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Abstrakt 

Ve své závěrečné práci se zaměřuji na problematiku ortodoncie. Snažím se přispět tématy jiných, 

ale velice podobných oborů, které s ortodoncií přímo či nepřímo souvisí. Má práce obsahuje více 

typů informací – obecné a výstižné, názorové a z vlastní zkušenosti. Pro žáky šestých, osmých 

a devátých tříd jsem vytvořila dotazník ohledně ortodoncie a následně se o jeho vyhodnocení 

rozepsala. Téměř na konci závěrečné práce shrnuji své zkušenosti s rovnátky a snažím se popřít 

některé stereotypy ohledně rovnátek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аbstract 

My final work is about orthodontics. I mentioned here a lot another specializations that are for 

orthodontics important. I used more types of information like professional or by myself. I did a test 

about orthodontics with pupils from sixth, eighth and ninth class. Almost in the end of this final 

work, I decided to write something about my life with braces and deny some stereotypes about 

them. 
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ÚVOD 

Jako téma své závěrečné práce jsem si vybrala ortodoncii, protože je posledním rokem mou 

každodenní součástí života a je to jeden z oborů, který bych chtěla v budoucnu studovat. Práce 

v tomto oboru mě velmi fascinuje a zajímá. Svou závěrečnou prací chci ostatní s tématem seznámit 

a případně poskytnout rady těm, kterých se obor bude týkat v budoucnu. 

Ortodoncie je odvětví zubního lékařství, které se zabývá vadami v postavení zubů nebo 

nepravidelně postavenou čelistí. Léčebná pomůcka v tomto oboru se nazývá fixní a snímatelný 

aparát, též označovaný jako rovnátka. Specialista v tomto oboru se nazývá ortodontista, případně 

(hlavně mezi mládeží) zubař. Rovnátka jako taková řeší především vadu v postavení zubu (často 

označováno jako křivé zuby) a mohou se nasazovat na horní i spodní patro s tím, že podmínkou 

není jejich nasazení najednou. 
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1 Historie rovnátek 

V průběhu let se léčba rovnátek velmi posunula a relativně zkrátila. Co se týká historie, poměrně 

překvapivě, je dost hluboká. I naši předkové dávali důraz na krásný rovný úsměv. První podoby 

dřívějších nástrojů ke srovnání zubů se nalezly již při vykopávkách u starých Etrusků. V době asi 

1000 let před Kristem archeologové nalezli mumifikovaná těla, která měla zuby omotané 

kovovými pásky. První, historicky doložený člověk, který se více zabýval v oboru, byl 

Hippokrates. Ten žil v době asi 400–500 let před Kristem. Mnoho předchůdců dnešních zubařů 

a ortodontistů postupně přispívalo nápady a po menších krocích tyto „záhady rovného úsměvu“ 

dávalo dohromady, především v psaní knih a různých článků. Mezi ně patří Pierre Fauchard, 

Joachim Lafoulon, Norman William Kingsley a John Nutting Farrar. Za asi nejznámějšího 

ortodontistu, který jako první v roce 1900 vytvořil systém rovnátek, který se prakticky používá 

dodnes, se považuje Edward Angle. Pocházel z USA a dokázal i více věcí spojených s ortodoncií, 

například založil první ortodontickou školu na světě. 

 

2 Stavba a složení  

2.1 Stavba zubu, čelisti 

Zuby člověka jsou tvořeny 3 částmi – korunkou, krčkem a kořenem. Dítě (jakožto mléčný chrup) 

má 20 zubů, dospělý až 32 zubů (včetně čtyř třetích stoliček – zubů moudrosti). Zuby svým 

Obrázek 1 Historický vývoj rovnátek 
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postavením tvoří na obou čelistech zubní oblouky. Mléčný chrup obsahuje na levé i pravé straně 

horní i dolní čelisti 2 řezáky (dentes incisivi), 1 špičák (dentes canini) a 2 stoličky (dentes molares). 

Trvalý chrup obsahuje na levé i pravé straně horní i dolní čelisti 2 řezáky, 1 špičák, 2 zuby třenové 

(dentes premolares) a 3 stoličky. Poslední stolička v průběhu let pomalu, ale jistě zaniká, tzv. zub 

moudrosti. Zuby moudrosti se prořezávají ve věku 18–30 let. Při případném trhání zubů kvůli 

nasazení rovnátek se ve většině případů trhá některý z třenových zubů. 

2.1.1 Vnější stavba zubu 

Viditelnou část zubu tvoří korunka (corona dentis). Jedná se o část zubu, která přímo vystupuje 

z dásní. Na jejím povrchu se nachází sklovina (enamelum), což je zároveň nejsilnější hmota 

v našem těle. Provrtat sklovinu dokáže jen vrtačka, a to kvůli její neobyčejné tvrdosti. Podle 

Mohsovy stupnice tvrdosti má stupeň 5. Zevnějšku lze i spatřit dásně (gingiva), které po okrajích 

obklopují každý zub. 

2.1.2 Vnitřní stavba zubu 

Z hlediska vnitřního složení lze hovořit o více složkách. Zcela obklopeny dásněmi jsou zubní 

krčky, které tvoří pomyslný střed mezi korunkou a kořenem. Uvnitř zubu se nachází zubovina  

(dentin), která tvoří střední vrstvu mezi sklovinou a zubní dření a podobá se kosti, rovněž velmi 

tvrdá. Centrální částí zubu je zubní dřeň (pulpa dentis). Tvoří ji pojivová tkáň s cévními 

a nervovými zakončeními. Kořen zubu (radix dentis) se nachází v čelisti, v zubní alveole. Zubní 

alveola (alveola dentis) tvoří dutinu, která umožňuje vklínění zubu do čelisti. Uvnitř kořene zubu se 

nachází kořenový kanálek (canalis radicis dentis), kterým prochází cévy a putují až do zubní dřeně. 

Vrstva pokrývající kořeny zubů se nazývá cement (cementum). Jedná se o hmotu, jež vzhledem 

připomíná sklovinu.  

Obrázek 2 Vnější a vnitřní stavba zubu 
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2.2 Složení rovnátek 

Hlavní složku rovnátek tvoří zámečky, ortodontický drát, kroužky a gumičky, individuálně i jiné 

typy pomůcek (podle dalších vad pacienta). Gumičky a kroužky se ovšem stávají součástí fixního 

aparátu pouze u základního kovového typu rovnátek nebo u keramických rovnátek.  

2.2.1 Zámečky a gumičky 

Zámečky jsou částí rovnátek, které se přilepují speciálním ortodontickým lepidlem na zuby. 

U základních a keramických rovnátek se okolo nich dávají gumičky, které drží pevně ortodontický 

drát v zámečcích. Gumičky si lze vybrat podle oblíbené barvy, obrovskou škálu barev nabízí každá 

ortodontická ordinace. U jiných typů rovnátek mají zámečky malý píst, díky kterému se zámeček 

zaklapne a nemusí se nasazovat gumičky. Zámečky svým vzhledem připomínají malé šroubky. Po 

nasazení je téměř nemožné nevnímat jejich přítomnost. 

 

2.2.2 Ortodontický drát  

Ortodontický drát se při nasazení zavede do zámečků, které ho pevně drží (případně gumička). 

Celkově se nejvíce podílí na rovnání zubů. Svým nerovným vzhledem má totiž tendenci se rovnat, 

přičemž s sebou bere zuby. Během pravidelných kontrol v průběhu léčby ortodontista utahuje nebo 

mění tloušťku ortodontického drátu.  

Obrázek 3 Zámečky a barevná gumička 

Obrázek 4 Ortodontický drát v zámečku 
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2.2.3 Kroužky a nákusné destičky 

Tyto části nemusí mít každý pacient a každý typ rovnátek. Kroužky se připevňují k posledním 

zubům dolní čelisti, většinou k šestkám. Obepínají po obvodu celý zub a jejich hlavní funkce 

spočívá v uzavření rovnátek.  U kroužků je menší pravděpodobnost vypadnutí zámečku a své užití 

nacházejí u základního kovového typu rovnátek. Nákusné destičky se používají v případě, pokud 

má pacient předkus. Vyrábí se z průhledné pryskyřice, umisťují se za dolní řezáky a připínají se ke 

kroužkům. V dnešní době se již tolik nevyužívají, dochází k jejich nahrazování daleko 

jednoduššími a pohodlnějšími variantami, s možná i rychlejším efektem.   

 

2.2.4 Ostatní součásti rovnátek 

Následující prvky rovnátek vypadají dost zvláštně, mnoho z nich se ale dnes již tolik nevyskytuje 

a za pár let pravděpodobně dojde k jejich vymizení. Jedním z takových případů je zevní tah, který 

se mnohým z vás vybaví, když se řekne „Rovnátka a 20. století“. Na mnohých dobových 

autentických fotografiích tato součást vypadá velmi hrůzostrašně a možná i lehce legračně. 

Umožňuje pohyby horních stoliček a zpomalování růstu a rozšiřování dolní čelisti. Naopak velmi 

užívaným prostředkem dnešní doby se staly gumové tahy, též gumičky. Tyto gumové tahy se 

užívají k léčbě lehké formy předkusu a od pacienta nevyžadují příliš velkou zátěž. Pacient si je sám 

nasazuje na háčky u zámečků a kdykoliv je lze vyjmout. Ortodontisté to však doporučují jen na 

minimální a nezbytnou dobu – na konzumaci jídla nebo čištění zubů pro efekt a rychlost léčby. Za 

jeden z děsivých prostředků lze považovat jumping aparát. Ten se dá jednoduše specifikovat jako 

„kovový tah“. Tvoří nezbytnou součást léčby zejména pro pacienty s výrazným předkusem nebo 

jinými těžšími formami vad ústní dutiny. Kotevní implantát rovněž vypadá jako nějaká praktika 

z minulého století. Na rozdíl od zevního tahu za něj neexistuje náhrada. Instaluje se tak, že se malý 

šroubek zavrtá mezi kořeny zubů a umožní tím jejich pohyb. Nástroj užívaný k rozšíření zubního 

oblouku se nazývá hyrax a používá se spíše u menších pacientů. Nejmodernějším způsobem řešení 

Obrázek 5 Kroužek 
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předkusu se stal Carriere Motion. Funguje na principu nalepení součástky, která vzhledem 

připomíná zámeček na horní i dolní čelist a jejich spojení gumovými tahy. Rychlost léčby závisí 

hlavně na svědomitosti pacienta v nošení a měnění tahů. Léčba trvá většinou okolo 3–5 měsíců.  

 

3 Vady dutiny ústní 

3.1 Vada v postavení zubů (křivost) 

Tato vada je po celém světě nejrozšířenější. Téměř každý z vás má alespoň z části špatně postavený 

zub. Lidí s vrozenými rovnými zuby lze na světě najít opravdu málo. Díky těmto vadám vlastně 

začala ortodoncie fungovat. Podle závažnosti postavení zubů se volí typ aparátu. Celkem se 

rozlišují dva typy křivých zubů. Buď se jedná o „stěsnání“, kdy není v zubním oblouku dostatek 

místa, nebo o mezery mezi zuby (diastema tremata), kdy se naopak mezi zuby nachází velké 

mezery. 

3.2 Předkus a obrácený skus (podkus) 

V těchto případech se již jedná o nepravidelné postavení celé horní nebo dolní čelisti vzhledem 

k druhé. Předkus se dá řešit poměrně lépe než obrácený skus. Rozlišuje se na mírný a výrazný a dle 

tohoto rozlišení se k aparátu připojují další části. V případě mírného předkusu pacientovi stačí nosit 

gumové tahy, v případě výrazného předkusu si pacient musí zvyknout na jumping aparát – „kovový 

tah“. V případě obráceného skusu (podkusu) se situace více komplikuje, neboť pacient musí 

Obrázek 6 Zevní tah 
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podstoupit chirurgický zákrok. Provádí se v celkové anestezii a většinou až po nasazení fixního 

aparátu, který srovná případné křivé zuby. Operace se podstupuje většinou ve věku 17–18 let. 

4 Typy rovnátek 

4.1 Snímatelná rovnátka 

Tento typ rovnátek se svou jednoduchostí zdá o mnoho lepší než ostatní. Lidově se tomuto typu 

rovnátek také říká „vyndavací“. Snímatelná rovnátka se zpravidla vyskytují u mladších pacientů 

(většinou do 12 let), a to kvůli případným nedorostlým stálým zubům. Pyšní se největší výhodou 

v podobě snadné dostupnosti a ne až tak velké finanční náročnosti. Cena bez příspěvku pojišťovny 

bývá okolo 2500–3000 na jednu čelist, s příspěvkem pojišťovny je lze pořídit v rozmezí 500–

1500 Kč na jednu čelist. Jejich užití se většinou nachází u lehčích forem vad dutiny ústní. Jejich 

léčba vyžaduje poměrně delší dobu a nemusí mít tak dobré výsledky jako užití fixních rovnátek. 

Pro jejich uživatele se nejčastěji stávají jakousi přípravou na rovnátka fixní. U pacientů, kterým se 

sejme fixní aparát, poté tvoří menší součást života, neboť brání opětovnému zkřivení zubů. 

 

4.2 Fixní rovnátka 

Jedná se o asi nejužívanější typ rovnátek v dnešní době, neboť nabízí úžasné výsledky. Lidově se 

jim rovněž říká „napevno“. Jejich princip funguje na nalepení zámečků na sklovinu jednotlivých 

zubů speciálním ortodontickým lepidlem a jejich následné spojení ortodontickým drátem. Fixní 

rovnátka umí vyřešit i sebehorší vadu čelisti. V moderní době se jejich vývoj radikálně mění, díky 

čemuž si pacient může vybrat pro něj nejpohodlnější variantu. Modernější typy rovnátek také 

ohromně zkracují délku léčby. Cena těchto rovnátek se podle jejich zástupců liší, ale oproti 

snímatelným je o mnoho vyšší a ne každý si je může dovolit. Pojišťovna na tato rovnátka přispívá 

Obrázek 7 Snímatelná rovnátka 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje46_Du6riAhUL2KQKHXkNDcUQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.flortho.cz/znojmo&psig=AOvVaw3_qkm1Fl1eFnBhrjS7JFji&ust=1558453920455977&psig=AOvVaw3_qkm1Fl1eFnBhrjS7JFji&ust=1558453920455977
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poměrně malou částkou, okolo 2000 Kč, přičemž touto částkou hradí návštěvy ortodontisty a ne 

materiál. Jejich nošení může lehce zkomplikovat případná alergie pacienta na kovy, jenž tvoří 

rovnátka, ale i to se dá v dnešním moderním světě alternativně vyřešit.  

4.2.1 Základní kovová (konvenční) rovnátka 

Tento typ rovnátek se využívá v České republice a v podstatě i celém světě nejhojněji. Fungují na 

principu nalepení zámečků a zavedení ortodontického drátu, který pevně drží u zámečků gumičky. 

Jejich barvu si pacient volí sám. U kovových rovnátek hrozí větší pravděpodobnost trhání zubů. 

Cena se tu pohybuje v rozmezí 15000–20000 Kč na obě čelisti, ale může se u některých ordinací 

nepatrně lišit. V ceně jsou zahrnuta ošetření při pravidelných kontrolách, případná ošetření na první 

pomoci a samozřejmě materiál. Délka léčby se podle závažnosti vad řeší individuálně, nejčastěji se 

však pohybuje okolo 1,5–3 let. Co se týká komfortu, nepatří zrovna k nejpohodlnějšímu typu 

rovnátek, a proto se někteří pacienti ohlíží po pohodlnějších alternativách. Tato rovnátka jsou 

dostupná ve všech ortodontických ordinacích.  

 

4.2.2 Damon Clean rovnátka 

Rovnátka Damon Clean lze specifikovat jako vylepšená základní rovnátka. Každý zámeček má 

malý píst, který po zaklapnutí ke drátu funguje jako gumička, drát drží pevně v zámečku a nepustí 

jej, díky čemuž se pacienti u tohoto typu rovnátek vyhnou gumičkám. Cena těchto rovnátek se 

pohybuje okolo 40000 Kč na obě čelisti. Menší nevýhoda spočívá v jejich dostupnosti, neboť ne 

každá ortodontická ordinace je nabízí. Rovnátka Damon Clean slouží především k úplnému 

rozšíření zubního oblouku, tudíž pro léčbu není vyžadováno trhání zubů nebo zevní tah. Velkou 

výhodou může být pro mnoho pacientů větší pohodlí a menší náročnost nošení, ba i kratší léčba, 

než se základním typem rovnátek.  

Obrázek 8 Základní kovová rovnátka 
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4.2.3 Lingvální rovnátka 

Tento typ rovnátek většina lidí na první pohled nespatří, a pokud ano, velmi špatně. Tato rovnátka 

se totiž pyšní svou „neviditelností“. Aplikují se na vnitřní stranu zubů a obsahují u zámečků rovněž 

malý píst jako rovnátka Damon Clean, díky čemuž se u těchto rovnátek nenosí gumičky. Velkou 

výhodou může být pro mnohé jejich složení z ušlechtilých kovů. Díky tomuto složení mohou 

rovnátka nosit i lidé s alergií na kovy obsažené v běžných rovnátkách „zepředu“. Platí u nich ale 

horší dostupnost a poměrně větší finanční náročnost. Jejich cena bývá okolo 100000 Kč na obě 

čelisti. Pro někoho se může stát negativem jejich údržba, neboť čištění vnitřní strany zubů se zdá 

oproti vnější straně zubů časově i celkově náročnější.  

 

4.2.4 Keramická rovnátka 

Jedná se o velmi estetický typ rovnátek. Jejich vzhled mluví za vše. Zámečky v barvě skloviny 

pacienta nebo křišťálově čiré téměř nelze na první pohled spatřit. Průměrná léčba s těmito rovnátky 

trvá okolo 1,5 roku s tím, že pacient ortodontickou ordinaci navštěvuje každé 2–3 měsíce. Jako 

Obrázek 9 Damon Clean rovnátka 

Obrázek 10 Lingvální rovnátka 
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u předešlých 2 zástupců mají také horší dostupnost a jejich cena se pohybuje v rozmezí 60000–

70000 Kč na obě čelisti, záleží individuálně na ortodontické ordinaci. Jejich značné pozitivum 

spočívá mimo jiné i v jednodušším čištění. Pacienti u tohoto typu rovnátek nosí gumičky, většinou 

ale v průhledné barvě, a proto je nelze na první pohled vidět. Často dochází, hlavně z finančního 

hlediska, k jejich kombinování s rovnátky kovovými. 

 

4.2.5 Invisalign (fóliová rovnátka) 

Rovnátka Invisalign by mnozí zařadili spíše do rovnátek snímatelných. Za mě se ale stávají 

v průběhu let moderními rovnátky, a proto svými vlastnostmi obsazují první místo a výrazně 

konkurují fixním rovnátkům. Jejich kouzlo se šíří hojně mezi celebritami, které i v relativně 

pozdním věku chtějí mít rovný úsměv. Vyrábí se pacientovi na míru a řeší i složitější vady dutiny 

ústní. Mají podobu tenkých plastových fólií, které dají lidem velmi zabrat, aby je zaznamenali. 

Menší nevýhodou může být horší konzumace jídla, neboť bez jejich sundání hrozí odření. Člověk 

je musí nosit denně minimálně 22 hodin, pokud ne, léčba se prodlužuje. Jejich cena je poměrně 

větší, okolo 80000 Kč a více na obě čelisti. Nejnegativnější věc spočívá v jejich nejmenší 

dostupnosti ze všech uvedených zástupců. Na webové stránce www.invisalign.cz je ale možné si 

zjistit, jestli se ve vašem okolí nachází nějaký poskytovatel tohoto systému.  

Obrázek 11 Keramická rovnátka 
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5 Průběh léčby s rovnátky 

5.1 Aktivní léčba 

Za aktivní léčbu se považuje období, kdy pacient stále nosí (nebo bude nosit) fixní aparát. Po 

nasazení fixního aparátu pravidelně dochází na kontroly, zpravidla v rozmezí 4–6 týdnů. Závisí na 

délce léčby konkrétního pacienta. U keramických rovnátek kontroly probíhají méně často, většinou 

každé 2–3 měsíce. V následujících pasážích popisuji léčbu spíše s fixním aparátem. 

5.1.1 První návštěva 

Pro nošení rovnátek je nedílnou součástí návštěva praktického zubního lékaře. Ten zváží při 

pravidelné kontrole možné vady a všechny vyrostlé stálé zuby. Pokud se tyto faktory shodují, 

sestaví pacientovi žádanku ke svému zvolenému ortodontistovi nebo nechá volbu ortodontisty na 

pacientovi. Poté záleží na pacientovi, aby se rozhodl, zda rovnátka chce absolvovat či nikoliv.  

5.1.2 Druhá návštěva 

Za druhou návštěvu se považuje první návštěva zvoleného ortodontisty. Pokud pacient není zletilý, 

na návštěvu s ním jde zákonný zástupce, který vyplňuje dokumenty o zapsání pacienta. 

Ortodontista při návštěvě sdělí pacientovi, případně i jeho zákonnému zástupci přibližný průběh 

léčby – typ vady, vhodný typ aparátu pro léčbu, případné zákroky a cenu aparátu. Na první 

návštěvě rovněž ortodontista doporučuje návštěvu dentální hygieny a zároveň pacienta objedná ke 

druhé a třetí kontrole. Tato návštěva (konzultace) trvá přibližně 20–30 minut. 

Obrázek 12 Rovnátka Invisalign 
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5.1.3 Třetí návštěva 

Při této návštěvě si pacient projde vstupním vyšetřením. Zhotovují se 2 rentgeny v přibližné délce 

pěti minut a potřebné fotografie zubů, mezi které patří např. i fotografie čelisti zboku, kdy se 

zjišťuje případný předkus nebo obrácený skus. Následuje scan chrupu, kdy malou kamerkou 

ortodontický asistent detailně zabírá čelist. Díky scanu chrupu může ortodontista virtuálně 

„srovnat“ zuby a udělat si obrázek, jak by měly zuby po sejmutí aparátu vypadat. Za asi 

nejnechutnější věc celého vstupního vyšetření se považují otisky. Ortodontický asistent na násadu 

obloukovitého tvaru (připomínající podkovu) umístí hmotu, která svým vzhledem připomíná 

plastelínu a může mít i příchuť. Poté ji pacientovi přitiskne na horní čelist zvlášť a na dolní čelist 

zvlášť. Tento proces na každé čelisti trvá maximálně minutu. Po sejmutí lze vypozorovat detailní 

otisk, který se vylévá sádrou. Odborně se tato hmota pro zhotovení otisku nazývá „hydrogum“ 

a smíchává se v práškové podobě s vodou. Předposlední částí vyšetření je kousnutí do voskového 

plátku, které detailně určí skus pacienta. V poslední části vyšetření za pacientem dorazí 

ortodontista (případně i zákonný zástupce) a zeptá se pacienta na základní otázky ohledně rovnátek. 

Mezi ně se řadí otázky, jestli v rodině pacienta někdo měl nějakou vadu dutiny ústní, jestli v rodině 

pacienta někdo nosil rovnátka, jestli pacient netrpí alergií na kovy, které obsahují rovnátka apod.  

Tato návštěva trvá se všemi vyšetřeními necelou hodinu. 

5.1.4 Čtvrtá návštěva 

Při čtvrté návštěvě (třetí návštěvě ortodontisty) se pacientovi sdělí plán léčby. Ortodontista během 

přibližně měsíce zhodnotí všechny faktory ze vstupního vyšetření a vyvodí z něj závěry. Sděluje 

pacientovi především vhodný typ aparátu, přibližnou dobu léčby a případné potřebné zákroky. Na 

konci této, spíše konzultační návštěvy si musí pacient rozhodnout typ aparátu. Pokud se jedná 

o snímatelná, tak tam nemusí řešit nic navíc, pokud se však jedná o fixní, musí si vybrat konkrétní 

systém fixních rovnátek a formu jejich úhrady. U některých ordinací existuje možnost úhrady 

rovnátek v podobě splátkového systému, kdy na počátku pacient zaplatí větší částku, např. 10000 

Kč a poté splácí následujících 10 měsíců menší částku, v tomto příkladu 1000 Kč. Po domluvě 

o částce je pacient objednán na pátou návštěvu (poslední před samotným nasazením) a šestou 

návštěvu (samotné nasazení). Délka konzultace se téměř shoduje s první návštěvou specialisty, 20–

30 minut. 

5.1.5 Pátá návštěva 

Pátá návštěva se provádí asi týden před samotným nasazením. Pacientovi je opět proveden scan 

chrupu v délce asi 15 minut. Pokud se při plánu léčby zjistily nějaké špatné skutečnosti, většinou 

spravení kazu nebo vytržení zubu, tak se to do této návštěvy zahrne, případně se pacient objedná na 
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ještě jednu, spíše dílčí návštěvu. Spravení kazu nebo vytržení zubů se nemusí provádět 

v ortodontické ordinaci, ale například u praktického zubního lékaře. 

5.1.6 Šestá návštěva 

Konečně se dostávám k té, asi nejpodstatnější části léčby – samotnému nasazení. Pro nasazení 

aparátu si pacient musí projít všemi výše uvedenými kontrolami (s výjimkou individuálních 

zákroků) a mít špičkovou dentální hygienu, kterou potvrzuje dentální hygienista. Jako první krok 

ortodontický asistent řádně vyčistí zuby elektrickým kartáčkem. Následně se na zuby nanese 

speciální gel modré barvy, který se po asi 20 sekundách smývá. Před aplikací zámečků na zuby se 

u základního kovového typu rovnátek nasazují kroužky na ortodontistou zvolenou stoličku. Poté už 

nic nebrání k nanášení speciálního ortodontického lepidla, které díky světlu tuhne. Na zuby 

s naneseným lepidlem se již poté aplikují zámečky. Nasazují se pohromadě, asi 3–4 zámečky 

najednou na takové plastové krytce. Ta se po nasazení všech zámečků sundá a případné uvolněné 

zámečky se znova nalepí. Poté se do zámečků zavede ortodontický drát. U základního typu 

rovnátek se zámečky omotají pro udržení drátu v zámečku tenkým drátem, častěji ale barevnými 

gumičkami. U jiných typů rovnátek se po zavedení ortodontického drátu zaklapnou malé písty na 

zámečcích. Poslední fází této návštěvy je hygienická instruktáž, kdy ortodontický asistent pacienta 

seznámí s čištěním zubů a potřebnými kartáčky. Poté mu předá vosk, kartáček na čištění drátu 

a poučí ho o konzumaci potravy s rovnátky. Pokud má pacient nějaké doplňující otázky, 

ortodontický asistent mu je zodpoví. Pacientovi už poté zbývá jen jedna věc – objednat se na první 

kontrolu stavu rovnátek. Tato návštěva trvá asi 2 hodiny z toho hlavní součást (nasazení rovnátek) 

přibližně 1,5 hodiny. 

5.1.7 Sedmá návštěva a následující 

Při těchto návštěvách ortodontista kontroluje stav rovnátek pacienta a jeho dentální hygienu. Počet 

těchto kontrol závisí na délce léčby konkrétního pacienta. Většinou taková návštěva probíhá stejně. 

Nejčastěji ortodontista utahuje drát nebo mění jeho tloušťku, aby se zuby rychleji posunovaly. 

Pokud ortodontista objeví nějakou vadu, např. odlepující se zámeček, přilepí ho znova. Jestli uvidí 

nějaké příznaky špatné hygieny (nejčastěji odvápňující se zubní sklovinu), upozorní pacienta 

a případně mu ortodontický asistent znovu ukáže některé prvky dentální hygieny. Délka jedné 

takové návštěvy závisí na počtu zákroků, většinou se však pohybuje okolo 30 minut. 
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5.1.8 Poslední návštěva s fixním aparátem 

Na poslední návštěvu – sejmutí aparátu se těší snad každý pacient. Sejmutí probíhá v podstatě tak, 

jak proběhlo nasazení. Ortodontista vyjme z rovnátek drát (u základního typu rovnátek jako první 

gumičky) a pomalu malými kleštěmi deformuje zámečky, které postupně odpadají. Existuje ale 

i varianta, že se zámečky spolu s gumičkami zdeformují ještě s ortodontickým drátem v ústech 

a vše se tak vytáhne najednou. Za nejnepříjemnější část celého procesu se považuje broušení 

lepidla. Malou rotující hlavicí ortodontický asistent obrousí lepidlo ze zubů. Po tomto procesu se za 

dolní řezáky a špičáky nelepí tzv. fixní retainer, který brání opětovnému zkřivení zubů. Svým 

vzhledem připomíná tenkou nit, která zároveň nesmí komplikovat každodenní návyky pacienta 

nebo čištění. Poté následují otisky jako u vstupního vyšetření. Fotí se pár snímků kvůli porovnání 

před a po nebo také pro pojišťovnu. Na základě otisků potom ortodontický asistent zhotoví 

snímatelná rovnátka, která svým fóliovým vzhledem připomínají rovnátka Invisalign. Tato 

rovnátka si poté pacient během dne nebo následující den v ordinaci vyzvedne. Ty pacientovi 

ortodontista doporučí nosit minimálně přes noc. Přibližná délka trvání se všemi otisky 

a fotografiemi se podobá nasazení, okolo 2 hodin. 

 

5.2 Pasivní léčba 

Pokud jste si mysleli, že se po sejmutí fixního aparátu se svou ortodontickou ordinací rozloučíte, 

jste na velkém omylu. Po sejmutí fixního aparátu, čili ukončení aktivní léčby, následuje léčba 

pasivní. Při takových návštěvách pacient dochází do ordinace 2krát ročně, podobně jako 

u praktického zubního lékaře. Ortodontista kontroluje stav fixního retaineru a celkový stav zubů 

Obrázek 13 Fixní retainer 
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z vizuálního hlediska – jestli se zuby opětovně nezkřivily. Doba tohoto zákroku je téměř totožná 

s délkou obyčejné návštěvy při aktivní léčbě, přibližně 30 minut. 

5.3 První pomoc u rovnátek 

První pomoc? To, že existuje? Ano, využívá se při případných problémech s rovnátky, většinou při 

upadnutí některé části rovnátek. Každá ordinace pro to má specifické ordinační hodiny a pacient se 

na ni nemusí předem objednávat.  

5.3.1 Upadnutí zámečku 

Pokud se pacientovi nějakým vlivem uvolní zámeček, není to konec světa! V ordinaci celou situaci 

objasní a tam mu to během chvíle vrátí do původního stavu. Nejprve se vyjme alespoň část drátu ze 

zámečků. Obrousí se lepidlo ze zubu a nanese se na zuby gel, který se po 20 vteřinách smyje. 

Následuje nanášení lepidla a jeho tuhnutí pod světlem. Poté se zámeček aplikuje na lepidlo a po pár 

kontrolách se zpět zavede ortodontický drát. Tento proces trvá asi 15 minut. 

5.3.2 Jiné opravy rovnátek 

U pacientů se základním typem rovnátek se může stát, že praskne gumička. Tato situace je 

poměrně snadná k vyřešení. Jakmile pacient dorazí do ordinace, případné zbytky prasknuté 

gumičky se vyjmou a nasadí se nová. Specifickým případem první pomoci se také může stát vyjetí 

ortodontického drátu ze zámečku. S takovouto situací si může pacient nejprve poradit sám doma za 

pomocí pinzety, pokud ale ne, ortodontický asistent jej do zámečku podobným způsobem vrátí. Ať 

už se pacientovi přihodí zcela odlišný problém, musí neprodleně navštívit ortodontistu! 

6 Dentální hygiena 

Dentální hygiena je odvětví zubního lékařství, které se zabývá správnou péčí o chrup. U ortodoncie 

hraje poměrně velkou roli, neboť bez špičkové dentální hygieny nemohou být pacientovi nasazena 

rovnátka. 

6.1 Návštěva dentální hygieny 

Vhodnou dobu na navštívení dentální hygieny si buď pacient zvolí sám, nebo mu ji doporučí zubní 

lékař/ortodontista. Při první fázi dentální hygieny pacient obdrží tabletku, která barevně 

identifikuje zubní plak. Tyto tablety se staly v průběhu let velkou pomůckou k identifikaci zubního 

plaku a správnému čištění zubů. V ordinaci dentálního hygienisty nebo ve specializovaných 
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prodejnách je lze sehnat, a tak je poté může pacient používat i doma. Po obarvení zubů dentální 

hygienista zkoumá identifikovaný plak. Pokud se na zubech objevují červené až lehce růžové 

stopy, jedná se o nově vytvořený zubní plak, který pacient bez problému vyčistí. Silně růžové až 

fialové zbarvení o něco málo komplikuje situaci. Takto identifikovaný plak se na zubech 

nahromadil již před delším časovým úsekem, ale i přesto jej pacient s větší námahou odstraní. 

Nejhorší případ nastává, když se zuby zbarví do modré barvy. Ta značí dlouho usazený zubní plak 

– zubní kámen. Ten pacient se sebevětším úsilím neodstraní, a proto ho musí odstranit dentální 

hygienista. Po proškolení ohledně čištění jde na řadu pískování zubů. Při tomto procesu dentální 

hygienista speciální směsí odstraní zubní plak i na horších místech, např. v mezizubním prostoru. 

Po této fázi nastává dentální fluorizace, kdy se na zuby nanese gel, jehož hlavním úkolem je 

prevence zubního kazu. Po dentální fluorizaci se nesmí nic konzumovat ani pít po dobu 30 minut. 

Cena takové návštěvy se pohybuje okolo 1000 Kč, pojišťovna na toto ošetření přispívá částkou 

400–500 Kč. Při opětovné návštěvě dentální hygieny se cena liší dle počtu provedených zákroků. 

Většinou se ale za opětovný zákrok platí částka 550 Kč. Cena rovněž může záviset na ordinaci. 

 

6.2 Zásady správné péče o dutinu ústní 

Čištění zubů, ač se zdá nudné a primitivní, může některým lidem dost komplikovat život. Mnoho 

lidí má zubní kameny a kazy právě třeba kvůli špatné dentální hygieně. Pro správné čištění zubů se 

používá Bassova technika, kdy se kartáček pod úhlem 45° přiloží z poloviny na dásně a z poloviny 

na zuby. Krouživými pohyby se následovně vyčistí vnější, kousací i vnitřní plochy na horní i dolní 

čelisti. Kartáček se má držet vůdčí končetinou podobně jako tužka v ruce a při samotném čištění se 

Obrázek 14 Tablety pro identifikaci zubního plaku 
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nemá na kartáček tlačit. Po dočištění zubů musí být zuby hladké, přejetím jazyku to každý velmi 

rychle zjistí a může tak dočistit potřebná místa. Co se týká délky čištění zubů, jedná se 

o individuální záležitost. Platí pravidlo, že se zuby čistí do té doby, dokud nejsou perfektně hladké 

a čisté. U rovnátek se technika čištění nemění, i přesto je náročnější. Uživatel rovnátek totiž musí 

touto technikou vyčistit oblast nad zámečky, poté samotné zámečky a na závěr oblast pod zámečky. 

K této vnější části rovněž přibývá čištění kousacích a vnitřních ploch zubů. 

6.3 Potřebné vybavení k čištění 

K bezchybnému vyčištění zubů a odstranění zubního plaku nestačí jen obyčejný zubní kartáček. 

Většinu tohoto vybavení lze sice spatřit spíše u lidí s rovnátky, ale každý by měl jejich použití 

zkusit. 

6.3.1 Obyčejný zubní kartáček a zubní pasta 

Základem celé péče musí být pochopitelně zubní kartáček. V obchodech lze koupit několik druhů 

a barev, přizpůsobení nebo třeba měkkost vláken. Pro ideální čištění zubů vám každý zubní lékař 

doporučí velmi jemný kartáček s vlákny ve stejné výšce. Nejčastěji značky Curaprox (s označením 

měkkosti vláken 5460) nebo TePe (označení X soft). Měkkost vláken hraje velkou roli u čištění 

z hlediska pohodlnosti, ale třeba i kvůli případnému krvácení dásní. Volba zubní pasty u čištění 

nehraje velkou roli. Ani s pastou „Po vyčištění bělejší zuby“ ničeho takového nikdo nedosáhne. Pro 

mléčný chrup se nedoporučují peprmintové zubní pasty, ale spíše speciální dětské pasty. 

U rovnátek zubní pasta také není podstatná. Sice některé prodejny nabízí speciální ortodontické 

pasty s minerály navíc, efekt vyčištění to ale rozhodně nemění. Co se týká délky využívání tohoto 

kartáčku, dle rad dentálních hygienistů, je třeba si kartáček měnit přibližně každé 2 měsíce. Pokud 

vás zajímá proč, tak dlouhodobým používáním kartáčku se začínají ničit vlákna a kartáček nelze 

využít. Také se do vláken mohou časem ukládat nečistoty, které zubům úplně neprospějí. Cena 

těchto kartáčků se pohybuje přibližně okolo 100 Kč, záleží ovšem na volbě konkrétního výrobce. 
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6.3.2 Solo/Single kartáček  

Tento kartáček spíše využívají uživatelé rovnátek. Svým účelem a délkou čištění si ho málokdo 

oblíbí. Na malé hlavici kartáčku se nachází hustá vlákna. Drží se stejně jako obyčejný zubní 

kartáček a jeho cílem je dočištění zubů. Solo kartáčkem se projíždí stejná místa jako obyčejným 

zubním kartáčkem, ale nečistí se jím dásně. Kartáček se dá užívat do té doby, dokud se mu 

nezačnou ničit vlákna. Pokud vlákna svým tvarem připomínají kolečko, nadešel čas jej vyměnit. 

Tento kartáček stojí většinou méně než 100 Kč, ale rovněž u něj hraje velkou roli volba výrobce. 

 

Obrázek 15 Obyčejný zubní kartáček 

Obrázek 16 Solo kartáček 
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6.3.3 Mezizubní kartáček 

Podstatnou součástí celého čištění je také mezizubní kartáček. Existuje mnoho průměrů tohoto 

kartáčku, nejmenší má průměr 0,4 mm. Pacient si ho buď volí sám, nebo dle posouzení dentálního 

hygienisty. Při prvním čištění velmi krvácí dásně. Po delší době čištění toto krvácení vymizí. 

Většinou se tento kartáček pro mnohé stane nejoblíbenější částí čištění, díky časové nenáročnosti. 

U rovnátek se užívá také ještě typ mezizubního kartáčku, který svým velkým průměrem vyčistí 

oblast mezi jednotlivými zámečky a ortodontický drát. Co se finanční náročnosti týká, většina 

z nich nepatrně přesahuje hranici 100 Kč. Prodávají se v baleních po asi 5 kusech 

 

6.4 Pomůcky u rovnátek 

Rovnátka se svou často špatnou pohodlností mohou alespoň pyšnit některými jinými pomůckami. 

Patří mezi ně například vosk, který se prodává v malých uzavíratelných krabičkách ve formě čtyř 

tyčinek. Pacient obdrží vosk při nasazení aparátu a slouží k tomu, aby části rovnátek nedráždily 

dásně. Z voskové tyčinky se vezme dostatečné množství, vytvoří se z něj kulička a aplikuje se na 

potřebné místo. Uživatelé snímatelných rovnátek zase ocení čistící tablety, které se smíchají 

s vodou ve sklenici, vloží se tam rovnátka, díky čemuž se prakticky sami vyčistí. Tyto tablety se 

v obchodech označují jako „Tablety na čištění zubních náhrad“ a jejich kouzlo čištění využívají 

například i pacienti s protézami. 

6.5 Špatná dentální hygiena 

Pokud pacient nedodržuje základní zásady čištění zubů, velmi tím svým zubům přitíží. Na zubech 

se hromadí zubní plak, který opakovaným zanedbáváním péče o chrup vytvoří zubní kámen. Ten se 

Obrázek 17 Mezizubní kartáčky 
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musí poté odstranit u praktického zubního lékaře nebo u dentálního hygienisty. Na zubech se často 

mohou objevovat i pigmentové skvrny. Post největšího strašáka obsazuje jednoznačně zubní kaz. 

Při jeho vzniku či působení pacient často nic necítí a poté ho šokuje praktický zubní lékař 

s tvrzením ohledně výskytu zubního kazu v jeho dutině ústní. Kazivost zubů jako taková se řadí 

mezi civilizační nemoci kvůli novodobým dostupným potravinám a velké konzumaci jídla. Kaz se 

odstraňuje vyvrtáním a spolu s ním se vyvrtá i část zubu, která se poté nahrazuje plombou. 

U rovnátek platí s čištěním ještě větší obezřetnost. Při nedostatečné ústní hygieně se odvápňuje 

sklovina a vznikají tak pigmentové skvrny. Okolo zámečku se navíc může vytvořit kaz, který sice 

nevypadá jako typický zubní kaz, ale nelze ho nikdy odstranit. Kvůli tomuto kazu se na místech po 

odlepení zámečků nachází velmi viditelné tečky. Špatná ústní hygiena u rovnátek může vést 

k předčasnému sejmutí aparátu a výsledek pohoršují již zmíněné kazy. Proto se dentální hygiena 

kontroluje na každé návštěvě ortodontisty! 

7 Rovnátka a moderní svět 

V následujících podkapitolách můžete spatřit moderní pomůcky nejen k rovnátkům. Tyto pomůcky 

usnadňují mnohým lidem život a nevyžadují velkou časovou zátěž. Do kapitoly jsem i uvedla 

některé rady například ohledně bělení zubů. 

7.1 Zubní sprcha a elektronický zubní kartáček 

Už ten název zní zvláštně, že? Tato, poměrně těžko představitelná pomůcka, si nachází 

s narůstajícími roky větší zájem. Obsahuje malou hlavici, ze které vychází voda. Postupně se 

sprchou očistí každý zub a má to podobný efekt jako zubní kartáček – hladké a čisté zuby. 

Elektronický zubní kartáček si svou oblíbeností prošel už v předchozích letech. Mnohé reklamy 

informovaly o větším efektu a čistotě, než při použití obyčejného zubního kartáčku. Výhodou 

takového kartáčku může být jejich rotující hlavice, takže pacient nemusí vydávat tolik krouživého 

pohybu. Dentální hygienisté oproti tomu tvrdí, že se elektrické zubní kartáčky o mnoho neodlišují 

a že pokud má pacient perfektní dentální hygienu, vyčistí si zuby stejně dobře i bez elektronického 

zubního kartáčku. Rovněž jejich doporučení často směřuje k volbě elektronického kartáčku, který 

má jemná vlákna a celá hlavice se otáčí o 360°. Zní to zvláštně, ale i zubním kartáčkem se dají dost 

poškodit dásně a zubní krčky. Cena zubní sprchy a elektronického zubního kartáčku se liší 

principem, značkou nebo jiným vylepšením. Zubní sprcha se dá pořídit od asi 1500 Kč. Základní 

elektronické zubní kartáčky lze sehnat už okolo 500 Kč. Cena některých typů se může vyšplhat až 

na 3500 Kč a více. 
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7.2 Bělení zubů 

Proč si někteří lidé bělí zuby? Zřejmě z estetického hlediska. Zářivý a rovný úsměv se v poslední 

době stává častou položkou u zubních lékařů. Zuby si někteří lidé třeba bělí i proto, že mají 

vrozenou vadu pigmentu a mají kvůli tomu více žluté zuby. 

7.2.1 Profesionální bělení zubů 

Profesionální bělení zubů se rozlišuje na dva typy – v ordinaci nebo doma. Ano, bělení zubů lze 

provádět i doma, pokud si pacient zakoupí speciální sadu. Konkrétně bělící gel, který se na zuby 

aplikuje ve zhotovených nosičích. Pokud se pacient rozhodne pro bělení zubů ať už doma nebo 

v ordinaci, měl by rozhodně projít dentální hygienou pro důkladně čisté a zdravé zuby. Bělení zubů 

v ordinaci probíhá asi 2 hodiny. Hlavní složkou je bělící gel, díky kterému lze hned po zákroku 

vidět výsledky. Po provedení té nejpodstatnější části – nanesení a působení bělícího gelu, pacient 

opouští ordinaci (v případě domácího bělení zubů ukončuje svou činnost) a poté musí 24 hodin 

dodržovat tzv. „bílou dietu“. Ta má podobu konzumace potravy, která nemění barvu skloviny. 

Mezi ni se řadí například mléčné výrobky. Pro představu se pacient během diety musí vyvarovat 

třeba čaji, kávě či červenému vínu. Bělení zubů v ordinaci vyjde asi na 10000–11000 Kč, v případě 

domácího bělení je cena poloviční, asi 5000–6000 Kč. Ceny se ale v závislosti na množství 

poskytnuté péče a typu bělení zubů mohou lišit. 

7.2.2 Babské rady ohledně bělení zubů 

Aby lidé nemuseli chodit do ordinace kvůli bělení zubů, nebo aby za to neplatili velkou sumu, 

existují babské rady a tipy ohledně bělení zubů. Často užívaným, ale úplně nesmyslným tipem na 

bělení zubů je doma vytvořená pasta. Skládá se z jedlé sody a citrónu a po aplikaci na zuby se 

nechává asi 5 minut působit. Poté už jen zbývá si vypláchnout ústa a celý zákrok končí. Může se to 

zdát jako úžasný nápad, ale pro sklovinu se to stane procházkou peklem. Citrón a jedlá soda totiž 

poměrně dost reagují a jejich aplikaci na své tělo si zřejmě nikdo nedovede představit. U zubů tato 

kombinace poškozuje sklovinu. Nefunguje to tak, že po prvním nanesení tohoto „domácího 

zázraku“ se zuby úplně zničí, častým opakováním této praktiky se ale sklovina postupně ničí. Co se 

týká výsledku, k zářivě bílému úsměvu to rozhodně nevede. Po provedení zákroku si téměř žádné 

změny nevšimnete. Další užívanou metodou, jak vyleštit svůj úsměv, je aktivní uhlí nebo hřebíček. 

Prodávají se v baleních nebo si je lze vyrobit i doma. Hřebíček dost prosívá zubům, ale na bělení to 

nehraje velkou roli. Aplikací hřebíčku si jen rozmazlujete své zuby v podobě pěkné péče. Aktivní 

uhlí oproti tomu při pravidelném používání fungovat může. I přesto to nelze všem zaručit, jelikož 

každý má odlišný chrup. Navíc po aplikaci aktivního uhlí se některé částečky v ústech dost 
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zaseknou, a tak se z postižených prostor dostávají velmi těžko. Takových rad a tipů existuje 

samozřejmě nespočet. Člověk se i diví, co někdo namíchá jen pro bělejší zuby i přesto, že v hloubi 

duše tuší neúspěch. Dobrou radou, jak si bělit zuby může být také aplikace kokosového oleje. Ten 

zubům neškodí, ale naopak pomáhá (podobně jako hřebíček). Nelze však u něj očekávat nějaké 

ohromné výsledky. 

8 Vlastní rady, zkušenosti 

V následujících podkapitolách zhodnotím svou prozatímní zkušenost s rovnátky a věcí s tím 

spojených. Pokusím se v této pasáži i předat nějaké rady pro ty, které rovnátka čekají. 

8.1 Průběh mé léčby 

Hned, jak se mi začaly prořezávat stálé zuby, bylo jisté, že se jednou vyrovnají za pomocí rovnátek. 

Léčba jako taková se mě začala týkat ve 14 letech. Po návštěvě praktického zubního lékaře v lednu 

2018 jsem obdržela žádanku do ortodontické ordinace. V březnu 2018 se tak uskutečnila moje 

první návštěva specialisty. Nedokázala jsem si představit, jak tohle vše probíhá a docela mi z toho 

běhal mráz po zádech. Při první návštěvě si jen ortodontista prohlédl chrup a zvážil možné varianty 

léčby a typů rovnátek. Po měsíci mě čekalo vstupní vyšetření. Prováděly se mi dva rentgeny, 

otisky, scan chrupu, kousnutí do voskového plátku a otázky ortodontisty na možné alergie 

a podobně. Na třetí návštěvě se ortodontista se mnou a s rodiči definitivně domlouval na typu 

rovnátek a sdělil nám přibližný průběh a délku léčby. S rodiči jsme se rozhodli pro typ rovnátek 

Damon Clean. Mezi těmito dvěma návštěvami specialisty jsem absolvovala i návštěvy dentální 

hygieny, kde mi vysvětlovali precizní péči o chrup, nejen s rovnátky. Na další návštěvě se mi opět 

prováděl scan chrupu. V červnu 2018, konkrétněji 20. června 2018 nastal den D v podobě 

samotného nasazení. S blížícím se termínem narůstal větší a větší stres ohledně celého procesu. Co 

se týká trhání zubů nebo jiného potřebného spravení dutiny ústní, nic mě naštěstí nepostihlo. 

Samotné nasazení jako takové mi přišlo normální. Čekala jsem velkou bolest zubů, ale nic 

takového se nekonalo. Jedinou nevýhodou nasazení se stalo dle mého názoru sucho v ústech, ale 

dalo se to přežít. Po asi čtyřech hodinách mě zvláštně začaly bolet zuby. Ta bolest se dá přirovnat 

k pocitu, jako by se vám viklaly všechny zuby. Tato bolest trvala asi týden a já po jeho dobu jedla 

spíše mixované potraviny, neboť rozmělňování potravy mi dělalo velký problém. Po nasazení jsem 

každý měsíc chodila na kontroly. Jejich průběh se nijak zásadně nelišil. Buď se mi měnil 

ortodontický drát, přelepoval zámeček nebo se jen kontroloval dosavadní průběh léčby. Od čtvrté 

návštěvy kontroly stavu rovnátek nosím gumové tahy. Za tu dobu, co rovnátka mám, mi přijde, že 

se ohromnou rychlostí zuby rovnají a já si už těžko vzpomínám na svůj předešlý nerovný chrup. 
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8.2 Zkušenosti s čištěním rovnátek 

Čištění zubů s rovnátky se výrazně odlišuje od čištění obyčejného chrupu. Není to nějak extrémně 

náročnější, ale vyžadují větší péči. První měsíc s rovnátky jsem si čistila zuby po každém jídle, což 

se zdálo jako velký extrém. Až do této doby si zuby čistím jako asi každý jiný člověk, ráno a večer. 

Ráno zuby s rovnátky po jídle vyčistím jen obyčejným zubním kartáčkem. Co se týká večerního 

čištění zubů, výrazně překopává to ranní. Nejen, že si čistím zuby tak 30 minut, ale navíc zapojuji 

do čištění i jiné kartáčky. Jako první vyčistím ortodontický drát mezizubním kartáčkem, poté 

následuje obyčejný mezizubní kartáček a až poté obyčejný zubní kartáček s pastou. Solo kartáček 

se své role ujímá až jako poslední a trvá to s ním nejdéle. Dříve jsem čištění začínala s obyčejným 

zubním kartáčkem, nyní mi přijde lepší odstranit drobné věci mezizubními kartáčky a až poté 

použít obyčejný zubní kartáček. 

8.3 Stereotypy ohledně rovnátek 

Jelikož sama dobře vím, jak se rovnátka stávají oběťmi mnoha diskuzí, rozhodla jsem se popřít 

některé stereotypy, které většinou s pravdou nemají nic společného. Někteří lidé se například 

domnívají, že se rovnátka špatně čistí nebo je nelze vyčistit. Ani v jednom z těchto tvrzení nemají 

pravdu. Nepopírám, že čištění rovnátek trvá delší dobu, ale dobrým cvikem a zvykem to každému 

půjde. Struktura čištění v podobě kartáčků se téměř od čištění obyčejného chrupu neliší. Dalším 

stereotypem je, že se první týden s rovnátky nic nejí. Nevyvracím, že zuby dost bolí, ale na 

konzumaci potravy to nemá takový vliv. Pokud však pacientovi dělá problém rozmělňování 

potravy, doporučuji mu si stravu rozmixovat. Někdo si třeba myslí, že si rovnátka lze nechat 

navždy. Sice rovnátka na mnoha lidech vypadají velmi esteticky, ale neslouží jako módní doplněk. 

Navíc prodlužováním léčby narůstají i pravidelné kontroly, které pacienta mohou vyjít draho. 

Myslím si, že každý uživatel rovnátek bude rád, když už mu rovnátka sundají. Mnoho lidí se také 

třeba domnívá, že po zahájení léčby u ortodontisty už pacient nenavštěvuje praktického zubního 

lékaře. Možná, že lidé s rovnátky mají péče zubních lékařů a ortodontistů příliš, ale pravidelným 

prohlídkám u praktického zubního lékaře se nikdo nevyhne. Stereotypů ohledně rovnátek existuje 

samozřejmě nespočet, snažila jsem se ale ty základní popřít a doufám, že někomu změní pohled na 

rovnátka. 

8.4 (Ne)problémy s rovnátky 

Abych tu úplně celou léčbu s rovnátky nevychvalovala, rozhodla jsem se popsat i několik záporů 

u rovnátek. Myslím si, že bolest zubů při nošení rovnátek vypovídá už sama o sobě a neznám 

nikoho, kdo by z ní byl potěšen. Tato bolest nastává po nasazení aparátu nebo změně tloušťky 
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ortodontického drátu. Značnou nevýhodou se pro mnohé uživatele rovnátek může stát konzumace 

potravy. To se dá považovat za nejnechutnější věc v oblasti rovnátek, protože při konzumaci 

potravy se jídlo často mezi jednotlivými zámečky zasekává a pacient se poté dlouhou dobu 

vypořádává s odstraněním tohoto zaseknutého jídla. S nošením rovnátek se u člověka může 

objevovat i horší srozumitelnost a větší tendence prskání při komunikaci. Mně osobně se všechny 

sepsané skutečnosti stávají a nemohu se dočkat, až se jich zbavím. Mým nejhorším zlozvykem je 

třeba neustálé přejíždění jazykem po zámečcích a rtech. To už i lidé z mého okolí tvrdí, že tento 

zlozvyk provozuji snad každou minutu a dokonce, že to má špatný vliv i na nich. 

9 Pohledem žáků naší školy 

Začátkem května jsem prováděla dotazník v šestých, osmých a devátých třídách. Pro ty, kteří 

rovnátka nosili v minulosti nebo je nosí nyní, jsem připravila ještě jeden dotazník, formou 

rozhovorových otázek. 

9.1 Dotazník pro všechny žáky 

Svůj dotazník jsem připravovala několik týdnů před samotným začátkem psaní této práce. 

Poznatky z jednotlivých tříd mě potěšily i zaskočily a nyní s nimi seznámím i vás. Navštěvovala 

jsem třídy A i B z šestých, osmých a devátých tříd. Do dotazníku se celkem zapojilo 129 žáků 

a odpovídalo na uzavřené otázky (výběr odpovědi ano/ne) i otevřené otázky (s místem pro vlastní 

odpověď). V níže uvedeném grafu si lze prohlédnout počet odpovědí ano u otázek v jednotlivých 

třídách. 
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9.1.1 Slyšel/a jsi někdy pojem ortodoncie? 

Touto otázkou celý dotazník začínal. Nejvíce kladných hlasů měla třída 8. B s 19 hlasy, což činí 

90% počtu žáků této třídy, kteří dotazník vyplnili. Naopak nejméně hlasů pro odpověď ano měla 

třída 9. A s 11 hlasy. Celkově z počtu 129 žáků, kteří tento dotazník vyplnili, odpověď ano zaškrtlo 

88 žáků. 

9.1.2 Měl/a jsi, máš nebo budeš mít rovnátka? 

Ve svém vyhodnocování tohoto dotazníku jsem i porovnávala celkové výsledky a dalo se z nich 

získat mnoho cenných informací, například, že s narůstajícím věkem žáků přibývá počet uživatelů 

rovnátek. Také drtivá většina žáků z šestých tříd uvedla, že nosí rovnátka pouze na noc 

(snímatelná). Třída, která se svými 13 kladnými hlasy obsadila první místo, byla opět 

8. B. Nejméně hlasů se dalo najít ve třídě 9. B, ve které pouze 3 žáci z 15 tuto odpověď zvolili. Po 

vyhodnocení výsledků se dá hovořit o tom, že celkem 52 žáků z šestých, osmých a devátých tříd 

měli, mají nebo budou mít rovnátka. 

9.1.3 Vnímáš rovnátka jako módní doplněk? 

Přiznám se, že tato odpověď se může zdát spíše pro dívky. Dalo se proto u ní očekávat, že ze všech 

otázek bude mít nejméně hlasů pro ano. Nejvíce kladných hlasů měla tentokrát třída 6. B s osmi 

hlasy. Jinak se počet hlasů téměř u všech ostatních tříd shodoval. Některý z žáků dokonce ke své 
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odpovědi připsal, že si kreslí postavičky s rovnátky. Tato odpověď mě osobně velmi zaujala svou 

netradičností. Pokud vás zajímá celkový počet žáků ze všech tříd dohromady, tak celkem 31 žáků 

zvolilo odpověď ano. 

9.1.4 Vrtal ti někdy zubař zub? 

Tato otázka úplně přímo nesouvisí s ortodoncií, já však chtěla tímto experimentem zjistit, jestli se 

opravdu kazivost zubů stává v průběhu let civilizační chorobou. A nemýlila jsem se. Počet 

kladných odpovědí byl ve všech třídách výrazně větší, než počet záporných odpovědí. Ve výběru 

odpovědi nehrálo roli, jestli měl žák vyvrtán mléčný nebo stálý chrup. Kdyby si následující větu 

četl nějaký vášnivý zubní lékař, pravděpodobně by se mu z ní udělalo nevolno. Celkem totiž 101 

žáků z celkového počtu přiznalo, že už jim někdy praktický zubní lékař zub vrtal. 

9.1.5 Znáš někoho ze svého okolí, kdo rovnátka nosí? 

Tato otázka se doslova hemžila odpověďmi ano. Pouze 2 žáci ze 129 na otázku zareagovali 

záporně a 5 z 6 tříd mělo 100% výsledek. Pod touto otázkou se ještě nacházel dotaz, koho přesně 

s rovnátky znají. Drtivá většina žáků zvolila odpověď sourozenec, kamarád nebo spolužák a někteří 

z nich dokonce napsali i více odpovědí. 

 

Obrázek 19 Graf – počet hlasů pro první otevřenou otázku (v jednotlivých třídách) 
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9.1.6 Kolik si myslíš, že stojí základní fixní rovnátka? 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, jestli mají žáci přehled o ceně fixních rovnátek. A mnoho žáků ve 

své odpovědi uvedlo asi jen pětinu reálné ceny. Největší cenový průměr měla třída 8. A, který činil 

po zaokrouhlení 10000 Kč. Nejmenší cenový průměr se dal najít v obou šestých třídách, kde cena 

vycházela po zaokrouhlení na 5000 Kč. Rovněž třída 9. A se svou částkou 6000 Kč po 

zaokrouhlení téměř patřila mezi třídy s nejmenším průměrem. Třídy 8. B a 9. B měly svůj průměr 

stejný – 9000 Kč po zaokrouhlení. Průměr ze všech šesti tříd dohromady měl po zaokrouhlení 

hodnotu 7000 Kč. 

9.1.7 Jak dlouho si čistíš zuby? 

U této otázky žáci uváděli svou přibližnou dobu čištění zubů. Téměř každý druhý žák v odpovědi 

uvedl, že si zuby čistí 2–5 minut. Hned 4 třídy měly svůj průměr totožný – 5 minut. Největší 

průměr měla 8. B s dobou šest minut čištění a nejmenší oproti tomu 9. A se čtyřmi minutami. 

Celkový průměr všech tříd dohromady vychází přesně na 5 minut. 

9.1.8 Jaký máš názor na lidi s rovnátky? 

U této otázky mě spíše zajímalo, jestli stále platí některé stereotypy o lidech s rovnátky, nebo se již 

vypařily z povrchu zemského. A opravdu se uskutečnila spíše druhá varianta. V dnešním světě se 

rovnátka již tolik neřeší a stávají se součástí života skoro každého člověka. Překvapilo mě, že 

i v šestých třídách převažovaly odpovědi typu „rovnátka člověka neovlivňují“. Většina žáků zvolila 

odpověď – „nevadí mi/neřeším je“, „v pohodě“ nebo „nesoudím lidi podle rovnátek“. Velmi malý 

počet žáků zvolil zcela jiné odpovědi, jak už pozitivní, tak i negativní. Našli se dokonce i tací, kteří 

si z otázky spíše dělali legraci a do své odpovědi uvedli např. „mohou si otevřít železářství“. Žáci 

rovněž uvedli i více odpovědí. 
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9.2 Dotazník s uživateli rovnátek 

Pokud žák ze jmenovaných tříd měl nebo má rovnátka, vyplňoval ještě druhou stranu dotazníku. 

Otázky jsem zvolila spíše názorové a takové, jako by je žák zodpovídal při rozhovoru. Celkem 30 

žáků z šesti tříd tento dotazník vyplnilo a nejvíce uživatelů se dalo najít v 8. B s celkem 10 žáky. 

Rozhodla jsem se z těchto odpovědí vybrat ty, dle mého názoru, nejzajímavější. 

9.2.1  V kolika letech ti nasadili rovnátka, jak dlouho trvala/potrvá léčba? 

Na tuto otázku žáci odpovídali jako první. Z mých vybraných šesti dotazníků nasadili třem žákům 

rovnátka v 11 letech, dvěma ve 12 letech a jednomu ve 14 letech. Co se týká délky léčby, tak 

dvěma žákům léčba trvala/potrvá 2 roky, dvěma žákům 1 rok a zbylým dvěma různě – jednomu 

rok a půl, druhému 2–3 roky. 

9.2.2 Dbal/a jsi nebo dbáš na čištění zubů s rovnátky? 

U této otázky zaškrtlo všech 6 žáků odpověď ano. Jeden z nich se jen lehce zmínil, že na čištění 

dbá „jak kdy“, ale spíše se přiklonil ke kladné variantě této odpovědi. Když jsem nahlédla do 

ostatních vyplněných dotazníků, tak většina rovněž zvolila odpověď ano.  

Obrázek 20 Graf – počet hlasů pro druhou otevřenou otázku (v jednotlivých třídách) 
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9.2.3 Která věc z oblasti rovnátek tě překvapila? 

Pro rovnátka není jen třeba znát samotný průběh, ale detailně si vše projít a prostudovat dopředu. 

Své o tom ví řada žáků, která tento dotazník vyplnila. Mnoho z žáků proto do své odpovědi uvedlo, 

že je nepřekvapilo nic, nebo do odpovědi nic nenapsali. Ve vybraných dotaznících se tam takoví 

žáci našli hned dva. Další dva žáci napsali, že je zaujalo to, že nasazení rovnátek nebolí. Poslední 

dva žáci odpověděli různě – jednoho z nich překvapila cena aparátu, druhého čištění a celková péče 

o rovnátka. 

9.2.4 Která věc z oblasti rovnátek ti přišla nejvíce nechutná? 

Jak jsem již sama řekla, rovnátka se rozhodně nepyšní jen samými kladnými věcmi. Chtěla jsem 

proto zjistit, co očima uživatelů přišlo nejvíce nechutné jim. U této odpovědi všech 6 žáků svou 

odpověď uvedlo a nikdo nenapsal odpověď „nic“. Hned tři žáci uvedli, že jim jako nejnechutnější 

věc přišlo zasekávání jídla v rovnátkách. Dalším dvěma oproti tomu přišlo nejvíce nechutné 

broušení lepidla ze zubů a poslednímu žákovi gumové tahy, které spojují horní a dolní čelist. 

9.2.5 Co bys doporučil/a budoucím uživatelům rovnátek? 

Mnoho lidí, které čekají rovnátka, posuzuje případnou bolest podle zkušenosti ostatních. Většina 

z počtu 30 žáků doporučila pečlivou údržbu rovnátek. Těchto šest odpovědí se nepatrně lišilo 

a dalo se z nich vyvodit mnoho ponaučení a rad. Rada v souvislosti s údržbou rovnátek se objevila 

u čtyř žáků. Zajímavostí je, že 3 z nich do své odpovědi uvedli i více věcí. Jeden z nich odpověď 

„ať se rovnátek nebojí a vyberou si dobrého ortodontistu“ a další dva odpověď „ať si dávají pozor 

na tvrdé jídlo“. 

9.2.6 Popiš průběh své léčby (nasazení, sundání, bolest, pocity…) 

Tato otázka tvořila poslední část dotazníku. Všechny odpovědi nelze přímo formulovat 

a rozepisovat se o nich, proto jsem se rozhodla odpovědi citovat. První uživatel uvedl: „První 

otisky, druhé nasazení, utahování, rozbití, další otisky pro fixní rovnátka, odmítnutí fixních 

rovnátek, konec léčby, bolesti při nošení velké.“, druhý z uživatelů svou léčbu viděl takto: 

„Nasazení rovnátek trvá 1–2 hodiny, je to velmi bolestivé a cítíte chuť železa.“, třetí oproti tomu 

měl rovnátka zřejmě jen chvíli a svou léčbu popsal následovně: „Otisky a rentgeny, nasazení 

a gumičky, kroužky a dál nevím, co mě čeká.“. Čtvrtá až šestá výpověď byla hodně rozepsaná. 

Čtvrtá výpověď obsahovala: „Nasazení bylo v pohodě. Později to začalo hodně bolet, musela jsem 

si dávat pozor na určitý druh jídla. Gumičky byly úplně v pohodě. Sundávání už trochu bolelo, 

úplně mi to rvali. Ale bylo to v pohodě. Výsledky jsou vidět.“, pátá výpověď měla podobu: „Před 
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fixními rovnátky jsem měla sundavací půl roku. Nasazovali mi rovnátka na spodní i horní patro 

najednou. Měla jsem dva kroužky, odlepení zámečku se mi nestalo.“ a šestá výpověď se dala 

považovat za nejdelší: „Nasazování vůbec nebolelo, jen kroužky vzadu na stoličkách byly 

nepříjemné. Hodinu po nasazení mě začaly bolet zuby. Když jsem jedla, tak jsem nemohla 

ukousnout rohlík. Po nějakém čase bolest přestala. Po každém utahování zuby bolí tak tři dny. Jsem 

ráda, že si můžu dát různě barevné gumičky.“. Při nahlédnutí do ostatních 24 dotazníku mi přišlo, 

že se většina téměř shodovala s uvedenými odpověďmi. Nemyslím si, že provedení obou dotazníků 

bylo zbytečné, neboť mi poskytlo vizi o tom, jak téměř mí vrstevníci reagují na tyto otázky. Jen pro 

představu, tento rozhovor vyplnilo pět žáků z 6. A, tři žáci z 6. B, sedm žáků z 8. A, deset žáků 

z 8. B, dva žáci z 9. B a tři žáci z 9. A. 

Závěr 

Psaní závěrečné práce mi nepřišlo nějak vyčerpávající a spíše se stávalo takovým relaxem po 

příchodu ze školy, než nějakou povinností. Při psaní závěrečné práce se mi podařilo nabýt mnoha 

informací navíc, které můj přehled o ortodoncii ještě více rozšířily. Bavilo mě například i učení se 

novým latinským pojmům, které se mi mohou při dalším studiu hodit. Při práci s údaji 

v dotaznících se mi vybavovala dřina v matematice, díky které se mi povedlo dospět ke správnému 

počtu odpovědí. 

Necílila jsem k tomu, abych lidem kladla do hlavy, co vše mají a nemají o rovnátkách znát, ale 

k tomu, aby lidé věděli něco základního o ortodoncii. Proč to mají vědět? Protože rovnátka se 

pravděpodobně stanou v příštích letech součástí každé domácnosti. Ortodoncie se každým rokem 

rozrůstá a myslím si, že za pár generací si přijde pacient do ordinace, a tam mu vyrovnají zuby 

během chvíle. 
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Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu.  

 

 

  

V Olomouci, červen 2019 _______________________  
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Obrázek 18 – Graf 1 – vlastní 

Obrázek 19 – Graf 2 – vlastní 

Obrázek 20 – Graf 3 – vlastní 


