NDR se 

objevoval v barvě růžové 
nebo světlemodré. Vysoké 

podpatky jsou pochopitelně 
malou nadsázkou vyladěnou 

k výstavní figuríně. V katalogu 
z r. 1977 lze vidět podobné 

znázornění, odpovídá 
tehdejšímu duchu času.

Mastikátor čili nůžky (kleště) na 
maso. V případě pacientovy nechuti 
k třetím zubům – nebo jeho nechuti 
k výdajům u zubního lékaře – jsou 
„řešením“ už více než dvě století 
(neznámý výrobce, exponát pochází 
ze středoevropského prostoru, kde 
byl, stejně jako v Anglii, poměrně 
rozšířen, kolem r. 1880).
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CEMENT JAKO DENTÁLNÍ MATERIÁL

Nápis „Cement odonthal“, ještě čitelný, činí ze štítku 
této lahvičky pozoruhodný – a vzhledem k datování do 

období řádově před dvěma sty lety – vzácný, unikátní 
exponát. Lahvička včetně uzávěru je asi 10 cm vysoká, 
s průměrem 3,5 cm, a byla vyrobena kolem roku 1820. 

Tenkrát se označovaly jak amalgámy, tak výplňové 
cementy jako „Cement“, a tak zůstává tajemstvím, co 

lahvička skutečně obsahovala.

„Gryps“ cement na provizorní výplně firmy 
dr. Jacobsen & Co., továrny na chemické dentální 
zboží v Greifswaldu, která po r. 1945 přešla pod 
státní správu. Balení pochází z r. 1969, k dispozici 
bylo opět několik barev, zde je číslo 2 (žlutobílá).

„Treyolit“, zapsaná značka zboží č. 296602, je 
silikátový cement firmy De Trey ve Waldshutu 
a Berlíně z období kolem r. 1935. Jde o velké 
klinické balení s barvou hnědošedou a nezbytnou 
lahvičkou tekutiny. Vyrábělo se 14 barev.

„Syntrex“, resp. De Trey's Synthetic Porzellan-
Zement, je chráněná značka firmy De Trey, GmbH, 
v bádenském Waldshutu a v Berlíně z r. 1929. 
V balení se nacházejí tři barvy cementu, dvě 
lahvičky tekutiny, v uzavřené ampulce je lak 
k povrchové ochraně výplně. Celé příslušenství 
je dobře zachovalé. Nabízela se balení s celkem 
16 barvami cementu.

Použití cementu pro upevnění 
inlejí známe už nějaká tři tisíciletí. 
A dnes nejstarší zobrazený 
exponát – lahvička s nálepkou 
„Cement odonthal“ pochází teprve 
z období kolem r. 1820. Přesto 
můžeme hovořit o malé senzaci. 
V zschadrasském muzeu však 
můžeme obdivovat řadu dalších 
podobných exponátů.

Už staří Mayové vyvinuli technolo-
gii používání cementů v péči o chrup. 
Potom byla převzata Aztéky (viz LKS 
10/2012). Složení těchto cementů by-
lo následující: Ca 23,5 %, P 30,4 %, Al 
0,35 %, Si 1,51 %, Fe 2,8 %, Mg 1,5 %, 
Mn a Cu jen jako „stopové“ prvky. Ana-
lýza může totiž postihnout i sebemenší 
znečištění z výroby. Přes tři tisíciletí dr-
žely ozdobné kamínky, „zacementova-
né“ do svých kavit. 

Kolem r. 1800 byla známá mnohá slo-
žení cementů na vyplnění zubů včetně 
amalgámů. Cementy sloužily nejen pro 
upevnění korunek a můstků, ale zhoto-
vovaly se i ryze cementové výplně, dnes 
používané spíše jako provizorní. Prof. 
Dr. Hoffmann-Axthelm psal o amalgá-
mech a cementech ve své publikaci Die 
Geschichte der Zahnheilkunde (Berlín, 
1973): „V r. 1840 chválil pražský prof. 
zubního lékařství Franz Nessel Wolf-
sohnův zubní tmel z Berlína jako nej-
lepší pro jeho rychlé ztuhnutí. Skládal 

se z pryskyřice stromu sandarak, křídy 
a v éteru rozpuštěného mastixe.“

První skutečně použitelný cement 
byl vyráběn v Drážďanech A. Rostain-
gem a jeho synem chemikem Charlesem 
Rostaingem v r. 1858 jako „Cäment“, 
přičemž se jednalo o fosfátový cement 
s kysličníkem zinečnatým. Oba ovšem 
krátce po sobě zemřeli a vzácnou recep-
turu si vzali s sebou do hrobu.

Zajímavý je vývoj Harvard-cementu 
dr. Otty Hoffmanna v r. 1892. Aby se vý-
robek uplatnil nejen na německém, ale 
i evropském trhu, zvolili „americký“ ná-
zev, který sliboval větší úspěch při pro-
deji. Oba majitelé firmy se později ro-
zešli, a tak dodnes vedle sebe existu-
jí cementy Harvard a Hoffmannův. Mi-
mochodem, právě tato firemní historie 
je zatím do jisté míry obestřena tajem-
stvím, a teprve další bádání, doufejme, 
odhalí okolnosti partnerství v obou těch-
to zajímavých společnostech. V ka ždém 
případě jak cementy pod značkou 
Harvard, tak pod jménem Hoffmann's, 
najdete na současném dentálním trhu.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi pa-
nu Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi- 
-Ra ineru Fischerovi za odbornou pomoc při přípra-
vě tohoto seriálu.
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Vzorník barev silikátového cementu „Super 
Syntrex“ firmy De Trey Gesellschaft MBH, 
Wiesbaden (kolem r. 1960). Dobře viditelné jsou 
barevné odstíny, umožňující volbu té správné 
směsi pro budoucí výplně. Je možné si vybrat 
z devíti barev. V muzeu se nachází několik typů 
těchto vzorníků v různé podobě: jako tabulky, 
kolečka nebo barevné klíče.

„Drala Zahnzemente“ je stále 
vyráběn firmou Detax GmbH & 
Co. KG v Ettlingenu. Reklamní 
tabule vznikla malbou nebo tiskem 
na sklo kolem r. 1955. Tato rarita 
má velikost 26 x 32 cm.

„Jotas Silicats“ výhradního výrobce Jota Werke, 
A. G., bratrů Funkeových v Düsseldorfu 
kolem r. 1935. Kompletní velké balení se všemi 
nabízenými 20 barvami, třemi lahvičkami tekutiny 
a vzorníkem barev. V jedné lahvičce byl podle 
nápisu „Neutracid“, přípravek, jenž snad neutralizuje 
kyselost výplňového materiálu a chrání tak otevřené 
kanálky v zubovině před působením kyseliny.
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SVATÁ APOLENA NA PRAHU 21. STOLETÍ
Kontroverzní téma života a smrti 
sv. Apoleny, jejíž svátek připadá na 
9. února, představuje bezpochyby 
dramatický vklad do historie 
stomatologie. Tím víc, že jde 
o příběh plný rozporů a napětí, 
počínající se u „dobrovolného“ 
ukončení života budoucí světice, 
pro římskokatolickou věrouku 
ve své podstatě nepřijatelného, 
až po přivlastnění si patronky 
„stomatologických pacientů“ 
jejich lékaři.

Připomeňme zde disertační práci dr. 
Wilhelma Bulka z r. 1967 (Westfälische 
Wilhelms-Universität zu Münster), k níž 
se také v následujícím textu odkazuje-
me. Dr. W. Bulk v předmluvě s respek-
tem k dřívější badatelské práci napsal: 
„Bruckovo dílo Das Martyrium der Hl. 
Apollonia und seine Darstellung in der 
bildenden Kunst (Martyrium sv. Apole-
ny a jeho zobrazení ve výtvarném umě-
ní) z r. 1915 je doposud první a posled-
ní monografie tohoto tématu v německé 
literatuře. Další publikace k tématu na-
jdeme prakticky už jen v podobě člán-
ků v časopisech. Jako by bylo nesporné, 
že vše podstatné o uctívání sv. Apoleny 
je již známo a zaznamenáno. Jenže vý-
zkum – včetně bádání v příbuzných vě-
deckých odvětvích, jakými jsou dějiny 
umění či národopis – pokročil i v této 

zdánlivě odlehlé a specializované ob-
lasti. Zvláště inventarizace uměleckých 
památek a místní objevy posunuly vý-
sledky bádání.“

Dr. Bulk ve své práci popisuje meto-
dologii jednotlivých autorů a jako prů-
kopník nám zanechává seznam dosa-
vadních prací. Snažil se pojmout téma 
komplexně, a proto např. zahrnul mno-
hé pozoruhodné personálie.  

Zatímco vratislavský prof. dr. Walther 
Bruck ve svém díle z r. 1915 pomocí 
stovky obrazů zřejmě po prvé komplex-
ně, zejména obrazově, demonstruje kult 
Apoleny, dr. Bulk ve své disertační prá-
ci uvádí už 211 obrazů a ve svém bá-
dání vychází z pěti set různých expo-
nátů (kreseb, maleb, soch, fotografií...). 
Do r. 2015, tedy 50 let po Bulkově prá-
ci, vznikaly další disertační práce a ji-
né odborné publikace dále rozšiřující 
naše poznatky o kultu sv. Apoleny. Té-
měř všechny důležité práce se nacházejí 
v naší zschadrasské knihovně. S jedinou 
výjimkou – a tou je právě původní Bruc-
kovo dílo. Ale těšíme se i na tento pří-
růstek, práce je již na cestě k nám a br-
zy bude k dispozici pro další zveřejnění. 

Právě dr. Bulk otevírá ve své práci 
diskusi o úloze sv. Apoleny, a to v tom 
smyslu, že její původní poslání cílilo 
výhradně na nemocné a trpící bolest-
mi zubů. Patronkou zubního lékařství, 
resp. stomatologů, jak říkáme dnes, se 

stala až mnohem později. S badatelskou 
skepsí dr. Bulk na závěr konstatuje, že 
je tedy poněkud neopodstatněné, aby se 
zubní lékař v nouzi obracel právě na po-
moc sv. Apoleny… Jak zajímavé je dívat 
se na historická témata z různých pohle-
dů a s různou zkušeností!

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi pa-
nu Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi- 
-Ra ineru Fischerovi za odbornou pomoc při přípra-
vě tohoto seriálu.

Zobrazení Apoleny na stříbrném 
manžetovém knoflíku (kolem r. 1950). 
Jako předloha sloužila gotická 
socha z počátku 15. stol. nalezená 
v Portugalsku.

Velice pěkné a živé znázornění 
sv. Apoleny v novobarokním stylu – 
s velkými kleštěmi a zubem dobytčete 
(dřevořezba z lipového dřeva, malovaná, 
s podstavcem vysoká 80 cm, oblast Alp, 
kolem r. 1880). 

Soška sv. Apoleny z jižní Francie nebo 
severní Itálie (dřevořezba z lipového dřeva 

částečně malovaná, v originálním stavu, 
38 cm vysoká, kolem r. 1700). Všimněte 
si nevšedního symbolu či atributu jejího 
mučení, kola v pravé ruce (přesný záměr 

autora nebyl zatím ověřen).
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Malba na zadní straně skla, sv. Apolena s kleštěmi a palmovou 
větví (jižní Německo nebo Rakousko, kolem r. 1930). Skutečně 
se musí jednat o světici vzhledem k neuvěřitelné cestě do 
muzea. Malba byla zaslána „jen tak“ balíkem z Brém bez dalšího 
tlumicího materiálu. Veškeré sklo se rozbilo, skleněná deska se 
sv. Apolenou vypadla z rámu (22 x 34 cm) – a zůstala celá!

Litografie z období kolem r. 1890, provedená B. Kühlenem 
z Mönchengladbachu (5,7 x 10,2 cm). Na zadní straně 
čteme: „Na památku darujeme tento a další obrázky 
každému, kdo nám věnuje aspoň 10 feniků.“

Pobožný obrázek z Dánska (barevný ofsetový tisk, 
4,5 x 7,3 cm, kolem r. 1910).

Fotografie z kláštera Lüne (Dolní Sasko) z r. 2008. Klášter byl 
založen v r. 1172, dnešní podoba je ze 14. stol. Paní dr. Rita 
Weberová nám ji věnovala při své návštěvě muzea. Stalo se 
dobrou tradicí, že přátelé a příznivci naší sbírky přinášejí, 
resp. posílají fotografie ze všech zemí, kde se setkávají se 
zajímavými exponáty zejména z oboru stomatologie.
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POHLED DO HISTORIE ORTODONCIE

Vestibuloorální deska či dlaha z kaučuku 
na fixaci pohyblivých zubů (zhotovena 
prof. Klughardtem kolem r. 1920 – 1925 
na univerzitě v Jeně). 

Dělená litá dolní dlaha (vestibuloorální 
deska) dle Wittkowského stabilizující 
postavení zubů. V místě dolních druhých 
premolárů je výrobek sešroubován 
(zhotoveno rovněž prof. Klughardtem).

Dolní vestibuloorální deska s laterálními 
skluznými stříškami pro úpravu skusu 
upevněná na chrupu drátěnými ligaturami 
(kolem r. 1910).

Dolní deska se skluznou stříškou 
vedoucí horní frontální zuby do protruze 
(zhotoveno z bílého kaučuku „zubním 
umělcem“ Richterem z Wurzenu v Sasku 
v období let 1890–1900). 

Pozicionátor z 80. let 20. století. 
Aparát je po více než 30 letech stále 
elastický. Koncepce aparátu je od 
dr. H. D. Keslinga z roku 1943 (USA). 

Dolní vestibuloorální deska z červeného 
a pro frontální úsek z bílého kaučuku, 
se stříbrnou skluznou stříškou na 
zavedení zubu 43 z obráceného do 
korektního skusu (zhotoveno Richterem 
z Wurzenu v Sasku).

Vedle protetické stomatologie, 
chirurgie a záchovné stomatologie 
se ortodoncie jako samostatný obor 
stomatologie profiluje v průběhu 
druhé třetiny 20. století. Její kořeny 
však sahají hluboko do minulosti – 
až 4500 let zpátky, pokud vezmeme 
v úvahu nálezy ze starého Egypta 
představující čelisti se zuby navzájem 
fixovanými zlatými ligaturami jak ve 
frontálním, tak v laterálních úsecích. 
Jaký smysl toto ošetření mělo, nelze 
přesně určit, lze však předpokládat, 
že fixace sloužila k upevnění zubů 
v určitém postavení. Už sama 
skutečnost, že naši předkové něco 
takového zhotovovali, je velkým 
přínosem pro poznání oboru. 

Ve 20. letech 20. století se moder-
ní principy fixní ortodoncie rozvíje-
ly v USA (Angle a jeho žáci), ale urči-
tý posun zaznamenáváme i v Evropě. 
V r. 1924 pracoval v Amsterodamu prof. 
dr. Alfred Kantorowicz podle nově mo-
difikované lingvální techniky a tu dále 
úspěšně rozvíjel jeho student a pozděj-
ší asistent dr. Gustav Korkhaus. O me-
todě a principech moderní ortodontic-
ké léčby napsal monografii „Moderne 
orthodontische Therapie“ a o předmlu-
vu požádal svého učitele Kantorowi- 
cze. Ten v knížce viděl jakési „splácení 
dluhu vůči americké ortodoncii“. Svůj 
vztah k nové knize a jejímu autorovi 
připodobnil ke vztahu dědečka a vnu-
ka. Zdůraznil, že v době, kdy ošetřová-
ní chrupu dětí ve školách dostává plá-
novanou podobu, je třeba rozšířit or-
todontickou léčbu mezi děti ve smys-
lu propracovaného systému a nikoliv 
ošetřování solitérních případů. Maso-

vé rozšíření ortodoncie umožní mo-
derní ortodontické aparáty. Mezi ty pa-
tří např. pozicionátor, který byl vyvinut 
v r. 1943 dr. H. D. Keslingem v USA 
v Indianě. V Evropě se první pozicio-
nátor objevil v holadském Dreiberge-
nu. Jde o elastický bimaxilární aparát, 
který se používal především pro douzá-
věr tremat mezi zuby po ukončení tera-
pie fixním kroužkovým aparátem, kdy 
po sejmutých kroužcích zbývaly v me-
zizubí vícečetné prostory. Pozicionátor 

se zhotovuje na představěném modelu 
a své uplatnění má i dnes, stejně jako 
různé modifikace monobloků a desek.

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách ředite-
li Mu zea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu. 
Zvláštní poděkování za odbornou ortodontickou 
konzultaci patří MUDr. Magdaleně Koťové, Ph.D.

Horní fixní lingvální pružinový aparát 
dle Giffina zhotovený medikem 
Höfigem na modelu s extrahovanými 
lidskými zuby v rámci praktik kolem 
r. 1930 na lipské univerzitě. 
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PŘEDEHŘÍVACÍ PÍCKY

Okrouhlá železná pícka spočívající na 
podstavci z ohýbaného hliníku. Uvnitř 
je šamotový válec se zapuštěnou topnou 
spirálou (220 V a 750 W). Vypalovací pícka 
stojí na další šamotové desce, pícka měří 
19 x 21 x 12 cm (firma Rost, kolem r. 1950).

Malá předehřívací pícka dle dr. 
Grahwinkela je připevněna na základní 
desce o rozměru 13 x 20 cm. Tepelným 
zdrojem je ležatý Bunsenův kahan. 
Komůrka měří 8 x 7 x 8 cm, je na jeden 
licí váleček. Spodek tvoří rošt vystlaný 
azbestem, celková výška činí 21 cm 
(neznámý výrobce, kolem r. 1890).

Velká těžká a klenutá pec s přírubou 
na odvzdušňování. Stojí na čtyřech vysokých 
nožkách a zdrojem tepla je Bunsenův 
kahan. Licí váleček stojí na skládacím roštu. 
Komůrka měří 11 x 11 x 13 cm (neznámý 
výrobce, kolem r. 1910).

Neodmyslitelným vybavením pro 
zpracování slitin kovů licí technikou 
je vlastně obyčejná malá pec – pícka. 
Od osmdesátých let 19. století se tato 
zařízení používají k vypálení voskových 
modelů zubních náhrad a odstranění 
zbytkové vlhkosti z licích forem.

Moderní dentální pece jsou řízeny elek-
tronicky, teplota je přesně rozložena a prů-
běh tepelné křivky se reguluje podle pří-
slušných materiálů, resp. zatmelovacích 
hmot, a údajů výrobce. Pečlivé nastave-
ní průběhu teplot ovlivňuje kvalitu povr-
chu, strukturu a přesnost odlitků a má také 
vliv na biokompatibilitu. Cílem je blokovat 
především nežádoucí ionty těžkých kovů 
a jejich vylučování do lidského organismu.

V dobách počátků licí technologie 
v zubním lékařství ještě chyběly potřebné 
poznatky o expanzi, kontrakci či zpraco-
vávání zatmelovacích hmot. Výroba odlit-
ků nepodléhala potřebné kontrole a hlav-
ním kritériem byla zkušenost. Neexistova-
ly licí válečky, natož možnost regulovat 
průběh teploty – vždyť se předehřívalo na 
uhlí! Odlévané předměty se zatmelovaly 
do běžných květináčů – byly žáruvzdor-
né. Odlévání se provádělo také v dým-

ce na tabák inhalační metodou. Místo ta-
báku se hlavička fajfky na spodu vycpa-
la vrstvou azbestu a nad ní byl zatmele-
ný model určený k odlití. Po ztuhnutí za-
tmelovací hmoty se vyřízl licí kuželík, kte-
rý navazoval na systém licích kanálů. Ty 
vedly k objektu a od něj do azbestu. Trou-
belí a náustkem byl ústy nasáváním vyvi-
nut podtlak. Ohřev i vypalování, stejně ja-
ko i tavení zlata či jeho slitiny, se provádě-
lo na dřevěném uhlí nebo hořákem. Zaté-
kání zlata umožnilo sání na hubici roury. 
Zastaralý způsob, jak zajistit v pícce pod-
tlak, byl brzy vystřídán vzduchovým čer-
padlem, protože prudce nasávaný horký 
vzduch procesu neprospíval.

Prudký vývoj licí technologie nastal bě-
hem posledních dvou desetiletí 19. stol. 
a stal se nedílnou součástí pokrokových 
metod odlévání kovů a jejich slitin.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi pa-
nu An dreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fis cherovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.

Elektrická pícka (220 V) na jeden licí váleček. 
Do šamotu jsou zapuštěny topné spirály, vnější 
plášť skříňky je železný, porcelánové nožičky 
šetří podklad. Zvlášť upravený šamot slouží jako 
dvířka. Komůrka měří 5 x 5 x 9 cm, skříň celkově 
17 x 19 x 18 cm (neznámý výrobce, kolem r. 1930).

Kulatá pec z dentálních dílen Stuttgardia 
Paula Loose (kolem r. 1935). Tento druh 
pecí byl v programu několika výrobců do 
50. let 20. stol. Na podkladu z lisovaného 
plechu s integrovaným Bunsenovým 
kahanem je upevněn prstenec s třemi 
nožkami. Na něm spočívá kulovitá 
komůrka, jejíž vršek lze otvírat do obou 
stran. Pec je vystlaná azbestem. Komůrka 
má zevní průměr 12 cm, vnitřní 10,5 cm.

Pec firmy Oskara Metzdorfa 
z Dortmundu (kolem r. 1935). Okrouhlý 
litý podstavec je emailován a obsahuje 
plynovod a kloub, na kterém spočívá pec 
vystlaná červeným šamotem. Licí válečky 
stojí na vloženém roštu. Zajímavá 
konstrukce byla vyráběna v různých 
velikostech do 50. let 20. stol. Komůrka 
je 10 cm vysoká s průměrem 10 cm.

Těžká předehřívací pec z litého železa. 
Do spodní části lze umístit ležatý Bunsenův 
kahan. Horní část obsahuje zařízení na 
odvzdušňování. Vnitřek je vystlán šamotem, 
licí váleček je umístěn na roštu z litého 
železa. Komůrka měří 11 x 11 x 10 cm 
(neznámý výrobce, kolem r. 1920).
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MULÁŽE

Nákladně provedené muláže s četnými detaily a informacemi, zhotovené firmou 
Lehrmittelwerke Berlinische Verlaganstalt GmbH kolem r. 1910. Vlevo: sagitální řez 
v rovině symetrie. Vpravo: sagitální řez, muláž se skleněným modelem oka. Barevné nitě 
ukazují cévy, nervy a lymfatický systém.

Muláž části lebky se zobrazením cévního 
zásobování zubů, zhotovena anatomickým 
muzeem v Paříži. Vzhledem k nižší kvalitě 
provedení byla určena spíš pro kabinet hrůzy. 
Lebka je z plastické hmoty, nitě ponořené do 
barevného vosku imitují cévní svazky.

Muláž, kde se na přirozených zubech 
demonstrují nejrůznější patologické 
procesy (kolem r. 1910).

Skládací model patologicky pozměněné dolní 
čelisti, dále zdokonalován do 50. let (vyrobeno 

firmou Frasaco, kolem r. 1935). V popisu lze 
číst: „Cenná pomůcka pro rychlou osvětu 
pacienta, zvlášť před a po RTG snímcích 

vykonává velké služby.“ 

Anatomický model dolní čelisti 
z kolorované sádry, zhotovený ve 
spolupráci anatoma Bocka a výrobce 
Stegera. Demonstruje řezy zubů, nervy 
a vývoj zubů (kolem r. 1880, Lipsko).

Pracně vytvořený model dolní čelisti 
s vyjímatelnými zuby a odnímatelnými 
modely měkkých tkání a alveolární kosti 
ve frontálním i laterálním úseku (edice 
muzea hygieny v Drážďanech, kolem 
r. 1960).

Dějiny muláží počínají v polovině 
19. stol. ve vzdělávacích ústavech 
a na univerzitách. Tyto otisky, často 
také odlitky, sloužily lékařské výuce 
jako názorná trojrozměrná ukázka 
patologických stavů – ale také 
anatomických poměrů. Chorobné 
projevy byly přímo na pacientovi 
otištěny a tyto otisky byly vylévány 
voskem nebo sádrou. K docílení nejvyšší 
autenticity byly muláže na místě podle 
pacienta co nejvěrněji vybarveny. Tato 
zobrazovací technika se zdokonalovala 
až do 50. let 20. století. 

Bohužel jenom málo těchto někdy 
až uměleckých prací se zachovalo do 
současnosti. Rozvoj fotografie a rentge-
nologie v 1. pol. 20. století utlumoval 
zájem o muláže, až tato „reprodukč-
ní“ technika upadla téměř v zapomně-
ní. Zejména na přelomu tisíciletí, kdy 
se spolu s holografií, rozšířením počí-
tačů a s ním spojenými 3D simulace-
mi, ultrazvukovými přístroji apod. zce-
la proměnil svět zobrazovacích a do-
kumentačních technik. Mnoho muláží, 
nezřídka velmi vzácných onemocně-
ní a anomálií, vzalo v průběhu času za 
své. Dnes si už naštěstí začínáme uvě-
domovat, o jak pozoruhodný a zároveň 
autentický dokument se jedná, a tak po-
malu narůstá zájem o muláže nejen ja-
ko raritní dekoraci kabinetů či ordinací, 

ale i jako studijní pomůcku chorob, kte-
ré se s časem staly vzácnými. 

Přesto v Evropě i jinde stále ještě ojedi-
něle existují sbírky uchovávající i mnoho 
set těchto prací, např. v Aténách, Dráž-
ďanech, Freiburgu, Madridu, Paříži, Tem-
pli (Texas), Vídni. 

Ve sbírce muláží našeho muzea a vě-
deckého střediska je jich 30 z vosku, sád-
ry a plastické hmoty. Nejstarší je z r. 1880. 
K tomu přiřaďme např. demonstrační vit-
ríny s objekty podobnými mulážím, ale 
osazenými přírodními zuby. Světově je-
dinečná kolekce pochází z ústavu dentis-
tů ve Vídni a obsahuje více než 600 de-
sek, na kterých jsou namontované zub-
ní a čelistní anomálie, konkrementy, mo-
dely, fotografie, RTG snímky, protetické 
a ortodontické práce a nástroje – vše ve-
směs výtečně vědecky zpracováno. Ob-
jekty jsou obohaceny popisy a vědecký-
mi komentáři. Spolu s dalšími podobný-
mi exponáty se tak rozrůstající se zschad-
rasská sbírka i v této oblasti řadí k největ-
ším a nejvýznamnějším v Evropě.

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Mu zea historie zubního lékařství v Zschadrassi pa-
nu Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.
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DENTALIA V ZUBNÍM LÉKAŘSTVÍ

Rivanol-formalin na dezinfekci 
kořenových kanálků s gangrénou, 
vyráběn firmou J. Nagel & Co. 
v Lipsku v r. 1929, lahvička na 30 cm3 
za 2,50 říšských marek.

Devital vyráběný stejnojmennou 
firmou v r. 1961, balení na 5 cm3 stálo 
2,40 východoněmeckých marek.

Souprava Calcium Sandoz se používala pro 
injekční léčbu kalciem. Vyráběno firmou 
Sandoz AG v Norimberku kolem r. 1938 
a prodáno nádražní lékárnou v Coburgu za 
5,10 říšských marek.

S rozvojem zubního lékařství jako 
samostatného oboru medicíny se 
specializoval a rozšiřoval také obor 
stomatologické farmakologie.

V medicíně starých kultur, např. Me-
zopotámie a Egypta, sice objevujeme 
náznaky léčebných přípravků proti bo-
lesti i zánětu, ale tyto poznatky se vytrá-
cejí a postupně je střídá šarlatánství stře-
dověku se svými podivnými receptura-
mi sycenými myšími hlavičkami, žabími 
nožičkami a dalšími „substancemi“.

S rychlým vývojem stomatologie ve 
2. polovině 19. stol. se i léky pro orofa-
ciální oblast začlenily do spektra rozši-
řující se farmaceutické nabídky. Farma-
kologie již pracuje na vědeckých zákla-
dech a v zubním lékařství se prosazuje 
v oblasti konzervačních a parodontolo-
gických ošetření včetně ústní hygieny. 

V zubním lékařství, většinou ve sto-
matochirurgii, se samozřejmě uplatňu-

jí léky ze všeobecné medicíny (anesteti-
ka, antibiotika).

Možná vás bude zajímat, jak to by-
lo u nás. 

Po rozpadu habsburské monarchie spo-
lu s rozvojem farmacie vznikl v Českoslo-
vensku i vlastní dentální průmysl. (Tento 
vývoj popsal např. dr. Foustka v r. 1948 
v rakouském časopise Dental Revue.)

Mezi průkopníky v oblasti dentální 
chemie patří lékař Scheuer z Teplic-Ša-
nova, který vyráběl léky a kořenové vý-
plňové materiály. Za významný mezník 
můžeme považovat rok 1928, kdy v lé-
kové továrně Pragochemie vzniklo spe-
cializované oddělení na dentální výrob-
ky. Po pracném vývoji pak v roce 1933 
byla zahájena výroba dodnes známého 
a hojně používaného cementu Adhe-
sor. Ve třicátých letech byla v Teplicích-
-Šanově založena továrna Pharmaden-
ta, jak název napovídá, s výrobou léků 
pro zubní lékařství. Musíme zmínit ov-
šem i další firmy: Dr. Babor se známým 
výrobkem Leptagin, Schnöbling se sa-
dou pro zubní hygienu značky Thymo-
lin. V Krásné Lípě působila firma Ruva. 
A teď něco pro stomatology-motoristy 
– firma JAWA v r. 1943 založila vlast-
ní dentální oddělení a vyvíjela výrobky 
značky Superacryl a Superpont. Po válce 
dochází v rámci znárodňování průmyslu 
i ke sjednocení většiny farmaceutických 
továren a výrobců dentálních materiálů 
do národního podniku Spofa.

Farmaceutické a farmakologické ex-
ponáty v zschadrasském muzeu tvoří 
pěknou sbírku. Registrováno je zde více 
než 5000 položek.

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli Mu-
zea historie zubního lékařství v Zschadrassi panu 
Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.

Čepy podle dr. C. Rumpela na výplně 
kořenových kanálků obsahující parafin- thymol. 
Vyráběla je Humboldtova lékárna (Hugo 
Heilborn) ve Vratislavi kolem r. 1915.

Lobelin (alkaloid dříve používaný jako 
respirační analeptikum mající podobný účinek 
jako nikotin, ale slabší) proti  akutní zástavě 
dechu. Výrobek firmy C. H. Boehringer Sohn 
v Ingelheimu nad Rýnem (kolem r. 1935), 
prodán lékárnou ve městě Marl-Hüls za 17,20 
říšských marek. Velké a malé balení.

Léková lahvička z Kanady pamatuje 
zlatou horečku na Klondiku (kolem 
r. 1890). Lahvička s „lékem proti bolesti“ 
se ukládala do dřevěného pouzdra 
chráněného kůží. Nosilo se na opasku. 
Průměr 7 cm, výška 17 cm.

Causticin na devitalizaci pulpy (obsahoval 
oxid arsenitý) podle barvy v různých dávkách, 
vyráběn firmou M. Woelm v Eschwege 
v letech 1930 – 1950. Doba působení byla: 
červená 1 – 2 dny, modrá 2 – 3 dny, žlutá 
3 – 5 dnů, černá 4 – 8 dnů.
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DĚTSKÉ KNIHY 
SE ZUBNÍ 
TEMATIKOU
První dětské knihy se mohou 
pochlubit stářím kolem půl tisíciletí. 
S tématem osvěty v oblasti prevence 
a zubní hygieny se v dětské literatuře 
setkáváme až na konci 19. století.

Připomeňme v této souvislosti, že jed-
na z prvních dětských knížek byla vydá-
na už v roce 1658. Její název byl Orbis 
sensualium pictus a autorem byl věhlas-
ný pedagog Jan Amos Komenský. Ovšem 
prvním dosud známým dílem se „zubní“ 
tematikou pro děti je až „Der Zahnärztli-
che Struwelpeter“ z roku 1891 autora 
dr. F. Fischlera (pozn.: Struwelpeter je 
dítě, které si nenechá stříhat nehty ani 
vlasy – a vůbec se chová velmi nepa-
třičně…). Není bez zajímavosti, že ta-
to na děti zaměřená osvěta přichází až 
několik desetiletí poté, co se v polovi-
ně 19. století objevují významné den-
tální hygienické prostředky, jako bylo 
Bergmannovo zubní mýdlo z Waldhei-
mu a Lingnerův Odol z Drážďan. Teprve 
mezi světovými válkami se díky tištěné 

reklamě a dostupnějším cenám šíří den-
tální hygienické pomůcky mezi širší ve-
řejnost, což se odráží i v rozhojnění dět-
ské literatury s touto tematikou.

V r. 1932 je v nakladatelství Proden-
tina AG v Curychu vydán populární ti-
tul „Zahnbuch für Kinder“ (Zubní kniha 
pro děti). Šlo o německý překlad dílka 
z r. 1918, které napsal americký zubní 
lékař dr. Harrison W. Ferguson. V před-
mluvě se s velkým zaujetím pro stoma-

tologii píše: „Z lékařského pohledu je 
jednoznačně doloženo, že dutina ústní 
má největší vliv na zdraví dítěte. V zub-
ních klinikách a školách, kde se pěstu-
je ústní hygiena, panuje přesvědčení, že 
zdravé zuby umožňují největší ochranu 
proti chorobám. Výzkumy potvrzují, že 
zdravá ústa nejen zlepšují zdraví dítě-
te, ale zvyšují také jeho půvab a kladně 
působí na školní prospěch. Denní po-
zorování nás utvrzuje v tom, že zner-

Nejstarší dětská kniha s osvětou o zubním zdraví „Der Zahnärztliche Struwelpeter" 
dr. F. Fischlera z r. 1891 jako adaptace původního Hoffmannova Struwwelpetera z poloviny 
19. století. (Vydaná nakladatelstvím Hermann Lazanus v Berlíně, 32 stran.)

Dětská kniha o zubní hygieně vydaná v r. 1971 v někdejší 
NDR. Ještě dnes vychází v nových vydáních a je obsahově 
velmi aktuální. Napsala ji Hanna Künzelová, choť věhlasného 
prof. dr. Waltera Künzela. Obrázky kreslil někdejší nejlepší 
ilustrátor v NDR Günter Schmitz. Když emigroval do SRN, kniha 
byla z politických důvodů znovu ilustrována, a to Christou 
Unzer- Fischerovou, text byl zachován. (Nová vydání z r. 2004 
a 2012 se vrátila k původním ilustracím, 32 stran.)

Reklamní knížka „Milým dětem od dobrého Odol-strýčka, který bydlí 
ve velkém a krásném zámku a už je mu 100 let“. Zakázku udělil 
sám výrobce Odolu Lingner (ten také ve vyprávění prosadil „strýčka 
Odola“, i když na titulu knížky zůstala „tetička“...), ilustroval Erich 
M. Simon. (Vydáno nakladatelstvím Lingner & Kraft v Drážďanech 
kolem r. 1905, 28 stran.)
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vózňující rušení bolavým zubem zhor-
šuje pozornost dětí ve škole. Péče o du-
tinu ústní je proto stejně tak významná 
jako kterýkoliv jiný učební předmět na 
našich školách.“ Krásná slova, že? Jis-
tě, jde o sto let starý text a vývoj po-
stoupil. Na podstatě věci to však nic 
nemění. Péče o chrup se musí stát ka-
ždodenním rituálem spolupůsobícím 
pro uchování zdravého těla i zdravé du-
še – ať už jde o dítě nebo o dospělé-

ho. Bohužel v moderní společnosti pů-
sobí mnoho škodlivých vlivů, které stojí 
proti zdravému rozvoji dítěte i dospělé-
ho člověka. Je proto potřeba nepolevit 
v úsilí o zdravotnickou osvětu na ško-
lách všech úrovní a zaměření. Zní to ja-
ko fráze, ale nelze než ji znovu připo-
menout: Zdraví dětí a mládeže pro nás 
musí být nejpřednější. Společnosti se ta-
kový postoj a jeho praktické naplnění ti-
síckrát vrátí v dospělé populaci. 

Pojďte a pohleďte s námi teď na ně-
které pozoruhodné či dokonce kuriozní 
tituly z oblasti dětské literatury s temati-
kou zubu a dentální hygieny.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli Mu-
zea historie zubního lékařství v Zschadrassi panu 
An dreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.

„Zubní slabikář“ vydaný prof. 
dr. Karlem Zilkensem z Kolína 

nad Rýnem v nakladatelství 
Gilde- Verlag GmbH Köln kolem 

r. 1930, obrazy a montáže pořídil 
dr. F. Husten z Kolína. Přelomové 

osvětové dílo o zubním zdraví, 
obsah není zabalen do povídky, 
ale populárně naučnou formou 

zpracován pro dětského čtenáře.

Pěkně ilustrovaná kniha o dětské 
zubní hygieně „Cleanliness, Starring 
Johnny Toothbrush“ napsaná 
Virginianem Parkinsonem s kresbami 
Marjorie Walesové. (Nakladatelství 
J. L. Schilling v New Yorku, 1943.)

„Zvířecky dobrá" povídka (hovorová němčina používá slovo „tierisch“ 
také ve smyslu super, prima, zatraceně dobrý atd.). Prasátko zde 
vysvětluje dětem důležitost zubní hygieny. (Ilustrováno Jordicem, vydáno 
Garnierem Fheresem v Paříži kolem r. 1910, 16 stran. Autor kupodivu 
není uveden, možná přímo Jordic nebo Fheres.)

Krásně ilustrovaná kniha s dětskou osvětou o zubní 
hygieně. Autorem je zubní lékař dr. F. Günther, ilustrace 
od dr. Ernsta Bourmanna. (Vydaná kolem r. 1910 
v Bonnu, nakladatelství není známo, 15 stran.)
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ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ 
PRO HUDEBNÍKY
Kuriózní téma, řeknete si. Nikoliv! 
Stav chrupu a zdravé poměry v celé 
maxilofaciální oblasti představují 
profesionálně, ba dokonce životně důležitou 
věc pro výkonné hudebníky – zejména 
zpěváky, hráče na dechové nástroje nebo 
dokonce i houslisty a violisty. 

Z experimentálních výzkumů dr. Schö-
nekerla na Lipské univerzitě v r. 1989 
vyplynula potřeba stanovit proteticky 
kritické zóny v horní čelisti u hráčů na 
dechové nástroje. Experimenty s fólie-
mi a destičkami, resp. dlahami v před-
ní třetině patra, dokládají charakteristic-
ké změny tónu u žesťových dechových 
nástrojů. Umístění desky ve střední tře-
tině patra pak způsobuje příznačnou 
změnu kvality tónu u dřevěných de-
chových nástrojů. Použití zubní náhra-
dy má také výrazně pozitivní artikulač-
ní efekt při zpěvu – zejména u sykavek. 
Zpěv před sto lety vzbuzoval jistě – dí-
ky více či méně bezzubým ústům – jiný 
dojem než ten současný. Teprve rozšíře-
ní zubních náhrad od 30. let minulého 
století umožnilo zpěvákům s chybějící-
mi vlastními zuby plnohodnotnou kom-
penzaci a bezchybný, plně artikulovaný 
pěvecký výkon.

Doslova ohroženi jsou houslisté. Hlav-
ním problémem je laterální posun dolní 
čelisti způsobený mnohahodinovým tla-
kem při držení nástroje, což vede i k pa-
tologickým stavům. Individuálně kon-

Pro výstavu Kdyby ještě měl zuby v Spohrově muzeu v Kasselu zhotovil 
Andreas Haesler v r. 2014 muláž znázorňující posun dolní čelisti tlakem houslí. 
Před ní je umístěn model s kompenzační dlahou z tvrdé a měkké umělé hmoty.

struovaný podbradek, správná technika 
držení nástroje, jakož i relaxace zatěžo-
vaných partií představují prevenci poten-
ciálních problémů.

Ve světě je ovšem zatím jen několik 
vědeckých ústavů a odborných praco-
višť, která se věnují této problematice. 
První popud vycházel od dr. Kurta Sin-
gera, který vedl katedru na Berlínské 
hudební škole. Právě on poprvé zveřej-
nil publikaci Choroby z povolání hu-
debníků (Berufskrankheiten der Musi-
ker, nakl. Max Hesse v Berlíně, 1926). 
V r. 1967 Angličan dr. Morice M. Porter 
vydává specializovaný titul Nátisk (The 
Embouchure, nakl. Boosey & Hawkes, 
Londýn).

Pro východoberlínskou operní a di-
vadelní scénu byla v r. 1975 otevřena 
závodní ambulance a o rok později po-
radna pro profesionální hudebníky, kde 
od počátku byla začleněna i specializa-
ce zubního lékařství.  

První seminář mezinárodního význa-
mu vedený na toto téma prim. dr. Ru-
dolfem Musilem zaznamenáváme v ně-
meckém Halle nad Sálou už v r. 1970. 

Dr. Musil později působil jako profesor 
na univerzitě v Jeně a se svými přednáš-
kami a semináři byl zván i do zahraničí. 
V 90. letech předal svoji sbírku včetně 
literatury prof. dr. Götzi Methfesselovi, 
který vyučoval tuto problematiku na Vy-
soké hudební škole Carl Maria von We-
ber v Drážďanech. Sám tuto sbírku dá-
le rozšiřoval a po r. 2002 ji předal do 
Vědeckého centra muzea v Zschadrassi. 
Z těchto sbírkových fondů se uskutečni-
ly již dvě tematické výstavy: ve Spohro-
vě muzeu v Kasselu pod názvem Kdy-
by ještě měl zuby (Wenn er noch Zähne 
hätte...) a ve Wagnerově muzeu v Grau-
pě u Drážďan s titulem – volně přelo-
ženo – Podívejme se Mistrovi do huby 
(Dem Meister ins Maul geschaut).

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu. 
Zvláštní poděkování patří také prof. dr. Götzi Meth-
fesselovi za jeho odbornou spolupráci.
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Speciální konstrukce přizpůsobená pro hru na trubku 
a lesní roh. Frontální část těla náhrady je snímatelná, při 
hře se odnímá a umožní hudebníkovi dobře přitlačit nástroj 
k ústům. Potom ji lze snadno dosadit zpět (jednoduchý 
mechanismus s dvěma čepy a pružinkami umožňuje rychlé 
zacvaknutí a zase vyjmutí), aby se obnovil estetický pohled 
na náhradu. Konstrukce prof. dr. Rudolfa Musila.

Konstrukce dr. Reithera po r. 1970 
z univerzity v Jeně. Na modelu 
jsou znázorněna dvě řešení, která 
znemožňují zavřít ústa (přechodně). 
Mezi 1. a 4. kvadrantem je začleněn 
snímatelný pružinový mechanismus, 
který umožňuje po hře obnovit 
původní stav totálních protéz. Mezi 
2. a 3. kvadrantem je umístěna další
zubní řada jako návlek v laterálním
úseku. Lze tedy volit mezi rigidním
a odpruženým kontaktem horní
a dolní čelisti podle individuálního
přání hudebníka.

Cedule z praxe prof. dr. Götze Methfessela byla asi do r. 2010 
na svém místě v Niederwiese u Saské Kamenice (Chemnitz). 
Dnes je vystavena v muzeu v saském Zschadrassi. 

Flétnista se zubní náhradou může díky tomuto oboustrannému 
řešení (podobnému klasickému odpružení vidlice u motocyklu) dále 
koncertovat. Vpravo zvětšený model pérovací soustavy, uprostřed 
vyjmutý „tlumič“.

Prof. dr. Götz Methfessel zhotovil v r. 1981 
tuto celolitou konstrukci, která uzavírá 
velké diastema horní čelisti trumpetisty 
drážďanské vysoké školy.

Prof. dr. Rudolf Musil zhotovil tento 3D model s využitím 
muláže po r. 1970 na univerzitě v Jeně. V pozadí je RTG 
snímek, před ním pravá část podélně rozpůlené celkové 
náhrady s odpružením.
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V Bostonu, v Peabodyho muzeu 
archeologie a etnologie při 
Harvardově univerzitě v Cambridge 
(stát Massachusetts, USA), se 
nachází lidská dolní čelist z období 
staroegytské říše – stáří exponátu se 
odhaduje na 5000 let. Jak je patrné 
z výzkumu a RTG snímků, vlastník 
této čelisti absolvoval pravděpodobně 
ještě zaživa  „opakované vrtání“ 
v apikální oblasti kořenů. Co bylo 
smyslem a cílem tohoto úkonu, 
nevíme. Asi nic příjemného...

Na univerzitě v Lipsku uchovávají ve 
sbírkách Ebersův papyrus, 3500 let starý, 
v němž je zmiňován zánět pulpy. Máme 
ovšem i mladší doklady, ve kterých se 
popisuje vypálení kořenového kanálku 
rozžhavenou jehlou za účelem devitali-
zace a delšího zachování zubu.

Shovívavě poznamenejme, že jak 
Pierru Fauchardovi, průkopníkovi mo-

historie

KOŘENOVÝ KANÁLEK A ENDODONCIE

V otevřené dřevěné krabici vidíme zařízení z 80. let 19. st., které sloužilo na 
„vypařování“ kořenového kanálku. Bohužel neexistuje popis, neznáme ani 

výrobce. Každopádně pozoruhodný vynález.

Skleněné ampule s kořenovými čepy 
různé velikosti. Ve třech jsou čepy ze 
slonoviny, ve zbývající ze stříbra (cca 
třícentimetrové). Oba výrobci neznámí, 
2. desetiletí 20. st.

Zařízení pro dezinfekci kořenového kanálku 
vyvinuté kolem r. 1970 prof. dr. Georgem Langem 
z univerzity v Jeně. Vnitřní trubička umožňovala 
přívod dezinfekčního prostředku vyměnitelnou 
kanylou s variabilním průměrem a nastavitelnou 
délkou. Zároveň lze připojit odsávání.

Držák jehel na pulpextraktor firmy KaVo. 
Výrobci posléze přizpůsobovali svoje koncové 
nástroje tak, aby mohl být držák využíván 
univerzálně. Podle údajů výrobce „lze seřídit jak 
hlavici, tak angulovanou rukojeť do libovolné 
polohy“. Kolem r. 1925.

Giromatic – významný pokrok při ošetření 
kořenových kanálků mechanickým 
způsobem. Lze pohánět jak šlapáním, tak 
elektrickým motorkem. Výrobcem je firma 
Mikro-Mega ve Švýcarsku, kolem r. 1965.

Pouzdro s ručními nástroji na kořenové 
kanálky. Nápis na balení označuje 
krátké vrtáky zřejmě v šesti velikostech 
(1–6). Výrobce neznámý, distribuce asi 
v letech 1910–1920 firmou G. Walther 
Lorenz (dentální depo v Drážďanech).

derního zubního lékařství, tak známé-
mu Phillipu Pfaffovi chyběly základní 
vědomosti k tomuto tématu.

Před rokem 1840 jako první použí-
val J. C. F. Maury zvláštní druh jehly na 
nerv, a sice tyčinku s přiletovanými zla-
tými drátky. Rotací odstranil z větší čás-
ti pulpu a kořenový kanálek pak vyčis-
til kyselinou sírovou nebo solnou a pe-
kelným kamínkem (lapis infernalis, zde 
AgNO3). Tehdy přežívající, archaická 
kauterizace čili pálení ran, byla překo-
nána.

Pro umrtvení pulpy a čištění kanál-
ku byla používána řada přípravků. Při-
pomeňme alespoň Adolfa Witzela, kte-
rý se zmínil v roce 1847 o pulpoto-
mii pomocí arzenu. Od roku 1891 do-
dnes používaný prostředek vyvíjel Otto 
Walkhoff jako směs z chlorfenolu, kafru 
a mentolu (CHKM). U nás dobře zná-
mý jako Chlumského roztok (obsahuje 
28,5 % až 31,5 % fenolu a 57,5 % až 
62,5 % kafru, k této kapalné eutektické 
směsi se přidá 96% etanol).

V muzeu v Zschadrassi a jeho vědec-
kém centru najdeme exponáty již z po-
loviny 19. století, včetně jehel na od-
stranění nervu s rukojeťmi ze slonoviny 
a s toulcem, který obsahuje další vymě-
nitelné jehly. Už dnes se těšíme, že me-
zi tisíci předměty i dokumenty objeví-
me nejednu malou senzaci.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi p. 
Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.

Téměř zcela zachovaná sada skleněných 
ampulek s korkovými zátkami s různými 
kořenovými nástroji. Vyrobena kolem r. 1920 
firmou C. W. Ziper GmbH v Mnichově, dvě 
ampulky jsou z jiné výroby.
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Dne 8. července 1593 ve Weigelsdorfu, 
zastrčené vesničce ve Slezsku, objevil 
místní farář cosi neuvěřitelného – 
„přírodně“ se prořezávající zlatý zub 
v ústech sedmiletého chlapečka.

V knize „Ein Wunder wie der goldene 
Zahn“ (Zázrak jako zlatý zub) popisuje Ro-
bert Jütte tuto a další tajemné příběhy. Nuže 
– nebudeme vás napínat. Sice nejeden slo-
vutný učenec tehdy věřil na tzv. transmu-
taci či zásah vyšší moci, po třech letech 
však komise znalců identifikovala podvod. 
Šlo o (ne)obyčejnou zubní korunku zho-
tovenou zlatníkem. Jistě byl šikovný a eru-
dovaný. Ale přece jen – licí technika, vel-
mi pozvolna střídající nepřesnou technolo-
gii obroučkových plechových korunek, se 
objevuje v zubním lékařství až po r. 1880. 
I když jsou známé zlaté odlitky – dokon-
ce ve velikostních poměrech zubních ko-
runek – z Japonska, a to asi 3600 let staré.

Připomeňme však i některé další alter-
nativy. V r. 1746 popisuje Francouz Clau-
de Mouton v díle „Essay d‘Odontotechnie“ 
první zlaté korunky bránící abrazi. A uvádí, 
že zlato některé pacienty esteticky neuspo-
kojovalo, a proto doporučil ve viditelné ob-
lasti chrupu povrch smaltovat. Barevně sla-
děný s okolními zuby.

Po roce 1820 se rozvíjí technika kotve-
ní korunkových náhrad pomocí čepů v ko-
řenech zubů. Už v tehdejší literatuře jsou 
popsány různé technologie jejich zhotove-

ní. Kolem r. 1880 vznikly snad nejznámější 
čepové korunky „z jednoho kusu“ pojme-
nované podle jejich vynálezce Američana 
Cassiuse M. Ri chmonda. Používaly se ještě 
v 60. letech minulého století. Svou estetikou, 
tedy použitím porcelánových fazet na zlatém 
podkladu, nadlouho předčily jiné korunky. 
Dnes je zdálky připomíná technologie Cerec 
(CAD/CAM) v podobě tzv. „endokorunky“.

Od r. 1888 vstupují na scénu žaketové 
korunky amerického zubního lékaře Char-
lese Henryho Landa. Řešení jeho individu-
álně vypálené celoporcelánové korunky 
přetrvalo dodnes. Také pojmenování zůstá-
vá. A jak si možná vzpomenete, už kolem 
r. 1900 se pro výrobu korunek objevuje ta-
ké technologie litého skla.

Bouřlivý vývoj technologií v posledních 
desetiletích už všichni dobře známe ze 
svých stomatologických praxí. Dnes už se 
korunky začínají tisknout. Díky CAD/CAM 
technologiím „prostým“ třírozměrným tis-
kem...

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli Mu-
zea historie zubního lékařství v Zschadrassi panu 
Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.
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ZUBNÍ KORUNKA

Zasklený učební panel znázorňující 
výrobu pryskyřičných plášťových 
korunek, zdařilá ukázka jednotlivých 
pracovních postupů (vyrobeno zubní 
laboratoří v Grimmě, r. 1975).

Postup, který se v praxi příliš neprosadil... 
V Mnichově na tomto vývoji spolupracovala 
místní univerzita s firmou Ivoclar. Cíl: 
vyrobit „Empress“ korunky z tekutého litého 
skla, s barevným pálením. V artikulátoru 
fy Willytec GmbH jsou modely s postříbřeným 
povrchem (jde zřejmě o speciální galvanické 
pokovování, dokumentace bohužel chybí). 
Cílem této povrchové úpravy bylo zhotovit 
přesné korunky z materiálu „Empress“ 
fy Ivoclar (kolem r. 1990). 

Dlouhá léta se celokovové korunky razily 
nebo vyráběly tažením plechu. Podobné 
lisy se objevují v nejrůznějších provedeních 
(výrobce není znám, kolem r. 1910). 

V okludoru podle 
R. W. Brückeho, vyvinutém 

kolem r. 1920, vidíme 
v horní a dolní čelisti 

pájené korunky ze zlata 
z období po r. 1950. 

Předmět ze soukromého 
muzea Petera Bodirskeho 

v Coburgu. (Inventář převzat 
do Zschadrasse.)

Kazeta s ukázkami pracovních postupů 
přípravy žaketové korunky z výrobní linie 
„Biodent“, vypálené ve vakuu firmou De Trey 
(demonstrační předmět zhotovil Titmar Oehlert 
z Homburgu v Sársku, kolem r. 1965, detail).

Nejkurióznější zubní korunky – tzv. 
okénkové. Důvodem pro vznik této 
technologie byl snad nedostatek 
materiálu na fazety. Pájené korunky 
z plechu byly přizpůsobeny tak, že 
se vestibulární plocha vynechala, 
aby vzniklo okénko. Viditelná plocha 
zpravidla nebyla preparovaná (zde 
stříbro, častěji slitina zlata, na lidských 
zubech, mezičlen už „ozdoben“ 
plastickou hmotou, 40. léta 20. stol.).

Příslušenstvím lisu byly malé a velké sady 
razidel z bronzu, jimiž se razil do plechu 
na desce z olova reliéf okluze či se tvarovala 
incize (výrobce není znám, kolem r. 1910).
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OD KAUČUKU K PLASTICKÉ HMOTĚ

Zubní náhrada z hliníku coby nouzové řešení 
ve válečných letech. Objevily se v 90. letech 
19. stol. jako alternativa ke kaučuku. Náhrady 
zpočátku nesly porcelánové zuby (práce 
vznikla mezi lety 1914 a 1940, provedení spon 
odkazuje spíš na období první svět. války).

Přijatelnou barevnost frontálního 
úseku chrupu už v 60. letech 
19. století řešily tzv. bločky 
dásně a zubů (Zahnfleisch – 
Blockzähne, někdy též Continous 
gums Zähne, kolem r. 1880). 

Celková zubní náhrada 
z měkkého a málo odolného 
Zellonu skutečně sloužila 
v ústech pacienta. Vzácná práce 
Dietera Zukunfta z mistrovské 
školy v Halle (z let 1910–1920).

Kuriózní řešení poválečné nouze. 
Plexisklo z kabin letounů se 
rozemlelo na prášek, přibarvilo 
a nad kahanem přivedlo do 
tekutého stavu. V uzavřené kyvetě 
se vychladilo do žádoucího tvaru 
(práce je vložena v Heilbornově 
artikulátoru, asi r. 1945–1948).

Na voskové bazi 
postavené zuby podle 
prof. dr. Alfreda Gysiho, 
otce moderní protetiky, 
ve stejnojmenném 
artikulátoru (zhotovil 
student Höfig, Drážďany 
nebo Lipsko, r. 1928).

První ručně vrstvené umělé zuby 
z Paladonu a Palapontu fy Kulzer 
(univerzita v Jeně, r. 1938).

Vulkanizační kotlík firmy Jacob Brinzer 
z Lipska s lihovým kahanem. Špičkový výrobce 
dbal na bezpečnost. Lehkomyslné zacházení 
s kotlíky, v nichž byla horká voda a vysoký 
tlak, způsobovalo u nedokonalých výrobků 
i smrtelné úrazy (kolem r. 1900).

Použití kaučuku konečně umožnilo 
zhotovovat „dobře padnoucí“, 
funkční, trvanlivé a finančně únosné 
zubní náhrady i ortodontické aparáty 
pro stále více pacientů. 

Oficiální dějepis uvádí, že legendár-
nímu Charlesi Goodyearovi se v r. 1851 
podařilo přizpůsobit kaučuk pro zubo-
lékařské účely pomocí příměsi síry a po-
užitím technologie zahřívání. V muzeu 
ale máme jeden z prvních ceníků z 21. 
června 1815, přepracovaný 22. září 
1821, vydaný praktickým zubním léka-
řem A. Seiffertem z Postupimi. Už zde je 
uvedena cena za zubní náhradu se zuby 
připevněnými kaučukem na čtrnáctika-
rátovou zlatou bazi.

V druhé polovině 19. století se ke 
kaučuku pracně hledaly alternativy. 
V 60. letech 19. století byl zkoušen 
například celuloid. Ten je ale v dutině 
ústní málo stabilní a mechanicky má-
lo odolný. Porcelán byl vyzkoušen už 

o desetiletí dříve a také shledán jako ne-
vhodný. Úspěchu se nedočkaly ani ná-
hrady vzniklé cheoplastickou technolo-
gií (slitiny připravené při nízkých teplo-
tách). I jejich počátky sahají do polovi-
ny 19. století. Byly zhotoveny ze slitiny 
stříbra a vizmutu, později i hliníku. Te-
kutý kov se odléval do kyvety se zuby. 
Slitina stříbra a vizmutu se neosvědčila, 
teprve slitina s hliníkem se ale dočkala 
praktického užití a objevuje se ještě ve 
40. letech 20. století.

Po r. 1900 se uskutečňovaly další po-
kusy, a to s buničinou, tedy celulózou. 
Výsledkem byl tzv. Zellon. Tento vývoj 
byl zčásti důsledkem blokády Velkou 
Británií za první světové války – kaučuk 
se nedostal do Německa. Ale i přes veš-
kerou nouzi se celulóza neprosadila. 
Teprve vývoj metakrylátů firmou Kulzer 
v r. 1936 přinesl skutečné řešení. No-
vý růžový plast se jmenoval Paladon 
a o dva roky později se k němu přidal 
plast v barvě zubů s názvem Palapont. 

Bezúspěšné byly pokusy z 20. let mi-
nulého století s pryskyřicemi jako Heko-
lit a Neohekolit a ve 40. letech s materi-
álem Lucene. Tak nám nakonec zůstaly 
metakryláty, které se stále zdokonalují.

O použití kaučuku existují disertační 
práce už z 20. let minulého století. Čas-
to uvádějí problémy s materiálem: ne-
žádoucí změny barvy, nákladné opra-
vy, nedostačující možnosti dodatečné-
ho přizpůsobování baze, zmiňována je 
i občasná nesnášenlivost vůči kaučuku 
lidským organismem.

V muzeu v Zschadrassi je vystavena 
řada protéz z různých období, některé 
jsou absolutními raritami.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách ředite-
li Mu zea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. Andreasi Haeslerovi a dr. Hansi-Raineru Fische-
rovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.
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SADY LÉKOVEK

Stojan vyráběný firmou Becht 
z materiálu Derfla – Opalglas 600 
na různobarevné skleněné lahvičky se 
zabroušeným víčkem z katalogu Emila 
Hubera z r. 1956. Jejich výrobci se liší. 
Víme, že bílé a modré produkovala firma 
Kettenbach, další údaje na dně těchto 
lékovek jsou nečitelné. 

Další stojan Ideal firmy Eggler rovněž 
z katalogu Emila Hubera pochází až 
z r. 1956. Léčivé látky se odebíraly stejným 
úsporným a hygienickým způsobem, tedy 
z naklápěných lahviček. Tyto lékovky 
obsahovaly H

2
O

2
, alkohol a chlorhexidin.

Stojan z pochromované mosazi se 
sklápěcími světlými či hnědými skleněnými 
lékovkami. Uveden v katalogu Emila Hubera 
z r. 1937 za 27,50 RM (říšských marek). Pět 
dochovaných lékovek obsahovalo hypochlorit, 
trikresol- formalin, kyselinu chrómovou, eugenol 
a chlorfenol-kafr.

Lékovky ve formě malých 
uzavíratelných lahviček v různých 
stojáncích se používaly nejen na 
pracovištích zubních lékařů, ale i při 
práci v terénu, a bývaly příručním 
zdrojem tekutých léčivých přípravků.

V novověku se od 17. stol. objevu-
jí nejrůznější krabičky a pouzdra se 
skleněnými lahvičkami k transportu lé-
čivých roztoků, což výstižně doklá-
dá např. unikátní sbírka asi 80 těchto 
předmětů v lékárnickém muzeu v Hei-
delbergu (www.deutsches-apotheken-
-museum.de). Zmíněné cestovní sady 
byly předchůdci dnes známých stoján-
ků a přizpůsobovaly se tehdejšímu vku-
su a samozřejmě také soudobým po-
znatkům a nárokům v oblasti hygieny. 
Jejich někdejší typické rozšíření v or-
dinacích zubních lékařů sice postupně 
zesláblo, ale zachované exponáty pře-
kvapují rozmanitým designem i důvtip-
ným řešením svých funkcí. 

Naším nejstarším stojanem na lékovky 
je dřevěná krabička se čtyřmi lahvičkami 
z období mezi lety 1820 a 1850. Dnes 
bychom je z hlediska tvaru a použití spí-
še nazvali vialkami či ještě slangověji 
penicilínkami, obsah však nebyl steril-
ní. Podle přání ošetřujícího lékaře se tyto 
vi alky plnily v lékárně různými příprav-
ky. V 19. století zubní léčitelé většinou 
cestovali, a proto potřebovali takovouto 
„mobilní lékárničku“. Obsah lahviček se 
postupem doby měnil, typicky se užívaly 
pro uchovávání přípravků přírodní medi-
cíny (pol. 19. stol.), jež byly postupem 
doby vystřídány cílenými farmaky. První-
mi lékovkami byly porcelánové nádob-
ky, které sice dobře odolávaly a nerea-
govaly s léčivy, ale pro každodenní stá-
lý transport se příliš nehodily. Ovšem 
koncem 19. stol. se zubní lékařství za-
číná stabilizovat do trvalých stomatolo-
gických praxí a potřeba robustního mo-
bilního řešení stojánků slábne. V ordina-
cích se pak začínají objevovat kovové 

Stojan firmy C. Petzold z Melsungenu 
s šesti různobarevnými lahvičkami tvarem 
připomínající tzv. vialky. V páru se střídají 
průhledné, hnědé a modré, bez popisu obsahu. 
U těchto „ležících“ vialek je hrdlo usměrněno 
nahoru a pod sklápěcím víčkem se chomáčkem 
vaty odebírá léčivá látka. 

V katalogu Emila Hubera z r. 1937 je stojan 
Ideal v provedení A se sedmi kapacími 
lahvičkami za 27,00 RM a v provedení B 
s pěti za 21,50 RM. Obsah označen není, tyto 
lékovky se sklápěly a dovolily dávkování po 
kapkách na skleněnou mističku, z níž se poté 
léčivá látka odebírala.

Porcelánový stojan vyráběný firmou Beisser Dental 
chráněný průmyslovým vzorem D.R.G.M. číslo 
926320 (Deutsches Reichs- Gebrauchsmuster). 
Lékárníci určitě budou kroutit hlavou nad  
svéráznou nomenklaturou, která je zde opsaná beze 
změn, zleva doprava počínaje shora: „acid arsenik, 
acid sulfuric, alkohol absolut, antiformin (vodní 
roztok NaOH a NaOCl), H

2
O

2
“; dole: „acid carbolie, 

hypochlorid, argent nitricum, aqua regia a trikr 
formalin“. V původním stavu se dochovaly lékovky 
s hypochloritem a královskou vodou   
(kolem r. 1895).

Dřevěná krabička na léky se třemi 
lahvičkami se zabroušenou zátkou, 
jedna chybí (z let 1820–1850). První 
dvě obsahují vodní roztok čpavku 
a collodium (na ošetřování malých 
ran, kuřích ok a bradavic) z Apotheke 
zum Tiergarten lékárníka C. V. Saint-
George v Kostnici. Ve třetí lahvičce jsou 
Hoffmannovy kapky s nálepkou z období 
po r. 1870 pocházející z Kölreuterovy 
lékárny v Hornbergu.

stojánky, zpočátku z poniklované mosa-
zi, později, po roce 1930, i z mosazi po-
chromované. Pochopitelně reakci někte-
rých chemických přípravků s kovem se 
nezabránilo, a tak brzy zvítězily skleně-
né lahvičky nejrůznějšího tvaru, inertní, 
výrobně levné, byť přece jen trošku křeh-
ké. Podle potřeby se vyráběly také z ba-
revného skla, ale vždy musely být opat-
řeny popisem svého obsahu. Však to už 
někteří z nás pamatujeme, když se v do-
bách „řízeného hospodářství“ místo ele-

gantních štítků přilepil na lahvičku kou-
sek náplasti a ta se popsala propisovač-
kou či fixem. Dnes už podobnou praxi 
zákon nepřipouští.

 
Připravili Hans-Rainer Fischer,

Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách ředite-
li Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. An dreasi Haeslerovi a dr. Hansi-Raineru Fische-
rovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.
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SVATÁ APOLENA NA MEDAILÍCH
Do ústavu dějin lékařství univerzity Justuse 
Liebiga v Giessenu doručil v r. 2006 dr. Gerold 
Heckert disertační práci nazvanou „Odontologie 
v zrcadle numismatiky, příspěvek k dějinám 
zubního lékařství“. Jde o nejrozsáhlejší dílo 
věnované tomuto tématu. Autor patrně vycházel 
z nevídaně bohaté vlastní sbírky, z lásky 
k profesi a jistě využil i svého členství v kroužku 
dějin zubního lékařství při DGZMK (Německá 
společnost pro zubní, ústní a čelistní lékařství). 
Další knihu vydali Heinz Ladendorf a Sunhild 
Salascheková v r. 1988 pod titulem „Reklama 
zubních lékařů pro zubní lékaře na medailích“. 
Vedle těchto dvou zásadních prací existuje 
ve světové odborné literatuře už jen několik 
skromnějších spisků k této problematice. 

Jednostranně ražená bronzová 
medaile s moderním 
znázorněním sv. Apoleny 
držící v rukou knihu a kleště 
se zubem. Po obou stranách 
je lemovaná dvěma hady 
jako symboly medicíny. 
Jedná se o raritní uspořádání, 
které vychází ze symboliky 
spojované s Aeskulapem. Pod 
ní je znak s čestným věncem 
a údaj roku 1998. Vyrobena 
byla v Portugalsku, medailér 
není znám, je oválného tvaru 
60 x 53 mm a váží 35,8 g.

Při příležitosti Fourth International 
Dental Congress Saint Louis v r. 1904 
razila banka Bailey Banks and Biddle 
Co. z Filadelfie bronzovou medaili 
s průměrem 57 mm a hmotností 98,3 g. 
Na reversu s mapou světa v pozadí drží 
orel stočený papír – listinu – se jmény 
průkopníků zubního lékařství: Fauchard, 
Hayden, Carabelli, Harris, Linderer, 
Tomes, Sauer, Turner a Dubois.

Stříbrná medaile univerzity Porto 
v Portugalsku z r. 1976, ražená 
a finalizovaná úpravou povrchu tryskáním, 
průměr 46,5 mm, hmotnost 55 g, 
medailér J. Bapiar, výrobce neznám. 
Nápis: „Inauguracao da Escola superior 
de Medicina Dentaria do Porto“. 
Na zadní straně je nápis: „Universitas 
Portucalensis“, uprostřed sedící postava 
s knihou a žezlem. Věnovaná prof. 
dr. Hansi Peteru Bimlerovi během sjezdu.

Malá zlatá ražba s motivem sv. Apoleny 
včetně jejího atributu, tedy kleští se 
zubem. Měří 24 x 21 mm a váží 10 g. 
Existuje i v provedení ze stříbra se 
stejnými rozměry. Na reversu je nápis 
„Hl. Apollonia Patronin der Zahnärzte 
von Timoteo Viti 1470 –1524“. Byla 
vydána kolem r. 1980, autor a výrobce 
nejsou známi.

V úvodu dr. G. Heckert píše: „Už kon-
cem 17. stol. počala medicína vytvá-
řet svůj obraz také v umění zhotovovat 
medaile s touto tematikou. Ty s moti-
vy z oblasti stomatologie můžeme po-
važovat za jakési kovové svědky vývo-
je oboru od řemesla barbířů až k dneš-
nímu zubnímu lékařství založenému na 
moderních vědeckých základech. Nu-
mismatika tak přispívá k dějepisu zná-
zorněním historických událostí a vývoje 
v zubní medicíně a uchovává také sta-
vovské informace a události. V obsáh-
lé numismatické literatuře existuje jen 
málo děl k tématu Medicina in nummis 

a v těchto zdrojích zubní lékařství zaují-
má pouze okrajovou roli. Zde se ale po-
prvé souvisle představuje velké množ-
ství medailí a příbuzných artefaktů v his-
torickém kontextu vývoje zubního lékař-
ství.“ Dále dr. G. Heckert upozorňuje na 
dominantní postavení Francie v oblasti 
zubního lékařství zejména v 18. a první 
polovině 19. století, která je pak kolem 
roku 1850 vystřídána Spojenými státy 
americkými.

První známé vyobrazení sv. Apoleny 
pochází z 13. století. Nebylo ještě umís-
těno na medaili, ale na pečeti, která se 
dochovala jen jako obraz.

Dnes se v mnoha částech světa zno-
vu a znovu razí nebo odlévají medaile 
s vyobrazením sv. Apoleny. Opatrný od-
had uvádí celosvětově asi 300 až 400 
ražených nebo litých prací zobrazují-
cích světici, patronku zubního lékařství.

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách ředite-
li Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fis cherovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.
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VNÍMÁNÍ ESTETIKY ÚSMĚVU NEODBORNOU VEŘEJNOSTÍ 
(SYSTEMATICKÝ PŘEHLED)
Cílem italských autorů bylo 
systematicky zpracovat přehled 
o vnímání estetiky úsměvu, tedy 
definovat hranice a hlavní rysy 
přijatelnosti obličejové a dentální 
estetiky úsměvu podle hodnocení 
neodbornou veřejností. Vnímání 
estetiky úsměvu laickou veřejností 
umožňuje odborníkům přesněji 
stanovit cíle ortodontické léčby podle 
požadavků pacientů. 

Pro laiky jsou z hlediska estetiky úsmě-
vu nejdůležitějšími zuby horní řezáky, 
a to především jejich symetrie a tvarová 
pravidelnost. Hned po nich jsou vnímá-
ny horní špičáky, zejména výraznost je-
jich hrotů, jež působí v úsměvu nea trak-
tivně. Plochý nebo obrácený smile arc 
(vztah incizální linie horních řezáků 

k okraji dolního rtu) má jak na odbor-
nou, tak i na neodbornou veřejnost ne-
gativní vliv ve smyslu méně atraktivního 
úsměvu. Z laického pohledu souvisejí 
méně atraktivní úsměvy i s nadměrnými 
bukálními koridory, neatraktivně působí 
gummy smile o velikosti větší než 4 mm 
a menší než 1,5 mm. U léčby pacien-
tů s gummy smile je zapotřebí si vždy 
uvědomit postupné překrývání horních 
řezáků horním rtem v závislosti na vě-
ku a přizpůsobit tomuto jevu plán léč-
by. Přesto, že absence diastema je podle 
Andrewse jeden ze šesti klíčů okluze, je 
neodbornou veřejností příznivě vnímá-
no do velikosti 2 mm. Posun střední čáry 
je přijatelný do prahové hodnoty 2 mm, 
i když se uvádí, že je méně relevantní 
než sklony středních čar. 

Systematický přehled o dané proble-
matice umožňuje blíže charakterizovat 
znaky úsměvu, na které by měl být brán 
zřetel. Ačkoliv ideální okluze zůstává 
stále primárním cílem ortodontické léč-
by, jsou estetické výsledky rozhodující 
pro spokojenost pacienta.

Parrini et al. Laypeople‘s perceptions 
of frontal smile esthetics: 
A systematic review. Am J Orthod 
Dentofacial Orthop, 2016, 150(5): 
740 –750.

Zpracovala
MDDr. Romana Šindelářová

Stomatologická klinika 1. LF UK 
a VFN Praha

Česká ortodontická společnost

Ražená stříbrná medaile poprvé vydaná 
Dentální laboratoří v Göttingenu kolem 
r. 1980 s nápisem „Hl. Apollonia, 
Schutzpatronin der Zahnärzte“. Tvůrce 
ani výrobce nejsou známi, telefonní číslo 
vyražené na zadní straně už neplatí. 
Průměr medaile činí 60 mm a hmotnost 
je 83 g. Na reversu je zobrazen 
paralelometr obklopený nápisem 
„Präzisionszahntechnik, Dienstleistung 
für Nah und Fern, Göttinger 
Dentallabor“. Tyto medaile se používaly 
k prezentačním a reklamním účelům 
při styku se zákazníky a obchodními 
partnery.

Ražená bronzová plaketa se scénou 
z martyria sv. Apoleny. Aby se odvrátila 
od křesťanské víry, byly jí mučením 
vylomeny zuby, ale odolávala, zůstala 
křesťankou a stala se patronkou všech 
trpících bolestmi zubů. V 19. stol. 
pak byla její „působnost“ rozšířena 
na celé zubní lékařství. Plaketa měří 
80 x 50 mm a váží 105,9 g. Pod scénou 
je nápis „A dolore dentium liberadomme 
invocantes me“, na zadní straně 
znak Portugalské národní společnosti 
ortodoncie s podpisem „Comemoracols 
da Padroeira“. Výrobcem je Fevereio 
v r. 1982.

Osmdesátiny prof. Eera Tammisalose 
v r. 1973 se slavily mj. ražením bronzové 
medaile s průměrem 80 mm. Náklad 
300 bronzových a 38 stříbrných kusů 
zhotovil Kultateollisuus z finského 
Turku, medailérem byl Kauko Räsänen. 
Prof. Tammisalos byl ředitelem ústavu 
zubního lékařství v Helsinkách 
a v r. 1924 zakládajícím členem 
finského svazu zubních lékařů – jeho 
portrét zdobí zadní stranu. Sv. Apolena 
je zobrazena s náhrdelníkem s dvěma 
řadami perliček.
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LEBKA JAKO SÍDLO CHRUPU
Lidská lebka na sebe často bere roli 
symbolu – ať už je to ta na pirátské 
vlajce či ampulce s jedem, nebo ta 
v ruce Hamletově. Ale především 
nesmí chybět v žádné vědecké sbírce 
z oboru medicíny.

V Zschadrassi máme pouze tři kom-
pletní lidské kostry. Ovšem počet le-
bek dosáhl už ke třicítce, včetně mimo-
řádných exponátů pozoruhodných pro 
obor stomatologie. Úctyhodnou sbírku 
představuje na 120 000 lidských zubů, 
z nichž je zhruba 15 000 vědecky zpra-
cováno a doprovázeno odborným popi-
sem. Podobně jako v pražském Stoma-
tologickém muzeu prof. J. Jesenského 
obsahují zschadrasské sbírky také expo-
náty pro srovnávací anatomii, tedy leb-
ky a zuby různých živočichů. 

Mimochodem – skutečně rozsáhlou 
sbírku lebek (tzv. Meckelovu) lze zhléd-
nout v Halle nad Sálou. Bohužel ji znají 
jen zasvěcení a obecně se o ní moc ne-
ví. Navzdory tomu, že ji emeritní prof. 
dr. Rüdiger Schultka opatruje a zpří-
stupňuje hostům nezapomenutelným 
způsobem. Rád nadšeně zdůrazňuje 

medicínský aspekt takovýchto sbírek, 
když uvádí: „Právě tento účel – umož-
nit lékařskou výuku a výzkum – určuje 
hodnotu sbírky a odlišuje ji od jiných 
sbírek, jakými jsou např. přírodovědec-
ké sbírky muzeální pedagogiky či ba-
rokní kabinety kuriozit a rarit nebo po-
div a hrůzu vyvolávající kabinety vos-
kových objektů – nebo sbírky zaměřené 
především na estetický zážitek.“

Současnost samozřejmě skýtá dříve 
nemyslitelné možnosti simulace prosto-
rových objektů, včetně anatomických. 
Ale navzdory tomu tím nejmocnějším 
nástrojem je reálný hmotný exponát, 
který si můžeme „osahat“ očima a ru-
kama současně, nechat na sebe působit 
to zvláštní mystérium času a pomíjivosti 
lidského těla a života a zakusit zážitek 
jinými prostředky nesdělitelný.

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách ředite-
li Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. An dreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.

Výtečně zachované anatomické 
preparáty horní a dolní čelisti 
novorozence. Zárodky zubů jsou 
obnažené snesením kosti a jsou dobře 
patrné. (Berlín, kolem r. 1930).

Lebka starce s jediným zubem 43, který je 
opatřen korunkou a volným členem v místě 
42. Bohužel takových lebek je ve sbírce 
poskrovnu, s protetickou prací jsou zde jen dvě. 
Exponát pochází z praxe dr. Ballera. Korunka 
byla zhotovena pravděpodobně v 50. letech 
20. stol., muž zemřel kolem r. 1980.

Dentista Karl Draeger dostal v 30. letech 
minulého století od svého odborného učitele 
dentisty Rudolfa Gabriela tuto podlouhlou 
lebku mimoevropského původu pro svou sbírku 
v Ústavu dentistů ve Vídni. Nadpočetné zuby 
jsou tzv. devítky a v oblasti 34 je další premolár, 
tedy 5 zubů navíc. A bez kazu!

Pracně zhotovený křehký 
preparát znázorňující výměnu 
dočasného chrupu za stálý. 
Pro zvýšení působivosti je 
vypreparovaná kost zbarvena 
červeně (Berlín, kolem r. 1925).

Vzácný preparát lebky menšího dítěte 
s dočasným chrupem a viditelnými 
stálými zuby (Drážďany, kolem r. 1900).

Vzácný a zachovalý preparát lebky, 
která je rozložena do všech jednotlivých 
prvků pro výuku. Pochází ze sbírky 
neznámého lipského zubního lékaře 
pravděpodobně blízkého místní 
univerzitě (90. léta 19. stol.).

Tato lebka patřila „Pavlovi z Haverlahu“ 
(Paul aus Haverlah) narozenému kolem 
r. 1829, který byl ve svých 37 letech 
popraven. Po dobu 84 let ležely jeho 
ostatky v hrobu. Hřbitov byl zrušen 
v souvislosti s výstavbou v 50. letech 
20. stol. a lebka nešťastníka se dostala 
do rukou dentisty Norberta Zychly, který 
ji vynikajícím způsobem preparoval, 
a tak zanechal budoucím generacím 
zvláštnost nikoliv anatomickou, ale spíše 
kulturní – zejména ve smyslu dějepisném 
a preparátorském. (Exponát je pietně 
chráněn anonymitou původu.) 
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REKLAMA NA PLAKÁTECH

Zubní pasta Nivea firmy Beiersdorf (začala se vyrábět kolem r. 1928 a když 
nenaplnila očekávaný prodejní úspěch, mizí v 60. letech potichu z trhu). 
V knize z r. 2011 k příležitosti 100. výročí založení firmy Nivea již není 
sebemenší zmínka o zubní hygieně. Raritní lepenková lisovaná deska 
s rozměry 55 x 53 cm, signatura výtvarníka chybí.

„Kvalitní zubní pasta – Chlorodont“ od 
firmy Leo Werke v Drážďanech. Dnes se zde 
vyrábějí pomůcky zubní hygieny. Tato reklama 
představuje krásný příklad redukce na to 
nejpodstatnější. Klasické designérské dílo, 
odkazující k uměleckému směru, rozvíjejícímu 
se v Německu ve 20. letech 20. století, 
tzv. nové věcnosti (viz Neue Sachlichkeit). 
Velká lepenková deska z r. 1931 neznámého 
výtvarníka, 48 x 70 cm.

Téměř před třemi lety, v letním 
dvojčísle LKS 7 – 8/2014, jsme vám 
představili plakát jako instruktážní 
a informační pomůcku zubních 
lékařů. Tentokrát se budeme věnovat 
historickým výtvarně zaměřeným 
exemplářům, které jsou především 
reklamou. 

Již někdy před čtyřmi tisíciletími v Efe-
su – v období kultury chetitské a mykén-
ské – byla reklamní sdělení tesána do 
kamene. Ve středověku sloužily velko-
plošné plakáty cestujícím mastičkářům 
a některým samozvaným zubařům-bar-
bířům k jejich propagaci. Prostý lid ne-
dovedl číst, a proto nakreslili na kus lát-
ky několika čarami, co ošetřovali – zub-
ní bolesti, porodnictví, hlístnatost, oční 
zákal, bolení břicha... 

Před dvěma sty lety se rozběhla indu-
strializace ve Velké Británii, rychle ná-
sledovaly USA, Francie, německé země 
a Rakousko. Současně se už šířila re-

klama, která budovala obchodní znač-
ku. Slavná éra plakátů nastala v 80. le-
tech 19. století. Králem reklamy se stal 
drážďanský továrník Karl August Ling-
ner díky ústní vodě „Odol“. Od r. 1893 
dodnes tato značka žije a typický tvar 
lahvičky lze nalézt po celém světě, což 
se podařilo právě nemalým reklamním 
a finančním úsilím. 

V r. 1855 Ernst Litfaß, inspirován brit-
skými a francouzskými vývěskovými 
sloupy, úspěšně zavádí svoje Litfaßsäu-
le (tj. Litfaßovy sloupy). Berlínský poli-
cejní prezident mu dovolil postavit jich 
sto padesát, aby tak zamezil živelnému 
lepení plakátů po městě. Reklamní pla-
káty se stávaly nedílnou součástí vnější 
podoby větších měst s postupným roz-
vojem až do 30. let 20. století.

Souběžně se rozšiřovaly i smaltované 
plechové desky, vynikající svou odol-
ností proti povětrnostním podmínkám. 
Frekvence jejich výskytu dospěla do ta-
kové míry, že se začalo mluvit o „ple-

chovém moru“ a vznikla dokonce nut-
nost omezit počátkem 20. století tuto 
„epidemii“ zákonem. Ostatně zbytky 
těchto omezení zaznamenáváme v na-
šem oboru dodnes.

Rozmach této zejména pouliční for-
my reklamy dal vyniknout novým tvůr-
cům, jejichž výtvarné práce jsou dnes 
cenným přírůstkem uměleckých, ale 
snad ještě více oborových sbírek. Včet-
ně stomatologických. S nástupem no-
vých digitálních médií také dochází 
k renesanci těchto výtvorů a k opětov-
nému rozmnožování jejich replik. Krása 
originálu ovšem trvá.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách ředite-
li Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
Andre asi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fis cherovi za odbornou a autorskou pomoc při pří-
pravě tohoto seriálu.
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Babydont – dětská zubní pasta firmy 
Hofer z Vídně. Typická reklama 
z období 30. let 20. století, která 
ukazuje vysoce ceněnou a náležitě 
stylizovanou rodinnou idylu. Děti 
už od přelomu 19. a 20. století 
byly cílovou skupinou reklamy pro 
zubní hygienu. Lepenková deska bez 
signatury tvůrce, 25 x 43 cm.

Biox Ultra – kyslíková zubní pasta. Firma 
Max Elb ji v pomyslném centru zubní hygieny 
v Drážďanech (viz firmy Odol, Chlorodont, 
Biox Ultra, nebo menší závody jako např. 
Kalodont) vyráběla do r. 1945. Krásná moderní 
a samozřejmě mladá žena charakterizovala 
tuto reklamu ve spojení se zářivě bílými zuby. 
Vlevo dole je signatura Singa (neznámého 
původu). Velká lepenková deska, kolem r. 1930, 
rozměry 48 x 70 cm.

Reklama Odolu z r. 1959 navržená 
drážďanským výtvarníkem 
Güntherem Schmitzem představuje 
jednu z nejzdařilejších z počátků 
někdejší Německé demokratické 
republiky (NDR). Poznamenejme, že 
nejzajímavější reklamy – obsahem 
a výtvarně – se objevují právě na území 
NDR v období let 1950 až 1960. „Brzy 
ráno Odol... – a budeš hned probuzený 
a svěží.“ Lepenková deska 22 x 48 cm se 
zvýrazněnou lahvičkou Odolu vyrobená 
podnikem VEB Elbe Chemie. Závody 
firmy Odol byly za války zničeny, 
a proto výroba pokračovala ve firmě 
Leo Werke (Chlorodont), až oba výrobní 
programy splynuly pod jednu střechu.

„Odol s mírnou příchutí růží jako zvláštní 
chuťový směr vyhledávaný dámami 

a dětmi, tytéž antiseptické vlastnosti 
jako u originálního Odolu – s červeným 
kroužkem na nálepce“ – tak zněla slova 

reklamního sloganu. Ale k úspěchu to 
nestačilo. Asi po čtyřech letech mizí 

z trhu. Velká lisovaná plechová deska 
z r. 1906 ve velikosti 52 x 73 cm jako 
raritní a jediný dochovaný exemplář.

„Dar výchovné hodnoty – zubní pasta Putzi“ (dětské 
slůvko odvozené od slovesa putzen, tedy čistit) byla 
vyvinuta ve městě Gotha (Durynsko) v r. 1955. Leo 
Werke v Drážďanech převzaly výrobu v r. 1962. 
Dárková krabice z r. 1955 obsahuje pohárek, dětský 
zubní kartáček, pastu a vodu značky Putzi, vše z rukou 
výtvarníka Günthera Schmitze (lepenková deska cca 
30 x 40 cm, r. 1962). Pasta Putzi se v Drážďanech 
vyrábí dodnes. 
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NÁSADCE A KOLÉNKA

Rychloběžný násadec firmy D & Z z poloviny 
minulého století. Díky technologickému 
pokroku se snížily vibrace a vyšší rychlost 
samozřejmě šetřila preparovaný zub (ocel, 
50. léta 20. stol.).

Diamant Imperator firmy D & Z 
(Drendel & Zweiling) založené v r. 1920 
v Berlíně. Specializovala se na diamantové 
brousky. Zobrazený soubor je velice dobře 
a téměř kompletně zachovaný (kolem r. 1930).

Kolem r. 1850 vystřídaly první ruční 
vrtáčky dosavadní způsob vypalování 
zubních kavit. Zvláštní násadec nebyl 
nutný. Zde soubor ocelových vrtáků 
s různými pracovními konci v běžné 
velikosti (pol. 19. stol.).

Násadec Waropa vyvíjený Švýcarem 
Roosem. Snahou bylo využít 
analgetizujícího účinku chladu. 
Přítoková trubička z tlakové láhve 
uvolnila expandující kyselinu uhličitou. 
Existovaly nejméně dvě varianty, ale 
v praxi se neprosadily (kolem r. 1950, 
výrobce není znám).

Násadec z druhého desetiletí minulého 
stol. od firmy KaVo založené v Postupimi 
r. 1909. K uchopení sloužila tehdy moderní 
plastická hmota, která vystřídala ebenové 
dřevo. Délka 14,5 cm.

Násadec Imperator firmy KaVo 
v originálním balení včetně 
dvou návodů, kde je podrobně 
popsáno čištění, sterilizace, 
způsob práce při ošetření 
i výměna vnitřních součástek. 
Násadec vyžadoval promazat 
olejem každých 14 dnů 
(kolem r. 1950).

Dr. John Greenwood – zubní lékař 
prvního prezidenta Spojených států 
George Washingtona – vynalezl 
v r. 1797 první použitelnou 
šlapací vrtačku. Několik let ji pak 
používal ještě jeho syn, což svědčí 
o funkčnosti tohoto stroje. 

Bohužel dnes nevíme, jak vypadal 
násadec této vrtačky. Šlapací vrtačka 
se však rozšířila až desítky let poté. Pa-
tent byl zapsán až 7. 2. 1871 Jamesem 
Beallem Morrisonem. Násadce příslu-
šející tomuto zařízení se zachovaly. Je-
den byl patentován v r. 1873, najdete 
ho v našem muzeu v Zschadrassi a je 
téhož typu jako Morrisonův. Zpočátku 
byly násadce našroubovány na oheb-
ném hřídeli. Tento způsob byl opuštěn 
kolem r. 1880, kdy již bylo možné ná-
sadec připojit využitím jednoduché za-
rážky. Inovované spojení se používalo 
ještě v 90. letech 19. století.

Vynález elektromotoru v r. 1893 vy-
žadoval další přizpůsobení násadců. 
Francouz Constant Doriot zkonstruoval 
ve stejném roce tyčový systém (po něm 
také pojmenovaný). Připomeňme, že 
šlapací vrtačka dosahovala do 2000 otá-
ček za minutu, zatímco díky Doriotovi 
se rychlost zvýšila na 10 000 za minu-
tu. Vysokorychlostní systém tyčový pak 

umožnil až 100 000 otáček za minutu. 
Násadce ovšem potřebovaly dokonalejší 
ložiska a další technická vylepšení, aby 
obstály v takovém nasazení.

Skutečná konkurence k dosavadním 
soustavám nastala teprve v r. 1957 se 
zaváděním vzduchových turbín. Stlače-
ný vzduch nově umožňoval otáčky až 
do výše 350 000 za minutu, což příz-
nivě omezovalo vibrace a zvyšovalo še-
trnost při preparaci zubu. Od r. 1965 se 
krátkodobě objevily mikromotory přímo 
montované do násadců – bez nutnos-
ti přenášet sílu rotujících prvků. Stačilo 
pouhé elektrické propojení. Neo svěd-
čily se, protože neodpovídaly hygie-
nickým požadavkům. V ordinacích te-
dy takové násadce už nejsou, zatím-
co v laboratořích se rozšířily a vytlačily 
jednoduché násadce. V každém případě 
z hlediska technického řešení i designu 
patří tato důležitá část stomatologických 
přístrojů k nejzajímavějším. 

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách ředite-
li Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. An dreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.

Dvojité kolénko souběžně pracující, 
vyvíjené dr. Fleischhackerem 
a produkované firmou Richter 
v Hannoveru. Doporučovalo se na 
inlayové dlahy vyžadující exaktní paralelní 
preparaci (poniklovaná ocel, r. 1928).



153LKS 6/2017

historie

SÁDRA V ZUBNÍM LÉKAŘSTVÍ

Umělecká práce studentů zubního 
lékařství erfurtské univerzity při 
příležitosti šedesátin prof. dr. Waltera 
Künzela v r. 1988 s domodelovaným 
nápisem „in medias res“. Má tím být 
vyjádřena pocta za soustředěnou 
práci prof. Künzela pro muzeum 
a vědecké centrum, za což mu náleží 
náš vděk (jde o pomalovanou sádru).

Umělecká práce z jihoněmecké oblasti, 
ovšemže ručně modelovaná. Předpokládáme, 
že se snad jedná o dílčí práci k tématu 
bolesti. Velice dobře jsou znázorněny jazyk 
a zuby (1. polovina 20. stol.). 

Speciální otiskovací sádra dle 
dr. Kühna. Rychle tuhnoucí, s velmi 
hladkým lomem a ostrými hranami 
úlomků. Vyznačuje se příjemnou 
chutí i vůní. Barevně potištěná 
plechovka, výrobek Ernsta Hinrichse 
z Osterode am Harz (kolem r. 1920).

Dva originální sádrové otisky z 60.–70. let 
minulého stol. Jeden je v individuální lžíci na 
horní celkovou náhradu, druhý v tzv. korunkové 
lžíci. Zpravidla se otisky částečně nebo zcela 
ozubených čelistí nezachovaly, protože 
rozlámáním a následným vyléváním se prakticky 
staly dále nepoužitelnými.

Gumový kelímek na míchání sádry 
s mechanickou míchačkou z pochromované 
oceli. První míchačky se vyráběly ve 
30. letech 20. stol. (výrobce je neznámý). 

Hoka, objemově stálá otiskovací sádrová 
hmota s dobou tuhnutí 2 až 3 minuty. 
Výrobek firmy Ludwig Böhme (Hohenbocka, 
Horní Lužice). Výrobek byl distribuován 
dentálním depem Frank Zenker (Wurzen 
u Lipska, kolem r. 1960).

Sádrový model horní čelisti s duplicitním 
počtem hrbolkových zubů v druhém kvadrantu 

a těžkým stěsnáním zubů v obou laterálních 
úsecích. Původ je neznámý, detektivní stopa 

ukazuje směrem k lipské univerzitě a také do 
vídeňské sbírky ze 60. let 20. stol.

Sádru umí lidé vyrobit a zpracovat 
už asi devět tisíc let, tedy od mladší 
doby kamenné. V zubním lékařství 
ji poprvé popisuje Philipp Pfaff 
v r. 1756, když zmiňuje otisk do 
vosku a vylévání sádrou. Upozorňuje 
na to, že zhotovení zubní náhrady 
musí předcházet otisk a vytvoření 
sádrového modelu. 

Sádra si vydobyla v 19. a 20. stol. 
monopolní postavení, donedávna neo-
třesitelné. Vzpomeňme např. monote-
matickou knížku dr. Gerharda Tanzera, 
napsanou na zakázku firmy Ernsta Hin-
richse z městečka Osterode am Harz. 
Byla vydána v polovině třicátých let mi-
nulého století pod titulem Der Gips und 
seine Verwendung in der Zahnheilkun-
de čili Sádra a její použití v zubním lé-
kařství. S odkazem na výše zmíněnou 
Pfaffovu poznámku autor konstatuje, 
že sádra zaujala takovou pozici v zubní 
technice, že je sotva možné ji nahradit.

Teprve zhruba před půl druhým de-
setiletím se začínají frézovat modely 
z plastické hmoty, v poslední době stří-
dané technologií 3D tisku. Ano, sádra 
končí. Nastupují virtuální modely a ta-
ké se rodí naděje, že pokrok v medicíně 
spolu se stále uvědomělejšími pacienty 
postupně utlumí nutnost zhotovování 

zubních náhrad. A tak se sádrové mode-
ly stanou historickou relikvií, ilustrující 
jednu významnou etapu lékařské péče 
o lidský chrup, resp. jeho náhradu.

Dnes už si málokdo uvědomuje, že 
sádra byla kdysi rovněž otiskovací hmo-
tou. U celkové bezzubosti tento způsob 
otiskování nebyl zásadním problémem, 
jak dokládají četné exponáty v muzeu 
v Zschadrassi. Ale jistě si každý dove-
de představit, že v čelisti s původním 
chrupem či jeho zbytky se takový otisk 
musel pracně po částech rozlámat a po-
tom zase skládat dohromady jako po-
pulární puzzle… Izolovat při zhotovo-
vání modelu jednu sádru od druhé, tedy 
otiskovací od modelovací, nebylo jed-
noduché a nezřídka se pokus o finální 
model musel znova opakovat otisko-
váním v ústech pacienta. Navzdory to-
mu představuje sádra výjimečný pojem 
v dějinách stomatologie a stojí zato stu-
dovat, jak se s ní dříve pracovalo.

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách ředite-
li Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. An dreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.
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OBTURÁTORY

Obturátor z období krátce po r. 1900, který je součástí částečné snímatelné náhrady kotvené 
sponami. Konstrukce je pracně zhotovena z odlišných druhů kaučuku. Obr. 1 ukazuje růžový 
a hnědý kaučuk, zatímco obr. 2 ilustruje pozdější užití načervenalého a zlatavého kaučuku.

Karl Draeger, dentista Vídeňského 
dentistického ústavu, zachoval tyto 
terapeutické pomůcky 36letého muže 
s celkovým rozštěpem tvrdého a měkkého 
patra. Pacient je, byť s obtížemi, trpělivě 
nosil déle než deset let. Obturátory jsou 
z kaučuku s porcelánovými zuby a zlatými 
a stříbrnými sponami. (Vídeň, druhé 
desetiletí 20. stol.)

Dokumentační modely z jenské univerzity 
dokládají výsledky několika operačních 
výkonů u pacientky s rozštěpem. Pacientka se 
poprvé dostavila v r. 1934. Model z r. 1939 
znázorňuje stav po ukončení léčby.

Dva modely s rozštěpy patra (izolovaný 
rozštěp patra a celkový oboustranný rozštěp) 
z období mezi r. 1930 – 1950. Pod zvětšením 
jsou viditelné stopy růžové otiskovací sádry. 
Těžko si představit, jak pacient vydržel 
takový zásah...

Zubní náhrada spojená s obturátorem, 
fixovaná sponami z drátu na zbytkovém 

chrupu. Získaný patrový defekt je překryt 
deskovou náhradou z plastu, protéza 

je podobná té dnešní v základním 
provedení. (Kolem r. 1950, okolí Lipska.)

Pro laika tajemný výraz označuje 
pomůcky, jež řeší uzavření 
a kompenzaci defektů na patře. 
Jak praví slovník cizích slov, tento 
výraz označuje uzávěr, ucpavač, 
výplň, protézku...

Zubní lékař Friedrich O. Saal z Cob-
lenze nad Rýnem už v r. 1870 píše: 
„Jedním z požehnaných triumfů lidské-
ho úsilí při překonávání rozmarů pří-
rody je bezesporu náhrada vrozených 
vad. Mezi nimi zaujímá jedno z prvních 
míst kompenzace vad na patře, a to jak 
z hlediska důležitosti pro pacienta, tak 
z hlediska obtížnosti takového ošetření. 
Jak velké jsou problémy matky s výži-
vou dítěte, které postrádá od narození 
celé tvrdé patro i velum palatinum! /…/ 
Dosavadní pokusy o operační nápra-
vu jsou málo úspěšné, /…/ jsme odká-
záni na překrytí defektu, aby bylo dítěti 
umožněno mluvit, jíst a pít.“

Dějiny obturátorů v podstatě začínají 
s objevením Ameriky. Příjice, která by-
la tehdy do Evropy „importována“, byla 
často provázena právě perforacemi pat-
ra. A tak už Ambroise Pare (1510–1590) 
čelil tomuto jevu vlastními konstrukce-
mi. Rozhodující pokrok ale zaznamená-
váme až na začátku 19. stol., jde o tzv. 
houbovité (podle hmoty, která se vklá-

dala do jakési „klece“, vyplňující defekt) 
obturátory. Od r. 1820 rozlišoval Chris-
tophe Francois Delabarre (1784 –1862) 
„vrozené a získané rozštěpy“ patra a byl 
prvním, kdo se snažil o náhradu měk-
kého patra. Pomocí platinové desky, 
na níž byly připevněny zuby, konstruo-
val v horní čelisti zubní náhradu, která 
současně překryla rozštěp patra. Dlaha 
v dolní čelisti pružinkami fixovala kon-
strukci v horní čelisti. Zvláštním mecha-
nismem se připevňovalo umělé měkké 
patro na bazi patrové desky.

Zobrazené obturátory konstrukčně 
vycházejí od berlínského dvorního zub-
ního lékaře Friedricha Wilhelma Süer-
sena (1827–1919). Zhotovoval funkční 
otisk patra a polykacího svalstva. Vulka-
nizovaný kaučuk poté jako prodloužení 
patrové desky nahrazoval měkké patro. 

Poznamenejme, že podobným způ-
sobem zhotovené obturátory se uplat-
ňují ještě dnes – samozřejmě, když není 
možná chirurgická léčba.

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách ředite-
li Mu zea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.

Ukázka dřevorytiny z brožury zubního lékaře 
Friedricha O. Saala z Coblenze z r. 1870. 
Defekt patra u celkového oboustranného 
rozštěpu, prostor A ukazuje rozdělenou 
uvulu, B poukazuje na místa, kde byly zbytky 
zubů a kořenů.
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KOUZLO SKLA
Fascinace sklem trvá už po několik 
tisíciletí a přetrvala navzdory 
novým hmotám a materiálům až do 
současnosti – včetně praktického 
použití předmětů vyrobených 
z tohoto osvědčeného materiálu. 
Ovšem teprve 100 let př. n. l. Syřané 
dovedli vyrábět duté sklo tak, jak ho 
dnes známe. Tedy ve formě nádobek.

Sklo o sobě vypráví hned, jak ho spat-
říme. Podle tvaru a barev lze odhadovat 
stáří výrobku. Jeho výtvarné zpracování 
často napoví region původu. Vynikajícím 
příkladem v tomto směru je například 
lahvička s přípravkem Bombastus stej-
nojmenné firmy z r. 1904, která nemů-
že zatajit secesní inspiraci (1890 – 1910). 

Dominantní roli při výrobě a zpraco-
vání skla ovšem od počátku hraje prak-
tický účel, jemuž má sklo sloužit. Je to 
dobře patrné z lahviček Ortizon a Para-
-Ka-dent, kdy vše je maximálně podříze-
no jejich určení. Typická je v tomto smy-
slu legendární a všeobecně známá lah-
vička Odolu. Lahvička Listerine je za-
se odvozena od klasického tvaru, který 
znali již staří Římané. Zatímco lahvička 
Kosmodont je typická pro pozdní histo-
rismus (označován také jako eklekticis-
mus, cca 1860–1915 v Německu a Ra-
kousko-Uhersku) a etiketa tento dojem 
navíc zdůrazňuje. Irex společně s lah-
vičkou Kosmodont ukazuje zpracování 
z mléčného skla často využívaného prá-
vě pro oblast ústní hygieny a zde zřejmě 

s odkazy na inspiraci benátským sklem.
Na začátku 20. stol. existovalo ne-

přehledné množství prostředků a ce-
lých setů pro zubní hygienu, často vel-
mi exkluzivních. Dnešní nabídku v této 
oblasti můžeme ve srovnání s tou před 
sto lety označit za „chudičkou“… Ně-
kteří výrobci si například uvědomovali 
svízele a zhoršené podmínky pro vyko-
návání úspěšné ústní hygieny při cesto-
vání, a tak vymýšleli, jak tyto překážky 
překonat a lidem, kteří nemohou uží-
vat pohodlí domova, usnadnit jejich 
chvályhodné rituály při dentální hygie-
ně i „v terénu“. V našem muzeu máme 
k této problematice nepřeberné množ-
ství exponátů. Některé jsme jako ob-
vykle pro vás vybrali do naší malé ob-
razové galerie. Přes nepochybnou ori-
ginálnost exponátů však v tuto chví-
li nabízíme přece jen „pouze“ prvotní 
a do jisté míry povrchní dojem z těch-
to předmětů. Teprve následující bádání 
a hledání souvislostí odborných, před-
mětných a historických posune naše 
znalosti o těchto tématech blíže ke sku-
tečně pravdivému vhledu do dané pro-
blematiky.

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách ředite-
li Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. An dreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.

Ortizon jsou kuličky k přípravě ústní vody firmy Bayer, vyrobené kolem r. 1920 
za cenu 2,25 M. Doporučení z reklamy: „Po dlouhé cestě je ústní výplach Ortizonem 
nejpříjemnějším osvěžením! /…/ Kuličky Ortizonu jsou mnohem praktičtější než tekuté 
výrobky, které přes veškerou opatrnost mohou lehce vytékat.“ Pěkný příklad designu 
ve všech směrech z 20. let min. stol. (velikost: 8,2 cm dlouhá, 4 cm vysoká). Dějiny Listerinu počínají už v r. 1879. 

Dr. Joseph Lawrence se inspiroval výzkumy 
badatele, jímž byl Sir Joseph Lister, a vyvíjel 
výrobek pojmenovaný na jeho počest Listerine. 
Zobrazená lahvička představuje vrchol ve 
firemní historii a pochází zřejmě z lépe 
situované měšťanské domácnosti. Nelze zjistit, 
zda šlo o celou sérii. Předpokládáme proto, že 
jde o individuální výrobek. Obrázek i text na 
lahvičce představují pracné zdobení emailem. 
Raritním zjištěním je pro nás čitelný nápis na 
dně lahvičky: „czecho slovakei“ (ano, kupodivu 
s mezerou), což svědčí pro její vznik v období po 
r. 1918 (výška 13 cm a obvod 6,4 x 6,4 cm).

Takovéto lahvičky jednoduchého, ale 
elegantního tvaru míval zubní lékař po 
ruce ve své ordinaci v období 20.–30. let 
minulého století. V typickém provedení 
flakónku s balónkovým rozprašovačem 
mohl dezinfikovat ústní dutinu pacienta 
např. tehdy rozšířeným Inspirolem. 
Čitelným výrobcem je v tomto případě 
Karl Martin ze Solingenu.
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Zubní prášek Irex z období kolem r. 1905, vyroben firmou 
Chemisches Laboratorium Lingner v Drážďanech (Odol Fabrik) 
za cenu 1 M. Nápis: „Skleněná dózička s obsahem na přibližně 
60 porcí zubního prášku, tedy při denním používání stačí na dva 
měsíce. Ke každé dózičce je přidaná skleněná lopatka ve tvaru 
mušle (poznámka redakce: zubní kartáček leží na této bílé skleněné 
lopatce). Uzávěr dvěma páčkami se hodí na cestování. Když 
lahvičku otočíte a přitlačíte hrotem na lžičku, tak lze tlakem uvolnit 
jednu porci zubního prášku.“ 

Para-Ka-dent Paste, aneb „lékařsky vyzkoušený prostředek na péči o zuby proti 
parodontóze a původcům zubního kazu“. Vyrobeno v chemickém závodu Rudolfa 
Fiedlera v Lipsku v r. 1951 za cenu 1,40 M (velikost 11 x 5 x 3,4 cm).

Ústní voda Kosmodont v provedení s aktivním 
kyslíkem podle prof. dr. med. Julia Witzela 
za cenu 1,50 M. Celá souprava Kosmodont 
obsahovala ústní vodu, zubní pastu, prášek 
a kartáčky. Zobrazená lahvička vznikla kolem 
r. 1907 s originálním patentovaným uzávěrem 
z cínu (výška 14,5, šířka 6 a hloubka 2,8 cm).

Ústní voda Bombastus stejnojmenné firmy 
(Bombastus Werke AG) z Potschappelu (dnes 
městská část Freitalu), založené v r. 1904. 
Výrobce produkoval tuto ústní vodu od založení 
firmy a hned v prvním roce získal produkt 
stříbrnou medaili v oborové soutěži. Jedna 
z prvních lahviček se zachovala a určitě nás ještě 
dnes zaujme svým okouzlujícím designem. Barvy 
a papírová nálepka jsou v dobrém stavu (16 cm 
vysoká, 8 cm široká a 4 cm hluboká).
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NÁSTROJE NA DOSAZOVÁNÍ KORUNEK
Tyto nástroje dodnes nalezneme 
v zubních praxích. Jejich dějiny by 
mohly sahat do 40. let 19. stol., 
protože tehdy se nasazovaly první 
korunky – ovšem obdobné nástroje 
nejsou z této doby doloženy. Zřejmě 
se tehdy uplatnily jiné vhodné 
nespecifikované nástroje, které „byly 
právě po ruce“.

Nástroje představené v tomto článku 
vznikly po r. 1870 a patří k nejstarším. 
Ve velkoobchodních katalozích se ob-
jevují od r. 1890. Problematika je na-
příklad zmíněna v knize zubního lékaře 
z Baden Badenu dr. Michaela Morgen-
sterna z r. 1895 s názvem Die Grund-
züge der Kronen- und Brückenarbeiten 
– Eine praktische Anleitung für Studie-
rende und Zahnärzte, tedy Základy ko-
runek a můstků – příručka pro studují-
cí a zubní lékaře. Autor v ní popisuje 
nutnost vyvinout potřebný tlak během 
tuhnutí cementu pomocí prstu nebo ně-
jakého vhodného nástroje. Uvádí, že 
z řady početných nástrojů jsou některé 
opatřeny silnou rukojetí, aby ruka tlači-
la korunku do správné polohy. Další ná-
stroje se podobaly kladívku na tepané 
výplně, a tak bylo poklepáním možné 
umístit korunku na správné místo. (Pro 
nasazení čepových korunek existova-

ly zvlášť přizpůsobené nástroje, jež ve 
sbírce nemáme, proto je ani blíže ne-
uvádíme.)  

Použití kladívka na tepané výplně 
znázorňuje setkání starověku s moderní 
dobou. Takové exponáty nezřídka pat-
ří mezi ty nejzajímavější, protože dobře 
dokumentují a vymezují jednotlivá ča-
sová období, v nichž byly používány. 

Přesto, že musíme počítat s časem 
tuhnutí cementu v řádu až čtyřiadvace-
ti hodin, právě první minuty v našich 
zubních ordinacích jsou rozhodující. 
Vhodné nástroje tedy mají své opod-
statnění. Následující skousnutí pacien-
tem přes malý tampón bohužel může 
vést k drobným odchylkám od optimál-
ního výsledku, jež se mohou projevit 
dokonce i narušenou artikulací – a ne-
zbývá pak než hotovou práci revidovat. 
To se ale už dostáváme na práh vědec-
ké diskuse, a tak pojďme raději ke gale-
rii fotografií s několika konkrétními ex-
ponáty.

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách ředite-
li Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. An dreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.

Velmi starý nástroj na dosazování 
korunek (tzv. dosazovač) zhotovený 
z jedné z prvních plastických 
hmot, která má pozoruhodný 
„perleťový“ efekt. Žádné stopy 
stárnutí, tak typické pro jiné 
plastické hmoty z tohoto období 
(vyroben v 70. letech 19. stol.).

Celodřevěný oboustranný 
nástroj, soustružený a na 
koncích ručně vyřezávaný. 
Oba pracovní konce různým 
způsobem vyvíjely tlak na 
korunku (vyroben mezi roky 
1900 a 1920).

Krásný příruční dosazovač korunek, zatím 
neurčeno, zda z pryskyřice, nebo plastické 
hmoty (materiál připomíná tmavě průsvitný 
jantar, proto není vyloučena domněnka, že 
jde o pryskyřici), která je v oblasti rukojeti 
velice stabilní. Pracovní konec je ze slonoviny 
upevněné k rukojeti měděnými čepy. Nástroj 
vykazuje trhlinky a prasklinky, dnes je už 
nepoužitelný (vyroben mezi roky 1880 a 1900).

Pár nástrojů vyrobený snad z kosti 
hospodářských zvířat už ve větších sériích. 
Délka a vyfrézované úseky v prostředku jsou 
totožné, jenom na špici jsou patrné malé 
rozdíly, které poukazují na ruční práci. V jedné 
drážce, na dolním nástroji lépe viditelné, 
je vyražen výrobce C. A. Lorenz z Lipska. 
Nástroje sloužily k přitlačování odstávajících 
okrajů kovových obroučkových korunek 
(vyroben v 30. letech 20. stol.).

Dosazovač korunek se soustruženou 
a vyleštěnou rukojetí z ebenového dřeva, pečlivě 
vypracované pracovní plochy jsou ze slonoviny 
a připevněné měděnými čepy. Nástroj vykazuje 
stopy použití a nad plochou k dosazování 
korunek jsou patrné otisky zubů v protilehlé 
čelisti – pacient tedy zjevně „pomáhal“ 
přitlačování... (vyroben kolem r. 1890).

Raritní dosazovač se 
čtyřmi vložkami. Zhotoven 
z ebenového dřeva, 
poniklovaného železa 
a kaučuku, zařazen už 
i v nabídkových katalozích 
(90. léta 19. stol., výrobce 
neznámý).

Velice stabilní kovový nástroj s ebenovou rukojetí 
a kaučukovou (pryžovou) vložkou. Lze jím vyvíjet 
velký tlak (výrobce neznámý, konec 19. stol.).
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ZLATÉ OPOJENÍ

Dr. E. de Tray‘s Crystal Gold kolem r. 1900 
– zlato na tepané výplně. Vedle fóliového 
zlata svinutého do ruličky existuje od mnoha 
výrobců toto zlato tvořené vrstvou teninkých 
zlatých lístečků zvláštní až „nekovové“ 
konzistence, zejména vhodné pro přesné 
tepané výplně.

Zubní lékař dr. Peter Beyer z Düsseldorfu 
zhotovoval až do 90. let minulého století 
tepané zlaté výplně. Své moderní přístroje 
a historickou sbírku předal vědeckému centru 
zschadrasského muzea. Patří sem i tento 
zub s jednoploškovou a dvojploškovou 
výplní z r. 1975. Pod mikroskopem můžeme 
obdivovat nepřekonatelnou přesnost okrajů 
a homogenitu zlata.

Sada nástrojů firmy S. S. White s 13 ručními 
nástroji, které bylo možné použít jak 
s olověným kladívkem (soudobé kladívko 
s dřevěnou rukojetí je též na fotografii), 
tak je vsadit do tzv. Powerhammeru, 
přizpůsobenému pro šlapací vrtačku. 
Zajímavá sada byla vyrobena kolem r. 1870 
a muzeologové ji považují za jedinečnou. 

Automatické tepací kladívko firmy S. S. White 
patentované dne 17. 3. 1903. Je možno 
nastavit 6 stupňů síly, měří 17 x 2,5 cm. Pod 
ním Abbottovo automatické kladívko s tvrdou 
gumou firmy Degussa, kolem r. 1910, měří 
15,5 x 1,8 cm. K oběma se musely přikoupit 
pracovní koncovky.

Individuální sada nástrojů 
s 19 našroubovatelnými pracovními 
koncovkami firem S. S. White a Clev dent. 
V dřevěné krabici je násadec firmy KaVo. 
Tyto nástroje byly skutečně používány, 
nejde o pouhou ukázku nové technologie 
(kolem r. 1920). 

Jak si mnozí z nás asi vybaví, už ve 
starém Egyptě před 4500 lety bylo 
zlato v podobě jemných drátků 
používáno na upevnění viklavých 
zubů. Ve své knize Die Geschichte 
der Zahnheilkunde (Dějiny zubního 
lékařství, vydáno v Die Quintessenz, 
1973) uvádí prof. dr. Walter 
Hoffmann-Axthelm, že poprvé byla 
zlatá fólie použita jako výplňový 
materiál Giovannim d‘Arcolim 
v 15. stol. 

Významnou část své knihy Lehrbuch 
und Atlas der konservierenden Zahnheil-
kunde (Učebnice a atlas konzervačního 
zubního lékařství, Ulan Pre ss, 1912) vě-
nuje její autor dr. Gustav Pre iswerk ko-
hezivním výplním. Popisuje důležitost 
preparace a suchého pole při použití 
kofferdamu a zabývá se detaily správné-
ho zhotovení tepané výplně. Doporuču-
je a popisuje vhodné nástroje. Zabývá se 
mnoha podrobnostmi: např. kde se pou-
žívají kotevní šrouby dle J. Morgana Ho-
wea nebo zlaté čepy a zvláštní matrice 
u kavit do aproximálních ploch. Z toho 
všeho je patrné, jak pracnou a kompli-
kovanou technologii zmiňujeme.

Ve třetím a čtvrtém desetiletí minulé-
ho století do každé stomatologické pra-
xe patřila sada nástrojů na zlaté tepa-
né výplně. Občas je tam objevíme ještě 
dnes, používány jsou však už jen velmi 
zřídka. Přestože byla i v minulém sto-
letí frekvence použití tepaných výplní 
skrovná, nic to nemění na tom, že jejich 
kvalita byla obecně velmi vysoká a na-
víc poskytovaly skvělou biokompatibili-
tu. Zlaté výplně vykazují řadu kladných 
vlastností, jakými jsou pružnost a trvan-
livost dosahující tří desetiletí, vynikají 
také dokonalým okrajovým uzávěrem. 
Mimochodem – žádný keramický ne-
bo kompozitní materiál, a už vůbec ne 
zirkon, nedosáhne tak skvělé plastici-

Sada nástrojů na tepané výplně firmy 
William Eicke z Frankfurtu n. M., kolem 
r. 1920. Sada obsahuje násadec na šlapací 
vrtačku, tři nástavce a také 12 dlouhých 
a 6 malých koncovek.

Přehlídka tří Powerhammerů různých výrobců 
z odlišných období. Umožňují vsazení 
ručního nástroje, jsou už na pohon šlapací 
vrtačkou. Nahoře: S. S. White, patentovaný 
násadec ze dne 29. 8. 1885. Uprostřed: 
Abbottův Powerhammer (kolem r. 1890). Dole: 
S. S. White násadec se vsazeným leštičem ze 
dřeva, patentovaný dne 18. 2. 1879 (lešticí 
konec byl z achátu, rubínu, slonoviny nebo – 
jako zde – tvrdého dřeva).

ty a jemné přizpůsobivosti povrchu ja-
ko právě zlato. Snad jen ještě konstatuj-
me, že vhodně volenými slitinami zla-
ta, dokonalým zpracováním a správným 
natmelením můžeme dnes docílit po-
dobných výsledků jako před desetiletí-
mi použitím tepaných výplní.

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách ředite-
li Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. An dreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.
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PORCELÁNOVÉ DÓZIČKY
Jak obtížné je vyhnout se 
okouzlenému staromilství, když 
se před vašima očima objeví něco 
tak něžného a půvabného, jako je 
porcelánová dózička s ozdobným, 
často malovaným víčkem.

Dózičky se v této podobě vyráběly 
celé tři čtvrti století. Ty na zubní pastu 
či prášek byly nakonec vystřídány sice 
také docela pohlednými, ale přece jen 
tubami, ať z kovu či později plastických 
hmot. Nadčasovou eleganci drobného 
porcelánu lze však těžko překonat. 

Nahlédněme do více než sto let sta-
rého katalogu firmy C. Ash & Sohns 
z r. 1910, kde se píše: „Vyobrazené por-
celánové dózičky jsou stále dostupné 
v našem skladu s uvedenými cenami, 
a to v množství po čtvrt- či půltuctu, ne-
bo i po celých tuctech. Veškeré pasty se 
vyrábějí z nejlepších ingrediencí, olejů 
apod., a jejich složení vyniká velmi pří-
jemným aromatem, uchovávajícím trva-
lou svěžest. Vyobrazené čtyři druhy dó-
ziček vám dodáme s libovolnou etiketou 
či vámi vybraným ctěným jménem, a to 
za režijní cenu. Reprodukce v našem ka-
talogu ukazují dózičky v životní velikosti 
a podle vůle našeho laskavého zákazní-
ka do nich připravíme libovolnou náplň 

z naší nabídky. Samozřejmě pro vás ob-
staráme veškeré další tvary dóziček, s vy-
pálenou etiketou, za nejpříznivější cenu. 
Spolu s tím poskytujeme výrobu jakých-
koliv zubních past a mýdel podle vámi 
zvolené či dodané receptury.“

Firem, jež tuto výrobu reprezentují, 
najdeme dlouhou řadu. V našem pří-
spěvku představujeme výběrovou ko-
lekci z období let 1860 až 1930, kdy 
bylo běžné přijímat a realizovat veškeré 
individuální a estetické představy a ná-
měty zákazníků. Zachované dózičky se 
tak stávají galerijní přehlídkou motivů, 
výtvarných stylů, ale i použitých de-
koračních technologií a ovšem i dobo-
vého vkusu a estetického myšlení. Ko-
chejte se v tomto vánočním čase krásou 
a rozmanitostí drobného užitého umě-
ní a nezapomeňte na odkaz a podobná 
tichá poselství našich prapraprapředků, 
třebaže nejsou vždycky zrovna úplně 
„in“ a „cool“.

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách ředite-
li Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. An dreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.

Aromatická zubní pasta a vedle ní rovněž zubní pasta Carbolic pro čištění i ochranu 
zubů a dásní (s 3% kyselinou karbolovou čili fenolem). Obě dózičky jsou od firmy 
S. Maw Son & Sons, Aldersgate Street, London England. Kompletní okrouhlá dózička 
na spodku s razítkem. Od obdélníkové dózy se zachovalo pouze víko.

Orientální zubní pasta z Ardwick Green 
v britském Manchesteru. Z obou zachovaných 
originálních částí je na té dolní i razítko.

Odontine na čištění zubů od Gustava Lohseho, 
královského dvorního dodavatele z Berlína, 
Jägergasse 46. V muzeu máme několik odkazů 
na firmu a další výrobce přípravku Odontine.

Anglickým výrazem dentifrice se označují 
čisticí prostředky na zuby – pasty, zubní 
prášek (pochopitelně s různými přísadami). 
Do této dózičky byl namíchán přípravek dle 
zvláštní receptury podle C. R. Coffina, D.D.S., 
z Manchesteru. 

Porcelánová dózička zdobená malbou nad 
glazurou s obrazem schodů na Brühlovu 
terasu a pozdravem z Drážďan. Jako suvenýry 
byly takové dózičky vystaveny v dobře 
situovaných měšťanských domácnostech.

Velká umělecká díla sloužila jako předloha na 
okrášlení procelánových dóziček – zde působivá 
scenérie lovu medvědů. Vynikající trvanlivost 
obrázku díky použití litografie po prvním pálení, 
kdy další vypálení konzervuje již vzniklý obraz, 
jenž je tak chráněn pod glazurou.

Víko vzniklo týmž výrobním procesem jako 
u lovu medvědů (viz foto vpravo). Zobrazena je 
láskyplná scénka s výmluvným titulem Strýček 
Toby. Její aktéři čerpají polibkem z voňavých 
úst více radosti a rozkoše... Zachovalo se jen 
víčko s větším průměrem (10,6 cm).
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MEDICÍNA V OBDOBÍ MARTINA LUTHERA

Pohled do výstavy a současně pohled na soudobý stav lékařských vědomostí. Základem byla nauka o čtyřech šťávách, 
která přetrvala z období starých civilizací až na práh novověku: žluč (žlutá), černá žluč, krev a hlen. Musely být 
v rovnováze a sloužily k vysvětlení tělesných procesů a jako koncept pro popis chorob. 

Originální párátko z Iberského poloostrova. Podobné 
elegantní ozdoby nosila jenom šlechta. Párátko 
je vyklápěcí a na konci pouzdra je lžička do ucha 
(stříbro z 16. stol., délka 9 cm)

Martin Luther patří bezpochyby k  nej-
větším postavám německé reformace. 
A loni 31. října uplynulo právě půl tisíci-
letí od legendárního zveřejnění 95 tezí 
ve Wittenbergu. 

Legenda o tom, že Luther svoje teze 
přibil na vrata místního kostela, sice není 
potvrzená, ale toto znejistění dílo křesťan-
ského myslitele nijak neumenšuje. A tak 
i v Zschadrassi věnovali jeho odkazu a době 
tematickou výstavu – a to přímo v rustikál-
ních podkrovních prostorách jedné z muze-
álních budov.

Téma výstavy bylo samozřejmě širší. 
Soustřeďovalo se k medicíně, včetně zubní, 
v období, kdy středověk ustupuje novově-
ku, tedy začátku 16. století. V těchto souvis-
lostech připomeňme, že už pár desetiletí 
fungoval vynález knihtisku, přibývaly zá-
mořské objevy a sílily vnitřní zápasy v řím-
skokatolické církvi, v německé oblasti sou-
středěné právě k osobě Martina Luthera.

Zejména multiplikované šíření nových 
poznatků prostřednictvím tištěných a ilu-
strovaných knih obohatilo povědomí o teh-
dejší šíři medicínských znalostí.

Výstava samozřejmě připomíná fran-
couzského královského chirurga Ambroise 
Paré, autora díla Léčení ran (1545), jenž za-
sáhl také do zubního lékařství, ať už zhoto-
vením byť primitivních náhrad zubů, nebo 
svým popularizováním prořezávání dásní 
kojenců skalpelem, protože věřil – a s ním 
kupodivu mnoho následovníků až do 
19. století – že dětské zoubky se nemohou 
přirozeně proříznout dásní a takové selhání 
může snadno být příčinou smrti dítěte.

Sada dvanácti nástrojů. V r. 1545 Ryff publikoval 
zmínku o sadě podobné té na fotografii, z čehož lze 
soudit, že nové tvary a funkce tehdy nebyly ještě 
známé. Zde vidíme háčky, pilky, pilníky, síta, sondy 
a škrabky. Jejich délky dosahují 17 cm. Nástroje vznikly 
kolem r. 200 n. l. Bohužel srovnatelné instrumentárium 
z 16. stol. není zachováno (známe je jen z literatury).

loci... Konečně ani ne sto let po narození 
Martina Luthera, v roce 1578, je vydána první 
známá zubolékařská disertace s titulem Über 
die Erkrankungen der Zähne (O onemocně-
ní zubů). Jejím autorem je Peter Monau.

Během přípravy výstavy se objevil vě-
decký elaborát Walthera Hermanna Ryffa, 
v němž popisuje (r. 1518) ruční nástroj, 
pomocí něhož se poměrně natvrdo otíra-
ly a čistily zuby. Tvoří ho dřevěná tyčinka 
omotaná plátýnkem a můžeme ho pova-
žovat za jeden z prototypů zubního kartáč-
ku. Autor také zmiňuje levný, „chudým do-
stupný“ zubní prášek. Zdůrazňuje, že péče 
o zuby by měla být dosažitelná pro každé-
ho. Jde tedy o právě 500 let starou kapitolu 
či zmínku na téma dentální hygieny. A ko-
nečně do této epochy náleží i popis prv-
ního použití amalgámu jako zubní výplně 
uvedený Johannesem Stockerem v r. 1513.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Dózička na pilulky a prášky vytvořená 
u příležitosti 100. výročí reformace 
v r. 1617. Originální medaile je začleněna 
do víčka, zvenku jsou zobrazeni kurfiřti, 
každý má v ruce rozevřenou bibli, 
mezi nimi je kříž. Vnitřní strana (viz 
foto) ukazuje anděla s palmovou větví 
a Luthera. Pod víčkem dózičky je nádobka 
pro prášek, lze také odšroubovat dno 
s přihrádkami pro pilulky (parciálně 
pozlacené stříbro, průměr 6 cm).

Expozice s regionální nostalgií připomí-
ná také učebnici Zene Artzney (autor není 
znám), pocházející ze saského městečka 
Mittweida, vzdáleného nějakých 20 kilome-
trů jihovýchodně od Zschadrasse. Genius 
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APOLENKY NA POŠTOVNÍCH ZNÁMKÁCH

Nakonec zařazujeme pro zajímavost známku s tematikou zubního lékařství, ale bez 
zobrazení portrétu sv. Apoleny. Byla vydána na souostroví Svaté Heleny, které patří Velké 
Británii. Proto je vyobrazena hlava královny. Známka patří do tematické série zobrazující 
různé profese, a to se sedmi různými finančními hodnotami. Na známce v hodnotě jedné 

penny (druhé nejlevnější...) je zobrazen zubní lékař se svým unitem. Autor a náklad nejsou 
známy, známka má rozměry 44 x 37 mm. Perličkou je existence dvou známek s tímto 

motivem s různě označenými hodnotami: z r. 1968 jako „1 d“ (kdy se 1 penny odvozovalo 
jako 1/240 libry) a pak z r. 1971 s označením hodnoty „1 p“ (když se po zavedení 

desetinné soustavy 1 penny stalo 1/100 libry).

Poštovní známka vydaná během stomatologického 
sjezdu v San Marinu v září 1979. Vznikla v rytecké 
dílně tvůrce Courvoisiera (křestní jméno bohužel 
neznáme) podle dřevořezu ze 14. stol. uloženého ve 
sbírce Královské školy zubního lékařství ve Stockholmu. 
Rozměry: 27 x 40 mm, náklad 700 000 kusů. 

Při příležitosti 13. světového sjezdu zubních lékařů FDI ve Vídni, který se konal 
od 10. do 16. října 1982, byla vydána tato známka. Vytvořil ji Sepp Bruckner, 
rytinu zhotovil Kurt Leitgeb. Zajímavá je i původní předloha – fotografie 
s rozměry 75 x 85 mm. Rozměry známky: 36 x 28 mm. Náklad dosáhl 
úctyhodných 3,55 milionu kusů.

Za známkou s hodnotou jednoho zlatého se skrývá tajemný a dosud nerozluštěný příběh. Byla 
vydána v r. 1989 v zubolékařské praxi Petera Thiela v Den Haagu (Nizozemsko), a to především 
s reklamními záměry. Peter Thiel osobně vytvořil předlohu Apolenky a dokonce si nechal její 
autorství chránit. Náklad není znám. Rozměry: 40 x 30 mm. Navzdory této propagaci nebyla prý 
zubolékařská praxe pana doktora nijak úspěšná...

Každoročně v LKS vzpomínáme na sv. 
Apolenu, jejíž svátek připadá na 9. únor. 
Tentokrát sáhneme po naprosté kuriozi-
tě v zobrazování této světice. Filatelisté 
zbystřete! Je to sv. Apolena na poštov-
ních známkách.

Z dostupných pramenů se zatím podaři-
lo zjistit, že sv. Apolena je ve filatelii doslova 
raritou. Na rozdíl od výtvarného umění, kde 
se s jejím zobrazením potkáváme v průbě-
hu staletí poměrně často.

Pouze ve třech zemích světa byly dolo-
ženy poštovní známky s portrétem světice, 
jak vidíte na vyobrazených ukázkách. Na 
druhé straně nás zaujalo, že přece jen exis-
tuje několik textů, jež se zabývají zubním 
lékařstvím ve filatelii. V r. 1990 vydaly dr. 
Ha nnelore T. Loevy s Alethou Kowitz pub li-
kaci Dentistry on Stamps (nakladatelství 
K & L Publishing, Chicago, USA). Podobně 
pak dr. Adolf W. Schwartz vydal v r. 1995 
vlastním nákladem dílo An organized com-
prehensive dental collection of stamps.

S dalším pojednáním se ještě setkáme 
v časopise Zahnärztliche Mitteilungen Spol-
kové komory zubních lékařů v Německu, 
a to pod titulem Philatelistisch-Odontolo-
gisches Panoptikum autora dr. Otto Maria 
Harsche (r. 1983).

V r. 1975 zveřejnil časopis Quintessenz tři 
články dr. M. W. Martina z města Columbus 
v USA se slibnými tituly: Dentists and postal 
stamps, A postal gallery of dental science, 
A postal excursion into the area of dental 
drugs.

Zahnärztliche Mitteilungen v r. 1995 vy-
daly společný článek autorů dr. Erica Curti-
se (USA) a dr. Hanse Petera Hoheisela (Ně-
mecko) s titulem Dentální klenoty z papíru. 
Redakce si tehdy neodpustila jemný sto-
matologický humor, když v úvodu k článku 
konstatovala, že i „poštovní známky mají 
zuby“...

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc
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FRANTIŠEK NESSEL, GEORG CARABELLI 
A POČÁTKY ORTODONCIE

Tato práce je vzácná, vznikla celé století před Carabelliho 
strojkem. Pierre Fauchard (1678 – 1761) toto řešení představil 
mědirytinou a popisem už v r. 1728 ve francouzském 
vydání svého díla Le Chirurgien Dentiste (Chirurg – zubní 
lékař, s podtitulem Léčení zubů), jež bylo věnováno pouze 
stomatologii a je považováno za jakýsi základní kámen 
našeho oboru. Obě dlahy jak po vestibulární, tak po 
orální straně jsou ze silného olova. Fauchard obě spojil 
v mezizubních prostorech stabilním zlatým drátem. Tak se 
zuby usměrňovaly do žádoucí polohy. Tato replika původní 
práce byla zhotovena na mistrovské škole pro zubní techniky 
v Halle/Saale v 50. letech min. stol.

To, co se nazývá Carabelliho strojek, představil už třiačtyřicet let předtím Johann Kanndorf. První zmínka se objevuje 
už mezi r. 1770 a 1780. Zveřejnění Carabelli nezvládnul, a tak se o tomto strojku dozvídáme až od jeho žáka Františka 
Nessla. Obrazové znázornění situace pochází od prof. Ericha Lepiera. Pěkně vyřezávaný model ze slonoviny s pohyblivými 
zuby 12 a 23 vznikl jako kompletní práce až po r. 1828. Známe ještě dva další modely, jeden z vídeňského Muzea 
zubů (Zahnmuseum; bohužel na jaře 2017 byl jeho provoz ukončen), druhý pak najdeme ve sbírce dr. Klause Simona 
v Mnichově. Ortodontická konstrukce je zhotovena z mosazi.

Pro srovnání s předchozí ukázkou demonstrační práce opět z raného období ortodoncie. Bohužel kvůli 
některým chybám v návrhu je nefunkční. Model je vyřezávaný ze slonoviny a je označený číslem 13, 
lze tedy usuzovat, že existovala celá série. Po r. 1830 byla vyražena mosazná destička na horní čelist 
s naletovaným zevním obloukem. Pro zuby 12 a 22 jsou připraveny repoziční šroubky.

Touto již modernější ortodontickou prací se vracíme zpět 
do Saska. Nový aparátek popisoval dr. Edward H. Angle 
v druhém vydání své knihy Die Okklusionsanomalien 
der Zähne (New London, 1913) přeložené jeho přítelem 
berlínským ortodontistou dr. Josephem Grünbergem. 
Vyobrazenou práci zhotovil dr. Alexander Richter z Wurzenu 
v Sasku přibližně kolem r. 1910. Jde o pozoruhodného 
milovníka stomatologického oboru. Společně se svým 
otcem zdokumentovali a nasbírali nejdůležitější soudobé 
stomatologické práce, údajně do tří plných skříní. Každopádně 
jedna se zachovala – je uložena v našem Muzeu historie 
zubního lékařství v Zschadrassi.

Téma historie ortodoncie jsme už v růz-
ných souvislostech přinášeli v minulosti 
(LKS 2/2014, 6/2015 a 3/2016). Tento-
krát připomeneme i jméno František 
(nebo, chcete-li, Franz) Nessel, který se 
ve své univerzální stomatologické práci 
také zabýval ortodoncií.

Narodil se 20. 3. 1803 v Praze. Ve Vídni vy-
studoval medicínu a stal se chirurgem. Mezi 
jeho učitele patřil významný maďarský zub-
ní lékař, vídeňský profesor Georg Carabelli 
(původem Maďar Karabély György).

František Nessel se po studiích vrátil do 
Prahy a během let získal pověst uznávané-
ho zubního lékaře. Již v r. 1827 vypsal ne-
povinné přednášky ze zubního lékařství. 
V r. 1840 vydává svoje první dílo Handbuch 
der Zahnheilkunde, tedy Příručku zubního 
lékařství. A v předmluvě s úctou píše právě 
o svém učiteli Carabellim. Ten bohužel svoje 
odborné dílo nemohl dokončit pro velkou 
vytíženost ve své zubní praxi, a tak se Fran-
tišek Nessel cítil být jeho následovníkem 
a chtěl jeho myšlenky předat čtenářům. 

Ve své první knize prof. František Nessel 
popisuje narovnání šikmo stojících zubů 
a příslušné „strojky“ k nápravě tohoto sta-
vu. Vše je zdokumentováno na litografiích, 
které prof. Nessel dal zhotovit prof. Erichem 
Lepierem. Na jedné z nich ukazoval totožné 

zařízení, které pochází od Pierra Faucharda 
z r. 1756 (ten ale není přímo jeho autorem, 
zařízení existovalo už dřív). Jednalo se o ves-
tibulární kovový pruh ideálního průběhu, 
ke kterému byly zuby přitahovány ligatura-
mi. Na další litografii je prezentováno, jak se 
narovnávaly zuby pomocí zlaté fólie. Dále 
Nessel prezentuje tzv. Carabelliho strojek, 

a to nejen textem, ale i řadou ilustrací. S hr-
dostí tedy konstatujme, že profesor Franti-
šek Nessel u nás jako první o této už tenkrát 
poměrně rozsáhlé oblasti zubního lékařství 
publikoval významné poznatky.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc
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ČELOVKY VE STOMATOLOGII

Čelovka firmy C. ASH & SONS kolem r. 1905 včetně 
originálního dřevěného boxu. Dvoumetrová šňůra vedla 
ke speciálnímu přepojovacímu panelu. Čelovka stála 
v r. 1910 nemalou sumu – 27,50 zlatých marek, a proto 
se příliš neprodávala (pro srovnání: jednoduché křeslo 
stálo 180,00 zlatých marek).

Čelovka firmy O & F z období kolem r. 1910. 
Vylepšená lampa, individuálně nastavitelná, 
aby lépe „seděla“ na hlavě.

Výrobce Klaar používal na usměrňování světelných 
paprsků už první reflektory (kolem r. 1915). 

Čelovka na síťový proud s pojmenováním Oryscop 
z období kolem r. 1930. Objemná svítilna čelovky 
připomíná spíš dnešní lampičku u nočního stolku. 
Stála 23,00 RM (říšských marek).

Firma Emda z Frankfurtu nad Mohanem (založena 
v r. 1919) od začátku vyráběla čelovky a další elektrické 
přístroje. Čelovka je pohyblivá díky dvěma kuličkovým 
ložiskům na flexibilním celuloidovém pásku, upevněném 
kolem hlavy. Porcelánový ovládací panel má dokonce 
žárovku-kontrolku. 

Zejména v oblasti sportu a turistiky 
nebo jako domácí kutilové se dnes bez 
čelovky neobejdeme. Kupodivu se ta 
dnešní velmi podobá té z dob více než 
před sto lety. Samozřejmě je už moder-
ně napájena z dobíjecích článků a umož-
ňuje různou intenzitu osvětlení. 

Století páry skončilo a kolem r. 1900 se 
začínala rozšiřovat elektrická síť. Do měst, 
ale i na venkov. A právě zubní lékaři potře-
bovali do úst pacienta dobře vidět, takže 
jedním z prvních technických elektrických 
spotřebičů se kupodivu stala elektrická 
čelovka. Předcházely jí sice svítilny bez 
napojení na síť, tak jak je známe dnes, ale 
ty byly pochopitelně velmi neohrabané 
a neprosadily se. Jejich čas přišel až za pár 
desetiletí. 

V zubních praxích se objevily čelovky 
nejrůznějších variant a řada z nich se na-
štěstí dochovala. V zschadrasském muzeu 
tvoří pěknou, návštěvníky obdivovanou 
kolekci. Už kolem r. 1905 byly čelovky na-
bízeny známými dentálními obchodníky. 
Jedna z prvních byla inzerována v katalogu 
z r. 1910 firmou C. ASH & SONS. Výroba če-
lovek se ale patrně počíná již někdy kolem 
r. 1905. A jistě sloužily zdaleka ne jenom 
zubním lékařům. 

Ve zmíněném katalogu se píše: „Lampa 
je pomocí kulového kloubu namontovaná 
na odpružené části na hlavě, což umož-
ňuje lehce seřiditelnou pozici mezi očima 
operatéra. Svítilna je umístěna v tubusu, na 

jehož konci je čočka soustřeďující světelné 
paprsky do jednoho místa. A operatér má 
obě ruce volné.“

V katalogu firmy Emil Huber z r. 1937 na-
jdeme ještě dvě lampy modernějšího řeše-
ní, ale se stejnou funkcí. Zde se také poprvé 
objevuje pojmenování Oryscop. Dokonce 
katalog téže firmy z r. 1956 uvádí hned dvě 
čelovky s elektrickým připojením buď na 

110, nebo 220 V, anebo na slabší napětí pří-
mo z dentálního unitu.

Vývoj čelovek pokračuje dodnes. Nezříd-
ka jsou však již kombinované s lupovými 
brýlemi, a tak i zubní lékaři se slabším či 
léty oslabeným zrakem dostávají vynikající-
ho pomocníka. 

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc
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DENTÁLNÍ HYGIENA HROU

V Čechách se edukativní stolní hry s tematikou 
péče o chrup příliš nevidí. (Možná nás na ně-
jakou sami upozorníte.) V zahraničí a zejména 
v Německu se s nimi ale v průběhu uplynulých 
desetiletí setkáváme docela často. Ostatně, 
lidé si hrají rádi. Vždyť nejstarším pravěkým 
hračkám z kamínků, kostí či dřívek je už více 
než sto tisíc let.

Hračky a hry v souvislosti s naším oborem se 
podle současných poznatků začínají objevovat 
v druhé polovině 19. stol., kdy v mnoha oborech 
lidské činnosti, včetně stomatologie, dochází k ne-
bývalému rozvoji, což se také odráží v zájmu dětí 
a jejich rodičů o nové hračky a hry. Oblibu získává 
zmenšená nápodoba světa dospělých. Pokojíčky, 
domečky, zmenšené profesní nástroje mnoha 
oborů lidské činnosti, počínaje rodinným prostře-
dím a konče třeba nově se rodícími železnicemi.  

Der zahnärztliche Struwwelpeter z r. 1898 repre-
zentuje nejstarší knížku pro děti (viz LKS 7 – 8/2016) 
a brzy po ní následovala spousta knih a hraček se 
vztahem ke stomatologii. Objevují se nové stolní 
hry, stavebnice (včetně těch ze zubních párátek) 
a také prostorové hry například se zařízením or-
dinace. K tomu přibývají samozřejmě karetní hry 
a obrázkové hádanky. Figurky a plyšová zvířátka 
s tematickými přídavky byly určeny odvážným 
dětským pacientům jako dárečky. Začátkem 
20. stol. se přidružil osvětový záměr v podobě se-
šitků a kreslených povídek, jakýchsi komiksů, jako 
byl např. ve 20. letech titul Die Blendax Kinder.

My vám tentokrát ze zschadrasských sbírek 
představíme několik dentálních stolních her a sta-
vebnic z 20. století.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Animated Hobby Kit, hra pro děti od 8 let firmy Multiple Products Inc. z USA (r. 1965). Titulem či 
mottem hry je slogan „Professor L. G. Butts Ivents: The Latest Equipments for Painlessly Extracting 
Flash Teeth“. Jednotlivé součásti se musí nejprve složit a potom individuálně pomalovat. Pomocí ruky 
na dveřích se dají „veselým způsobem trhat zuby pacientů“.

Sylvanian Families je v Asii 
oblíbenou až kultovní hrou 
vyráběnou firmou Epoch Co. LTD 
v Číně. Obsahem hry je zubní 
lékař, ordinační křeslo, židle 
pro zubního lékaře a pojízdný 
pracovní stolek se sadou 
nástrojů. Další figurky slouží 
samozřejmě jako pacienti.

Zubnímu čertovi v patách – hra pro 
dva až šest hráčů ve věku od sedmi 
let pochází od firmy Ravensburger 
Freizeit und Promotion Service ve 
spolupráci s firmou Schwarzkopf 
& Henkel Cosmetics, která vyráběla 
soupravu pro zubní hygienu Theramed 
(kolem r. 1995). Každý hráč dostává 
30 ošetřovatelských bodů a tři figurky. 
Zvítězí ten, kdo je první v cíli.

Zdraví si žádá osvěty je 
elektrickou hrou s otázkami 
a odpověďmi pro děti od osmi 
let od firmy VEB Spielzeug – 
Elektrik Meinigen (NDR kolem 
r. 1980). Edukativní hra je 
postavena na známém principu 
správně přiřazené otázky 
a odpovědi, kdy se rozsvítí 
zelená žárovka.

Pick Builder je hravá stavebnice firmy Durable Toy & Novelty corp. z New 
Yorku (vznikla kolem r. 1940). Z dřevěných párátek a lepidla lze postavit 
budovy podle přiloženého katalogu, který obsahuje i podrobný návod ke 
stavbě Eiffelovy věže – nebo si můžete vytvořit objekt podle vlastní fantazie.
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TECHNICKÉ KLEŠTĚ

Contour Zange dle Jüterbocka (kolem r. 1890) byly 
pravděpodobně nejvíc používány jako kontaktní 
kleště – k tvarování kontaktů obroučkových korunek 
se sousedními zuby. Tento typ se už dávno nepoužívá.

Univerzální tvarovací kleště na korunky dle Kunze. Z popisu: „Snahou každého praktika je 
zhotovovat anatomicky, fyziologicky a kosmeticky dokonalé kovové korunky... Smysluplná 
konstrukce těchto kleští nahrazuje zhruba tucet specifikovaných druhů... Cvičení dělá mistra.“ 
(Pozn.: oblíbené německé rčení „Übung macht den Meister“.) Na rukojetích jsou sklopné profily 
odstupňovaného průměru na zformování obloučkových korunek. Jsou přizpůsobeny pro výměnu 
pracovních koncovek s očíslováním 1 až 7 podle daného postupu. Příslušenství kleští je uloženo 
v postranní přihrádce krabičky. Kleště jsou z poniklované oceli (kolem r. 1930).

Konturovací a řezací kleště na zlatý plech, dodávané ve 
třech velikostech. Takovýmito kleštěmi se přizpůsobovaly 
retenční části patrových desek ražených ze zlatého 
plechu, kam se pak připevňovaly porcelánové zuby bez 
použití pracné technologie kaučuku (kolem r. 1920).

Konturovací kleště dle Reynoldse nesly v Německu také 
označení Rabenschnabelzange, protože se podobaly 
zobáku havrana. Vyráběly se i menší, než jsou na 
fotografii. Sloužily pro vytváření anatomické kontury 
obroučkové korunky. Ta měla nejdřív z plechu raženou 
okluzní plochu, která se k vytvarované obroučce 
přiletovala (kolem r. 1900).

Loch Zange čili děrovací kleště (kolem r. 1890, detail). 
Ke stabilnějšímu připevňování kramponových zubů 
sloužily kovové pásky, resp. destičky. Tyto kleště v nich 
vytvořily otvor a keramické zuby s platinovými čepy (čili 
krampony) se pak v tomto místě přiletovaly i cementovaly. 
Čep na děrování byl vyměnitelný a výrobce tuto přednost 
obsáhle popisoval a zdůrazňoval.

Kleště jako symbol „trhání zubů“ držívá 
v ruce už sv. Apolena, zobrazená na mal-
bách, gra�kách i v plastikách. Kleště ovšem 
bezesporu hrají důležitou a výjimečnou 
úlohu také v oblasti „technického“ stoma-
tologického instrumentária, ať už v rukou 
zubního lékaře, nebo i zubního technika. 

Podle účelu použití se vytvořila skupina 
kleští štípaček, vedle nich však také existuje 
rozsáhlé instrumentárium kleští tvarujících – 
od jednodušších „ohýbacích“ až po sofisti-
kovanější kleště se specializovanou funkcí. 
V různých obdobích se samozřejmě objevují 
typické nástroje, z nichž některé přetrvaly bez 
velkých změn do současnosti. Jiné, spjaté se 
soudobými technologiemi, se vynořily a zase 
zanikly a staly se jen vzácnou součástí poza-
pomenuté historie našeho oboru.

Viditelnou výjimkou se staly kleště kram-
ponové. Jejich původním účelem bylo při-
tlačovat a ohýbat krampony porcelánových 
zubů. Na trhu se objevily kolem r. 1880, a to 
současně s porcelánovými zuby. Sloužily také 
jako štípačky na méně silné dráty. Dodnes je 
můžeme zakoupit v prakticky nezměněné 
podobě.

Kleště jako takové jsou nástrojem s boha-
tou tradicí a jak už to tak ve stomatologii bývá, 
prvopočátky sahají do starého Egypta. Prav-
děpodobně už před pěti tisíci lety sloužily ke 
svazování zlatých drátků pro postmortální 
zubní náhrady faraonům. V Egyptě, jak víme, 
se věřilo v posmrtný život, a tak se dotyčným 
prováděly tyto stomatologické úkony, aby při 
své posmrtné pouti mohli dobře žvýkat a ješ-
tě přitom byli krásní. Kupodivu se tyto kleště 
nezachovaly. 

První vědecký popis kleští najdeme ve 
Fouchardově učebnici z r. 1728, kde byly zná-
zorněny na mědirytinách. Tento nástroj slou-
žil výlučně k technickým účelům, přičemž 
vycházel z konstrukce hodinářských kleští. 
V Pfaffově učebnici z r. 1756 kupodivu takové 
kleště nenajdeme.

Fotografie zobrazují nástroje ze sbírky 
zschadrasského muzea, a to od nejrůznějších 
výrobců, kteří se nezřídka snažili současně 
nabídnout i vzájemně si konkurující sady kleš-
tí. Identifikace výrobce je i z tohoto důvodu 
prakticky nemožná. Samotné kleště žádné 
výrobní údaje ani jiná označení zpravidla ne-
nesou.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc
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UNIKÁTNÍ KOLEKCE 
DENTÁLNÍCH ANOMÁLIÍ

Anomálně utvářené zuby jsou přirovnávány ke „gigantům, kteří zaujímají postoj žirafy“.
1. řada: Rozštěpení palatinálního kořene v časných stadiích vývoje, přídatná sklovinná lišta, 
palatinální kořeny jsou centricky rozděleny a jsou výrazně divergentní. Čtyřhrbolková forma korunky 
je typologicky přirovnávána k „tvaru císařské housky“.
2. řada horní a dolní: Stálé moláry s anomálně utvářeným kořenovým systémem. 
(Vznik v období 1925–1940.)

Zuby horní čelisti s normálními 
korunkami s nadměrně dlouhými 
a anomálně zkrácenými kořeny. 
1. řada: Horní první premoláry (průměrná 
délka kořene 21,7 mm, Sicher- Tandler), 
nejdelší kořen má 29 mm, nejkratší 18 mm.
2. řada: Horní druhé premoláry 
(průměrná délka kořene 21,5 mm), nejdelší 
kořen je 29 mm, nejkratší 15 mm.
3. řada: Horní první a druhé stálé moláry 
(průměrná délka je 21,3 mm), nejdelší 
kořen má 32 mm, kratší 16 mm, nejkratší 
11 mm.
4. a 5. řada: Několik stálých horních 
molárů s anomální délkou kořenů. 
Znalost anatomických odchylek kořenů 
je důležitá pro správnou volbu délky 
kořenového nástroje při endodontickém 
ošetřování zubů.
(Detail exponátu.  
Vznik v období 1925–1940.)

Více než tři čtvrti milionu exponátů, jež pro náš obor 
uchovává Muzeum historie zubního lékařství v němec-
kém Zschadrassi, už čistě statisticky dává reálnou šanci 
uvidět tu zcela unikátní, někdy dokonce senzační věci. 
Některé sbírkové předměty zaujmou jen specialisty – ať 
už zubní lékaře, zubní techniky nebo například rentgeno-
logy. Mnohé exponáty však vyzařují ono kouzlo starých 
časů, jemuž nelze odolat. Zasáhne každého, včetně laiků 
či náhodných návštěvníků muzea. Takový skvost nepo-
chybně představuje jedinečná vědecká dokumentace, 
jejímž autorem je vídeňský dentista Karl Draeger.

Tato světově nejrozsáhlejší kolekce vznikala čtyři desetile-
tí – v rozmezí let 1925 až 1965. Na zhruba tisícovce výukových 
lepenkových desek ve velikosti 224 x 172 mm je nashromáž-
děno kolem 15 000 lidských zubů, jež jsou vědecky tříděny 
a samozřejmě odborně popsány. Karl Draeger na jednom 
exponátu poznamenal, že pro celou sbírku čerpal z přibližně 
100 000 extrahovaných zubů! Kolik času asi bylo věnováno vy-
tvoření této úžasné sbírky? To už dnes nikdo nezjistí – v němém 
úžasu se už jenom budeme kochat velkolepostí výsledku této 
vědecké práce. Se vznikem sbírky jsou spojené nesčetné spisy 
a dopisy sahající do celé Evropy, které se naštěstí zachovaly, 
takže můžeme rekonstruovat vznik a růst sbírky. A sklonit se 
před obrovskou pílí a invencí Karla Draegera. 

Karl Draeger se spřátelil s prof. Ambrosem, učitelem na ví-
deňské škole dentistů. Prof. Ambros podporoval Draegera a po 
jeho smrti zachoval sbírku, až se dostala před třemi roky k nám 
do vědeckého centra muzea. 

Něco podobného a srovnatelného jsme dosud v našem 
oboru nikde jinde nenašli. Víme o tom, že sbírka prof. dr. Fried-
richa Busche svého času obsahovala 7500 zubů zhruba na 
160 deskách. Z toho se však dodnes dochovalo bohužel pouze 
176 zubů na osmi deskách. Jistě se právem můžeme domní-
vat a těšit, že existují další, dosud neznámé a neobjevené sbír-
ky. Sotva však takového mimořádného rozsahu. O to víc náš 
skromný německo-český autorský „stomatologický tým“ těší, 
že k nejkrásnějším a nejrozsáhlejším patří sbírka na pražské 
univerzitě, tedy ta, kterou zřejmě mnozí z vás znají z reprezen-
tativní expozice Stomatologického muzea prof. Jana Jesenské-
ho 1. LF UK v Praze.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Redakce děkuje za odbornou konzultaci a překladatelskou 
spolupráci as. MUDr. Magdaleně Koťové, Ph.D.

Poznámka k fotogra�ckým ukázkám exponátů: 
Fotografie na dvoustraně přinášejí ukázky, často detaily 
ze souboru dentálních anomálií. V popiscích pracujeme 
s překladem soudobého německého textu, který může být 
z hlediska dnešní diagnostiky a terminologie zastaralý. 
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Případ 1: Srostlice stálého horního postranního a středního řezáku, vedle 
těchto zubů byly prořezány špičáky (muž, 47 let). Anomálně utvářené zuby byly 
extrahovány z důvodů onemocnění parodontu. RTG snímek zhotovený po extrakci 
ukazuje, že dřeňové dutiny spolu nesouvisejí a jsou menší.

Případ 2: Srostlice vzniklá v časných stadiích vývoje na místě pravého horního 
stálého řezáku, srůst je v korunkové i kořenové části. Jde o srostlý autozit 
+ parazit na místě zubu 11 (muž, 45 let). Označení vychází z poznatků 
o siamských dvojčatech, kdy autozit (zub 1a) srůstá s parazitem (zub 1b). 
Autozit je plně vyvinutý organismus, parazit je nedostatečně vyvinutý, případně 
menší organismus. Zub byl v důsledku velikosti přetěžován žvýkacími silami 
a došlo k výrazné viklavosti a předčasné ztrátě pro onemocnění parodontu. 

Případ 3: Srostlice horního levého 
středního a postranního stálého řezáku 
v oblasti korunek i kořenů (muž, 50 
let). Vedle srostlice prořezal špičák 
anomálního tvaru. Na RTG snímku 
srostlice po extrakci nerozeznáváme 
dřeňovou dutinu. 
(Vznik v období 1925–1940.)

Zuby s anomálním trubicovitým kořenem – „prizmatické zuby“.
Zub byl extrahován na žádost pacienta (muž, 24 let) pro silné bolesti v důsledku chronického 
zánětu zubní dřeně. Extrakce zubu byla, v důsledku morfologie jeho kořene, velmi náročná.
Na RTG snímku extrahovaného zubu jsou v celé délce 13 mm dlouhé dřeňové dutiny patrné 
drobné novotvary, které se připisují reakci zanícené dřeně. Apikální členění kořenového 
kanálku je patrné jen částečně. (Detail exponátu. Skleněná deska, po r. 1945.)

Anomální délky kořenů zubů 
horního frontálního úseku.
Horní stálé špičáky mají z celého chrupu 
člověka nejdelší kořeny. Průměrná délka 
je 27 mm (Sicher – Tandler). 
1. řada: Horní špičáky, nejdelší kořeny 
mají 38 mm a 41 mm.
Euler prezentoval špičák s kořenem 
o délce 43 mm, Wunschheim špičák 
s kořenem dlouhým 47 mm.
2. řada: Horní postranní řezáky, nejdelší 
kořen má 34 mm, nejkratší 16 mm.
3. řada: Horní střední řezáky, nejdelší 
kořen má 36 mm, nejkratší 15 mm. 
Průměrná délka kořene horního středního 
stálého řezáku je 24 mm.
(Detail exponátu. 
Vznik v období 1925–1940.)

Příklady srostlic horních 
levých druhých a třetích 
molárů, které vznikly v pozdějších 
vývojových stadiích. 
(Detail exponátu. 
Vznik v období 1925–1940.)

Srostlice a tvorba dvojčat u zubů horní čelisti. (Tři detaily exponátu.)
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Pro čtenáře paperbacků či dokonce 
e -booků tentokrát oživujeme dávnou 
tradici exlibris. Ony nevelké papírky 
s obrázkem vytištěným různými tech-
nologiemi najdete v knížkách ze staré 
rodinné knihovny nebo na skvostech 
z antikvariátu. Exlibris bývá nalepeno 
na tzv. přídeští, čili levé části předsádky 
(to je ten dvojlist silnějšího papíru, kte-
rý drží dohromady desky knihy s vnitř-
ním knižním blokem...). Exlibris mohou 
být ovšem také ve formě razítka přímo 
na titulu uvnitř knihy, vyskytují se i ori-
ginální kresby či malby. Exlibris, tedy 
česky „z knih“, od nepaměti označuje 
prostý fakt, že takto vyzdobená kniha 
náleží svému konkrétnímu majiteli. Je 
to tedy jedna Z KNIH (EX LIBRIS) pana 
majitele nebo paní majitelky...

Pilnými čtenáři samozřejmě odjakživa byli 
lékaři, a tedy i ti zubní. Dějiny exlibris logicky 
sahají až na práh novověku, někdy do r. 1470 
(nedlouho po vynálezu knihtisku), kdy kap-
lan Johannes Igler, zvaný Knabensberg, po-
užil tehdy oblíbený dřevoryt. Také Albrecht 
Dürer zhotovoval exlibris a vytvořil v r. 1503 
detailně vypracovaný knižní znak svému 
norimberskému příteli Willibaldu Pirckhei-
merovi, radnímu u císaře Karla V. A v oboru 
zubního lékařství poprvé zaznamenáváme 
exlibris u dr. Lorenze Heistera (kolem r. 1720). 

Když se na přelomu 19. a 20. století začí-
ná projevovat vzrůst univerzitního vzdělání 
zubních lékařů, upevňuje se také význam 
i ekonomická úroveň oboru. A tak mezi prv-
ní „uživatele“ exlibris v té době patří Gustav 
Drobner, který v r. 1901 převzal soudobý se-
cesní motiv H. E. Kozla, a to ve formě barev-
né litografie. Také prof. dr. Alfred Gysi, otec 
moderní protetiky, používal vlastní exlibris 
pro vyjádření identity své knihovny.

Další rozkvět nastal v 70. a 80. letech mi-
nulého století, a to jak z hlediska sběratel-
ského, tak i díky několika výstavám a pub-
likacím. Připomeňme si s troškou skromné 
pýchy, že už v 50. letech minulého století 
Walter Worscheck napsal v časopise Hu-

H I S T O R I E

EX LIBRIS STOMATOLOGICUS

Pneumatické kladivo v zubní praxi... Exlibris pro dr. 
Hanse Ogrise, (není datováno). Umělec a technika 
nejsou známy, 11 x 8 cm.

Létající zuby vytvářejí svatozář kolem hlavy postavy 
ztvárněné ve tvaru zubu... Exlibris pro dr. Inge 
Nechwatalovou zhotovené Alexandrem Sawitschem 
r. 1995. Lept, 12 x 17 cm.

Zubní ďábel a zubní víla. Exlibris dr. Bodo Josta. 
Umělec a technika nejsou známy, průměr 5 cm.

Lví zub. Exlibris pro MUDr. V. Hynka zhotovené 
J. Dobrovolským, (není datováno). Dřevoryt, 7 x 9,5 cm.

Extrahovaný zub. Exlibris Willyho Heina zhotovené 
Karlem Arnoldem r. 1909. Barevná litografie, 
8,5 x 14 cm.

manitas, že v tomto období patřily tehdejší 
Československo, Polsko a Sovětský svaz 
mezi země s největším rozšířením exlibris...

V odborné literatuře najdeme dokonce 
monografii dr. Norberta Nechwatala s titu-
lem Das Exlibris des Zahnarztes (tedy Exlib-
ris zubních lékařů). Vydalo ji nakladatelství 
Quintessenz v roce 1986. 

Pokochejte se tedy tím drobným užitým 
uměním a zapřemýšlejte – nestálo by za 
to nechat si pro své milované knihy také 
nechat zhotovit osobní exlibris...? A pak je 
takto půvabně vyzdobit?

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc




