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Firma BEZNOSKA s.r.o. si v letošním roce připomíná dvacáté výročí svojí existence. Při této příležitosti se dne 13. září 2012  v Kladně 
uskutečnilo setkání přednostů klinik, primářů ortopedických oddělení a členů výboru české ortopedicko – traumatologické spo-
lečnosti. Patronaci nad setkáním převzal osobně předseda výboru ČSOT -  prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA. Přítomni byli též lékaři  
ze Slovenska.

V sídle společnosti BEZNOSKA s.r.o. proběhl i odborný seminář. V úvodu se-
mináře poděkoval pan Stanislav Beznoska ortopedické společnosti a lékařům 
za to, že to byli právě oni, kteří iniciovali požadavek, aby v Kladně byla podle 
švýcarské školy AO založena výroba implantátů a nástrojů domácí českoslo-
venské provenience pro osteosyntézu kostí a umělé náhrady.

Tuto skutečnost též ve své 
přednášce vyzdvihl i přednos-
ta Ortopedické kliniky v  Praze  
Na Bulovce pan prof. MUDr. Pa-
vel Dungl, DrSc. a vysoce ocenil 
přínos výrobní základny vzniklé 
v  Poldi SONP Kladno koncem 
šedesátých let minulého století. Poukázal na to, že právě díky této výrobní základně 
se mohla úspěšně rozvíjet i československá ortopedie a traumatologie. Vyzdvihl též 
osobnosti, které se jak po stránce technické i medicínské zasloužili o tehdejší vývoj. 
V  té souvislosti jmenoval konkrétně  někdejšího primáře Ortopedicko – úrazového 
oddělení nemocnice v  Kladně MUDr. Ludvíka Seidla a primáře MUDr. Novotného 
z ortopedického oddělení nemocnice v Ostravě. Zdůraznil, že společně s výrobní zá-
kladnou se díky profesorům Pavlanskému, Čechovi a Stryhalovi ve spolupráci s pa-
nem Beznoskou v tisku objevila řada původních publikací, které přispěly k dobrému 
jménu československé ortopedie a traumatologie. Dále  ve svém vystoupení připo-
menul celou řadu významných implantátů z výroby Poldi SONP Kladno a následně 
firmy BEZNOSKA s.r.o., které přispěly k vyléčení a „vrácení radosti z pohybu“ mnohým 
pacientům nejen v České a Slovenské republice.

Kazachstán je v  našem povědomí zemí s  velkými nalezišti ropy a zemního plynu, 
kterou obývají hlavně pastevci. V posledních letech však do této země míří investoři 
z celého světa a Kazachstán se brzy stane klíčovým trhem ve Střední Asii.

Svou rozlohou 2.725.000 km2  je Kazachstán devátou největší zemí světa, avšak žije 
zde pouze 16,7 mil. obyvatel. Hlavním městem je Astana, dalšími důležitými obchod-
ními centry jsou Almaty, Aktobe, Aktau, Karaganda, Kostanaj a Khorgos.  

Společnost BEZNOSKA má již tra-
dičně v  zemích bývalého SSSR 
čilé obchodní aktivity. Před třemi 
lety jsme využili nabídky agentu-
ry CzechTrade na společnou účast 
českých výrobců zdravotnické 
techniky na  veletrhu KIHE. Tam 
jsme zahájili jednání se společnos-
tí, která se od roku 1992 zabývá 
prodejem zdravotnického vyba-
vení a má 261 spolupracovníků v 9 
oblastech Kazachstánu. Po  dlou-

hých jednáních a byrokratických peripetiích byla na jaře 2012 dokončena registrace 
našich výrobků v Kazachstánu a my jsme konečně zahájili obchodní činnost.

V posledních letech patří zdravotnictví v Kazachstánu mezi prioritní obory, podpo-
rované prezidentem Nursultanem Nazarbajevem. Je rozpracována výstavba 100 ne-
mocnic a dalších 350 zdravotnických zařízení po celé zemi. 

Letošního kongresu EFORT se 23. – 25. 5. zúčastnilo 123 
vystavovatelů, firma BEZNOSKA byla jediným českým 
zástupcem. Náš stánek byl umístěn přímo u kongreso-
vých sálů. Z českých ortopedů náš stánek navštívili např. 
prof. Sosna, doc. Trč, prof. Čech a prof. Dungl, ze zahra-
ničních osobností jmenujeme alespoň prof.  Filipenka a 
prof. Vyrvu z charkovského institutu, který již běžně ope-
ruje naše implantáty.

Po skončení odborného semináře si přítomní se zájmem prohlédli nově otevřené marketingové středisko, které firma BEZNOSKA 
vybudovala nejen pro odbornou výuku mediků a začínajících ortopedů, ale i instrumentářek. Hlavním záměrem je umožnění zku-
šebních operací na umělých kostech. K dispozici je též posluchárna  s možností promítání instruktážních filmů z konkrétních ortope-
dických operací. Toto oddělení je též vybaveno odbornou literaturou, která se bude postupně rozšiřovat. 
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Stanislav Beznoska 

Centrální městská klinická nemocnice (její úroveň 
byla čtyři roky za sebou vyhodnocena komisí 

z Bruselu jako špičková)

Městská klinická nemocnice No.4 Prezidentská klinická nemocnice (v době ruské éry se 
zde léčili všichni funkcionáři včetně prezidenta)

Z leva Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
Mgr. Ivana Kočová – redaktorka časopisu ORTOPEDIE

Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

V popředí Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
Prim. MUDr. Jan Pešek – Ortopedie Klatovy

SERVIS
Ve spolupráci s přednostou I. Ortopedické klini-
ky 1. LF UK v Praze Motol prof. MUDr. Antonínem 
Sosnou, DrSc. Byl aktualizován Operační manuál 
k  totální náhradě kolenního kloubu typ SVL/RP. 
Společně s  tímto operačním manuálem byl na 
této klinice natočen film z operace.

Operace totální náhrady kolenního 
kloubu typ SVL – RP

Operuje přednosta I. Ortopedické kliniky 1.LF UK 
v Praze Motol – prof. MUDr. Antonín Sosna DrSc.



Velmi pozoruhodná je  výstava implantátů a nástrojů  uspořádaná ve dvou místnostech, jenž první je věnována historii a druhá současnému 
stavu s možností dalšího vývoje. 

Firma BEZNOSKA s.r.o. tímto inovačním přístupem rozšiřuje svůj servis pro ortopedickou veřejnost a dává jí novou příležitost využít možností 
domácí základny technického zařízení pro realizaci jejich požadavků a přání.  Domácí technická výrobní základna jistě umožní další pokrok 
naší ortopedie.

Setkání ortopedů mělo i svůj společenský program v  Areálu Botanika, kde přítomné pozdravil i osobně primátor města Kladna Ing. Dan  
Jiránek.
 

Nové tvářeNový trend

Nová marketingová budova firmy BEZNOSKA s.r.o.

Testovací zařízení pro mechanické
zkoušky implantátů

Výstavní exponáty Výstavní exponáty

Testovací zařízení na polyethylen 3D Tiskárna

Petr Milata
jednatel společnosti

Ing. Daniela Švédová
finanční ředitelka, prokuristka

Lenka Thonová
jednatelka společnosti

Ing. František Rod
technický ředitel

Petr Milata jr.
obchodní ředitel

Ing. Jiří Bichler
výrobní ředitelZ leva starosta města Kladna Ing. Dan Jiránek, odb. as. 

MUDr. Radovan Kubeš, Ph.D. – Ortopedická klinika FN v 
Praze Na Bulovce, Petr Milata jednatel firmy BEZNOSKA 

s.r.o., Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. – přednosta Ortope-
dické kliniky FN v Praze Na Bulovce.

Z leva starosta města Kladno Ing. Dan Jiránek, Prim. MUDr. 
Peter Stica – Ortopedické oddělení Semily, Prim. MUDr. Pa-
vel Hroch – Ortopedické oddělení Rychnov nad Kněžnou,
Petr Milata – jednatel firmy BEZNOSKA s.r.o., Prof. MUDr. 

Pavel Dungl, DrSc. – Přednosta Ortopedické kliniky FN 
v Praze Na Bulovce.

NOVÉ VEDENÍ FIRMY
Rozhodující událostí v tomto jubilejním roce se stala zásadní změna ve vedení firmy.
Do funkce jednatele byl valnou hromadou jmenován Petr Milata starší. Druhou jednatelkou byla jmenována Lenka Thonová. Do funkce 
obchodního ředitele byl jmenován Petr Milata jr. Pan Petr Milata starší je široké ortopedické společnosti znám již z minulých let, kdy funkci 
jednatele firmy zastával již v letech 1997 až 2006. V dalších letech byl obchodním manažerem anglické firmy Corin pro Českou republiku.
Paní Lenka Thonová pracovala dříve ve firmě jako asistentka jednatele firmy a po návratu z mateřské dovolené byla jmenována do funkce 
jednatele.
Pan Petr Milata jr. působil jako obchodní zástupce pro region Jižní Čechy. Značné obchodní zkušenosti získal při téměř pětiletém působením  
v anglické firmě Corin, která má ve svém portfoliu široké spektrum ortopedických implantátů.

Vedení firmy nyní tedy působí v tomto složení:


