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]ne l l. června l 897 se v Praze konala ustavujíoí schůze - podle tchdejší terminologie

-Ln1t hrornada" Spo1ku českých zubních lékařťr. Vznik spolku, jehoŽ přírnou pokračovirtelkou

.!]učasná Storrratologická společnost, spadti do rušné atmosÍéry koncc l9. stolctí, která

lcs1a dynanlický a tvořivý rozvoj společenskóho, kulturního i politického života r' zemích

-Lny české. Stanovy, schválerré výnosenl místodrŽitelství 19' května l 897, vytyčily spolku

úkoly: l. podporovat vědecké bád/iní teoretické i praktické vědy zubolékařské' 2. háiit

,. a ir zájmy stavu zubních lékai_ů a 3. pěstovat vzájemné styky jeho členri.

ilanovy dále určovaly, Že dopisujícírn členem se stává ]ékař, který se přihlásí azaplatí2 z'1.

. lé: Č]enenl činnýrn Se stáVá český lékař, který se přihlrisí ústně či písemně a zaplatí I z1.

',.iného a 3 zl. ročního příspěvku. o přijetí člena rozlroduje výbor.

]náme také sloŽení prvního výboru: předsedou byl zvolen profesor E. Nessel (který zároveň

. .rpoval spolek v Lékařské komoře), místopředsedou se stirl dr. Kulháhek, tajemníkem dr'

.'ll. pokladníkenr dr. K. Wachsmann, zapisovatelem dr. Jesenský. Ustavující schůzi bylo
- ]1llllo 23 lékařů. Z pohledu 2l. století se to .jer,í jako malý počet účastrríků, ale koncem



'-'- _-5\lo u nás zubních lékařů mnoho. I kdyŽ byl napraŽské fakultě vyučován ten:.:' : '_'d roku ] 828, pravidelné ošetřování chrupu bylo výjimkou. Bolesti zubů se I'eši_.,
ne.1castěji extrakcí' Zuby trhali také ]aici: v Prazeřádoví bratři u Milosrdnycn 

" 
i''uai'.i ..venkově kováři (kteří si sami urněli vyrobit vhodné extrakční kleště), dáte holiči a kostelníc-Významným činem proto bylo usnesení výboru z 1 l. února lt399 vydávat vlastní časopi.V lednu násieduJícího roku vyšlo první číslo nlěsíčnrku Zubní ]ékaiství. Na první stran;oslovila redakce své čtenáře úvodnftem: ,'KaŽdý lékař, ať oclborný' ať praktický musí všíme:si pokroku vědy lékařské vůbec, kterájest matkou, z níŽjednotlivé obory se zrodily. Lékařst', -zubní, přesto Že vyvinovalo se jaksi stranou od hlavní vědy lékařsk é, zŮstávás ní v těsnéi:_spojení. Pilnýrn studiem a klinickým pozorováním zjištěno, Že choroby zubů a c1ásní jso_

v příčinné spojitosti s různýrni místními a celkovymi chorobami, . ,"a pro diagnostiku ruz-ných chorob tak erninentně dťtleŽitá stať jest přeclmětem odborného naianr našeho, s ním-čtenáře své postr-rpně obeznámiti chceme.,,
Vedoucí redaktor E.-Nessel vyjadr'uje naclěji, Že nebucle mezi zr-rbními lékaři nikdo, kdo b.'se nesta]Jak odběratelem, tak přispěvatelem časopisu. Jeho výzva etenlirÁm r<o,rcl 

'r';'''
,,Pracujeť kaŽdý pro svůj prospěch, kclo pracuje v zájinu všech.., Časopis 

"r.n]'.' '.*'. i"*příloha Lékařských roz]rledů, samostatně byl vydáván aŽ po _5 letech.
Spolkové schůze se konaly bucl'na poliklinice, nebo ve spolkové místnosti restaurac;U Pinkasů' Členové spolku se l'eclle odborné a věclecké činností zabývalii praktickými zále -Žitostrni' ZaloŽtl| Českou komanditní společnost jako depo, zavedli výrobu českých ústníclkosmetických prostředkůpod označením Thymolín. Praviáelně rozšiřova1i spolkovou knihol -nu' účastnili se kongresů v zahraničí, popularizovali zubní lékařství mezi obyvatelstvenl

a samozřejmě vŽdy důsledně hájili zájmy zubních lékařů u různých úl'adů a institucí.
Významným úkolem, jenŽ si spolek určil, bylo soustavné vzdělávání lékařů. Tak jiŽ druhrročnrt časopisu zahájil doktor ŽižkapÍipotllínkou pamětního spisu zaslaného profesorskérnu

sboru praŽské LF ' Zc}ťrazň]uje se v něm svébytnost zubního lekárstvi.1akoŽto odvětví lékařskevědy a současně se protestuje proti tomu, aby osoby bez lékařskéhu ur"dělání.ohly vykonár,aizákroky v ústech. Po třech letech opět iniciatirniar"'Žizuar;';il;;'opisu lituje, žezÍízeuřádně dotovaného ústavu (rozurněj stomatologické kliniky) zůstává jen zboŽným přánínl.otázkou zvýšení úrovně oboru se znovu zabývá v roce l91 l dr. F. gizant:,,Vědrr, vědeckesnahy reprezentují všude university se svýnli zástupci. A Lr nás? U nás bohLrŽel nemáme ústal'umoderně zaÍízeného s přiměřeným počtenl učitelťl i vědecky činných sil, jeŽ by se kaŽdoročnČvykázaly řirdou vědeckých prací _ to vŠe nemáme a dlouho snad ještě nebudeme mít.,.
Nově zaloŽený Spolek českých zubních lékařů nebyljedinou 

"^i.tu.1í.í 
lékořskou organizacíJiŽ v roce1889 byla založena ,,Úsřední jednota českých lékařťl v království českém,,. od roku1861 Spolek českých lékařů vydává svťr.1 Časopis lékařů českých. Lékaři byli povinně členrLékařské kornory. kterou zaloŽil císař Františei Josef t. pro cete -o.nar.tni. š;;i#;ř;

zubních lékařů rovněŽ zajišťoval spolupráci s Centrálnírn svazem rakouských zubních lékanlve Vídni, se SdruŽením praktických lékařů, Spolkem pokladenských 1ékařů, Spolkem němec_kých lékařťt v Čechách a již zmÍněnorr Lékďskou komorou.
Důkazem ťrspěšné věclecké, přednáškové i praktické činnosti spolku bylo zajištěníprogramu

samostatné sekce v rámci III. sjezdu Českých lékařů a přírodozpytců, ťonaného v roce 1901B) lc (o jedinÍi specializovanJ sekce. ue ktáre bylo předneseno.10 5661.n,.
Spolkový Život omezila l. světová válka. Ztenčily se i svazky ZÍ]bnfi1olékařství. V nověvzniklém samostatném státě se činnost intenzivně rozvljí, stoupá jlenská základna, v roce l 92 1

-je evidováno 242 lékaiŮ, náklad časopisu stoupl na 750 výtisků. Členské schůze se konajr



kaŽdý měsíc: v 17 hodin přednášky a demonstrace na klinice, ve 20 hodin spolková část
v hotelu Gráf. Spolek přispívá v rcce 1929 částkou 120 000 korun na budovaný Lékařský dům.

od roku 1936 časopis mění název na Československou stomatologii. Vedoucí redaktor doc.
F. Neuwirt vysvětluje: ,,35 let sledoval časopis Zubní lékařství vývoj stomatologie. Vjeho
sloupcích naleznejednou historik věrný obraz rozvoje naŠeho oboru. Je tu obsaŽeno všechno:
skromné' ale pevné základy, na nichŽ se naše věda budovala, pak přímo revoluční převrat
z doby poválečné. V této době se stává ze nlbního lékaře stomatolog."

Založení ČsLS JEP v roce 1949 přineslo organizační změny. V roce 1952 se spolek stává
Stomatologickou sekcí, později Stomatologickou společností ČsLS JE'P, a plynule tak pokra-
čuje ve své půlstoleté činnosti. obnovuje se tradice pravidelných měsíčních plenárních schůzí,
které se konaly vŽdy první pátek (mimo letní měsíce). Poválečný rozvoj oboru si brzy vynutil,
aby v rámci společnosti vznikly odborné sekce, věnované jednotlivým stomatologickým
specializacím (záchovná stomatologie, protetika' chirurgie' ortodoncie, pedostomatologie).
o hodnotnou náplň schůzí pečuje programová komise výboru, která připravuje s téměř ročním
předstihem plán. V několikaletých intervalech byly pořádány i sjezdy, kam byli zváni předná-
šející ze zahranilčí' Plenární zasedání se konají pochopitelně i mimo Prahu _ Hradec Králové
se střídá s Plzní v pořádání červnových setkání, březen patří Brnu, není opomenuta ani ostrava,
České Budějovice, Ústí nad Labern a další města. od roku ]953 vychází druhý časopis
Praktické zubní lékařství. V roce 1912při příleŽitosti 75. výročíje připraven a vydán ,,Sbor_
ník", v němžje zpracován vývoj, kterým prošly všechny obory Stomatologie.

Po listopadu 1989 občanské fórum stomatologů zajistilo personální sloŽení přípravného
výboru, ktery svolal na duben 1990 tajné volby. V nových ekonomických i politických
podmínkách se některé odborné sekce společnosti vyslovují pro větší autonomii své činnosti,
ovŠem v rámci ČsLS JEP. Nově vzniká velmi agilní Společnost vŠeobecných stomatologů.

Česká stomatologická společnost v demokratickém státě rozšiřuje své zahraniční kontakty,
pořádá několik bilaterálních setkání (česko-francouzské, česko-belgícké a česko-britské dny),
rybudovala se tradice kaŽdoročních sympozií o prevenci ve Stomatologii, úspěšně se buduje
tradice implantologických dnů v Brně. Členové společnosti se snáze stávají členy mezinárod-
ních odborných společností, výbor spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací, s Fé-
Jération dentaire internationale a ovšem má kontakty i s ministerstvem zdravotnictví' Rozdě-
lením státu se změnil název časopisu, který vychází jako Česká stomatologie. Výbor
společnosti však i nadále udrŽuje blízké vztahy se slovenskými kolegy, kteří jsou mimo jiné
i členy redakčních rad obou našich časopisů. Různé názory na organizační strukturu vyvolávají
r' poslední době znovu kyvadlový pohyb, který se vychyluje směrem k dělení. Některé odborné
společnosti si snaŽí získat právní Subjektivitu a s ní předpokládanou pružnější akceschopnost,
některé se dokonce konstituují mimo rámec Čr-s rBp.

SloŽitá ekonomická situace ve zdravotnictví a skutečnost, Že Stomatologové pracují téměř
lÝhradně v privátních ordinacích, ovlivnily frekvenci pravidelných pátečních schůzí společ-
rosti. Vstup České republiky do EU, se kterým souvisí i nutnost harmonizace vysokoškolské-
ho studia s evropskými předpisy, přináší členům naší společnosti nové úkoly' s nimiŽ se

'-hceme v nejbližší budoucnosti vyrovnat.

Předseda: Doc. MUDr. otakar Brázda, CSc' Stomatologická k|inika VFN 1. LF UK Praha
\'ědeclcý sekretdř: MUDr. Lenka Roubalíková, IDV PZ Brno

Podklady zpracoval doc. MUDr. otakar Brázda, CSc.


