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Vážené kolegyně a kolegové,

jménem organizačního výboru si Vás dovoluji srdečně pozvat na XI. sjezd České společnosti 
chirurgie ruky s mezinárodní účastí. Česká společnost chirurgie ruky pořádá tuto akci každé dva 
roky a stejně jako v minulých letech se snaží připravit reprezentativní odborné forum pro setkávání, 
přátelskou konfrontaci a předávání poznatků z neustále se rozvíjejícího a široce interdisciplinární-
ho oboru, kterým chirurgie ruky bezesporu je.  Za organizační výbor mohu slíbit, že se budeme 
intenzivně snažit vytvořit příjemné prostředí nejen pro domácí, ale i pro zahraniční specialisty, 
které tímto srdečně zveme.

Výročnímu kongresu České společnosti chirurgie ruky bude nově předcházet jednodenní kurz 
chirurgie ruky, zaměřený na nové poznatky a postupy v oboru chirurgie ruky. Zkušení zahraniční 
a domácí lektoři se budou snažit Vám formou přednášek a komentovaných videonahrávek předat 
maximum nejen teoretických, ale hlavně praktických zkušeností. Upozorňujeme také, že počet 
účastníků kurzu je na rozdíl od kongresu omezen.

Těším se na Vaši návštěvu.

MUDr. Aleš Fibír  
organizační výbor

Dear colleagues,

On behalf of the Organising Committee, please allow me to cordially invite you to the 11th Con-
gress of the Czech Society for Surgery of the Hand with international participation. The Czech 
Society for Surgery of the Hand holds this event every two years and just as in previous years, it 
strives to prepare a representative expert forum for meeting, friendly confrontation and sharing 
findings from the forever-evolving and broad interdisciplinary field, which surgery of the hand 
undisputedly is. On behalf of the Organisation Committee I can promise that we will intensively try 
to create a pleasant atmosphere, not only for domestic specialists, but foreign ones as well, who 
we hereby cordially invite. 

Prior to the congress, a satellite course focused on “Endoscopic techniques for upper limb” and 
satellite IBRA course will take place. Experienced foreign and domestic lecturers will not only try 
to convey theoretical but mainly practical experience to you through lectures and commented 
video recordings.

I look forward to your visit.

Aleš Fibír, MD
Organising Committee

Pořadatel
Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP
Oddělení plastické a estetické chirurgie SANUS 
Hradec Králové

Organizační výbor
MUDr. Aleš Fibír - hlavní koordinátor
MUDr.Martin Kloud
MUDr.Lukáš Procházka

Vědecký výbor
MUDr.Aleš Fibír
MUDr.Radek Kebrle
Prim.MUDr.Ludevít Pintér CSc.

Zvaní přednášející
Prof. Dr. Jörg Grünert (St.Gallen, Švýcarsko) 
Prof. Dr. Peter Hahn (Bad Rappenau, Německo)
Prof. Dr. Hermann Krimmer (Ravensburg,
Německo) 
Dr. Krzystof Zimmer (Wroclaw, Polsko)

Koordinátoři kurzů
MUDr.Aleš Fibír – Kurz endoskopických technik
MUDr.Radek Kebrle – IBRA kurz

Organizer
Czech Society for Surgery of the Hand ČLS JEP
The Department of Plastic and Aestetic Surgery 
SANUS Hradec Králové

Organizing Committee
MUDr. Aleš Fibír
MUDr.Martin Kloud
MUDr.Lukáš Procházka

Scientific Committee
MUDr.Aleš Fibír
MUDr.Radek Kebrle
Prim.MUDr.Ludevít Pintér CSc.

Invited Speakers
Prof. Dr. Jörg Grünert (St.Gallen, Swiss)
Prof. Dr. Peter Hahn (Bad Rappenau, Germany)
Prof. Dr. Hermann Krimmer (Ravensburg,
Germany)
Dr. Krzystof Zimmer (Wroclaw, Poland)

Courses Coordinators
MUDr.Aleš Fibír – Endoscopic techniques 
course
MUDr.Radek Kebrle – IBRA course

Všeobecné informace     general Information 
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Termín konání
Kurz 20.říjen 2011
Sjezd 21. - 22. říjen 2011

Místo konání
Harmony Club Hotel ****
Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn
GPS 50°43‘49.047“N, 15°36‘4.714“E 

Jednací jazyk
čeština, slovenština, angličtina se simultánním 
překladem

Nedílnou součástí kongresu je rehabilitační
a sesterská sekce.
V prostorách jednání kongresu je k dispozici 
WiFi připojení k internetu. Heslo pro přístup 
získáte při registraci.
Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského 
předpisu č.16 ČLK a je ohodnocena 16 kredity 
pro lékaře. Akce je také zařazena do systému 
celoživotního vzdělávání dle vyhlášky MZ ČR 
č. 321/2008 Sb. a ohodnocena 10 kredity za 
pasivní účast pro SZP.

WWW kongresu
www.nucleus.cz/chir 
www.handsurgery.cz 

Hlavní koordinátor kongresu
MUDr. Aleš Fibír 
ales.fibir@handsurgery.cz
tel +420 603 869 203

Organizační zajištění akce
RNDr. František Skopec, CSc., NUCLEUS HK®

Divišova 882, 500 03 Hradec Králové

Manažer akce 
Bc. Lucie Šafránková  
Tel./fax: +420 495 217 146 
Mobil: +420 739 433 626  
Jednací jazyk programu je čeština (slovenština) 
a angličtina, zajištěn je simultánní překlad. 

Vzhledem k přihlášeným zahraničním účastní-
kům a zvaným zahraničním hostům si vědecký 
výbor kongresu dovoluje zdvořile požádat, aby 
byla prezentace, přizpůsobena této situaci. 
Například použitím anglicky psaného textu 
prezentace, přestože je přednášeno v češtině 
(slovenštině). Případně důsledným dodržová-
ním mezinárodně srozumitelné nomenklatury, 
nebo dvojjazyčnými texty promítaných snímků 
apod. Pro správný a přiléhavý simultánní pře-
klad je také nutné při prezentaci mluvit pouze 
do mikrofonu a přiměřeně srozumitelně.

TECHNICKÉ POŽADAVKY
NA PROJEKCI
Prezentace v programu Microsoft PowerPoint 
verze 2003-2010, formát 16:9. Podporovaný 
formát videosouborů je .wmv. U ostatních 
formátů je třeba v dostatečném předstihu 
vyzkoušet jejich funkčnost jako prevenci před 
potížemi s přehráváním při samotné prezen-
taci.

Délka prezentace bude vyznačena v podrob-
ném programu a musí být dodržena. Předání 
prezentace nejméně 2 hodiny před začátkem 
příslušného bloku. Přednášky k rannímu bloku 
je nutno předat den předem.

Odborné téma kongresu není konkrétně urče-
no, očekávány jsou všechny příspěvky týkající 
se chirurgie a rehabilitace ruky.

Date
Course   October, 20, 2011
Congress   October, 21-22, 2011

Venue
Harmony Club Hotel ****
Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn
50°43‘49.047“N, 15°36‘4.714“E

Congress Languages
Czech, English (simultaneous interpreting) 

The congress include Nurses and Physiothera-
peutic Sessions.

Congress websites 
www.nucleus.cz/chiren
www.handsurgery.cz

Chief Coordinator of the Congress
MUDr. Aleš Fibír
ales.fibir@handsurgery.cz
Cell +420 603869203

Executive office
RNDr. František Skopec, CSc. – NUCLEUS HK®
Divišova 882
500 03 Hradec Králové

Event manager
Bc. Lucie Šafránková
Tel/fax: +420 495 217 146
Cell: +420 739 433 626

Congress language is Czech (Slovak) and 
English, simultaneous translation is provided. 
With regard to the registered participants from 
abroad and invited foreign speakers, Scientific 
Committee allows politely request to adapt 
presentations to this situation. For example, 
using English-language presentation of the 
text, although reciting in Czech (Slovak). Al-
ternatively, strict observance of internationally 
understood nomenclature, or bilingual texts 
in projected images, etc. For proper simulta-
neous translation is also necessary to speak 
only into the microphone and reasonably clear 
during the presentation.

TECHNICAL REQUIREMENTS
FOR SCREENING
The presentation shall be created in Microsoft 
PowerPoint versions 2003-2010, 16:9 format. 
Supported video format is. Wmv. For other 
formats, it is necessary to test their functionali-
ty in advance.

Length of the presentation will be marked in
a detailed programme and must be complied. 
It is necessary handover your presentation at 
least 2 hours before the start of the block.

Lectures on the morning block is necessary
to pass the day before.
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Dopolední program
Kurz endoskopických technik
na horní končetině

Lektoři   
Prof. Dr. Peter Hahn
(Bad Rappenau, Německo),
Dr. Anton Rosenkranz
(Braunau am Inn, Rakousko)
Dr. Aleš Fibír
(Hradec Králové, Česká republika)

Popis kurzu  
Hlavním tématem dopolední části kurzu budou 
endoskopické techniky na horní končetině, 
hlavně endoskopicky asistované uvolnění 
n.ulnaris u syndromu kubitálního kanálu. 
Prezentovány budou i endoskopické operace 
syndromu karpálního tunelu a výkony v dalších, 
méně známých indikacích.

Koordinátor kurzu
Aleš Fibír, e-mail: ales.fibir@handsurgery.cz 

Hlavní partner kurzu
Hospimed, spol. s r.o.

Odpolední program
Kurz IBRA

Téma kurzu  
Nejčastější chyby a komplikace osteosyntézy 
zlomenin distálního radia Osteosyntéza distál-
ního radia u starších pacientů

Lektoři   
Prof. Dr. Hermann Krimmer
(Ravensburg, Německo),
Prof. Dr. Jörg Grünert
(St.Gallen, Švýcarsko),
Dr. Krzystof Zimmer
(Wroclaw, Polsko),
Dr. Radek Kebrle
(Vysoké n. Jizerou, Česká republika)

Popis kurzu  
International Bone Research Association 
(IBRA, www.ibra.ch) je mezinárodní nezisková 
organizace, se sídlem ve Švýcarsku, podpo-
rující lékařský výzkum kostní tkáně. Díky její 
podpoře Vám můžeme nabídnout přednášky 
špičkových odborníků na chirurgii ruky. Zvole-
ná  témata považujeme za velmi důležitá zvláště 
v této době, kdy je osteosyntéza distálního 
radia používána na stále větším počtu pracovišť 
a tím pádem se komplikací objevuje více než
v minulosti. Myslíme si také, že by měla být 
více zdůrazňována specifika ošetření zlomenin 
distálního radia u starších pacientů s ohledem 
na vyšší výskyt osteoporozy, která limituje 
možnosti osteosyntézy.

Koordinátor kurzu
Radek Kebrle, e-mail: radek.kebrle@seznam.cz  

Hlavní partner kurzu
Medartis AG 

Jazyk kurzu  
angličtina, zajištěn simultánní překlad do češtiny 

Společná večeře
pátek 20.11.2011  
Harmony Club Hotel **** Buffet Restaurant
Vstupné je zahrnuto do kurzového poplatku.

Servis kurzu   
Bc. Lucie Šafránková
e-mail: safrankova@nucleus.cz  
tel.: +420 739 433 626 

Forenoon programme
Endoscopic techniques for upper limb 
             
Lecturers
Prof. Dr. Peter Hahn
(Bad Rappenau, Germany),
Dr. Anton Rosenkranz
(Braunau am Inn, Austria),
Dr. Aleš Fibír
(Hradec Králové, Czech Republic)

Course description
The main theme of forenoon course will be 
endoscopic techniques for upper limb, espe-
cially endoscopically assisted n.ulnaris release 
in CuTS.
Endoscopic surgeries of CTS as well as less 
known indications will be presented.
Course coordinator: Aleš Fibír, e-mail:
ales.fibir@handsurgery.cz

Main partner of course
Hospimed, spol. s r.o.

Afternoon programme
IBRA Course

Theme
The most common errors and complications of 
internal fixation of distal radius Internal fixation 
of distal radius in elderly patients

Lectures
Prof. Dr. Hermann Krimmer
(Ravensburg, Germany),
Prof. Dr. Jörg Grünert
(St. Gallen, Switzerland),
Dr. Krzystof Zimmer
(Wroclaw, Poland),
Dr. Radek Kebrle
(Vysoké n. Jizerou, Czech Republic)

Course description
International Bone Research Association 
(IBRA, www.ibra.ch) is an internationally orien-
ted non-profit organisation located in Switzer-
land. IBRA’s core activity is the future-oriented 
advancement of bone tissue research. With 
its support we can offer high-end lectures of 
experts in hand surgery. We consider selected 
topics as a very important especially at this 
time, when internal fixation of distal radius is 
used in an increasing number of workplaces, 
and thus the complications occur more than 
in past. More stressed should be specific 
treatment of distal radius fractures in elderly 
patients with regard to higher incidence of 
osteoporosis, which limits osteosynthetic 
options.

Course coordinator
Radek Kebrle, e-mail: radek.kebrle@seznam.cz

Main partner of course
Medartis AG 

Course language
English with simultaneous interpreting

Dinner
Friday 10.10.2011
Harmony Club Hotel **** Restaurant Classico
Included in congress fee.

Course service
Bc. Lucie Šafránková
e-mail: safrankova@nucleus.cz
tel.: +420 739 433 626

8    9

satelitní kurz    satellite course satelitní kurz    satellite course



K účasti je možné se registrovat pouze on-line 
pomocí formuláře na www.nucleus.cz/chir.

Po vyplnění formuláře Vám bude obratem za-
sláno Potvrzení o registraci. Pokud by nastaly 
jakékoli problémy během registračního proce-
su, prosím kontaktujte sekretariát konference 
na e-mailové adrese safrankova@nucleus.cz.

Daňový doklad Vám bude vystaven a zaslán 
na registrační e-mail automaticky po úhradě 
poplatku. Poplatek za včasnou registraci bude 
uplatněn, pokud registrace a platba budou 
obdrženy sekretariátem konference nejpoz-
ději do 30.6.2011. Poplatek za standardní 
registraci bude uplatněn při registraci a platbě 
do 30.9.2011 po 1.10.2011 a na místě bude 
uplatněna výše poplatku za pozdní registraci.

Registrační poplatek kurzu zahrnuje
•	 celodenní odborný program kurzu
•	 občerstvení mezi přednáškovými bloky
•	 oběd 20. 10. 2011
•	 společná večeře účastníků kurzu
 20. 10. 2011

Registrační poplatek kongresu
zahrnuje
•	 vstup na odborné přednášky kongresu
•	 vstup na doprovodnou výstavu
•	 kongresové materiály
•	 občerstvení mezi bloky v prostorách výstavy
•	 oběd 21.10.2011
•	 vstup na společenský večer 21.10.2011

Kongresový poplatek
Časná registrace
platba do 30. 6. 2011

Řádná registrace
platba do 30. 9. 2011

Pozdní registrace
platba od 1. 10. 2011
na místě

Lékař člen ČSCHR 1 990 CZK 2 290 CZK 2 490 CZK

Lékař nečlen ČSCHR 2 490 CZK, 105 EUR 2 790 CZK, 119 EUR 2 990 CZK, 129 EUR

lékař – rezident 1 490 CZK, 65 EUR 1 790 CZK, 79 EUR 1 990 CZK, 89 EUR

Nelékař 1 490 CZK, 65 EUR 1 790 CZK, 79 EUR 1 990 CZK, 89 EUR

Satelitní kurz
20. 10. 2011 1 490 CZK, 65 EUR 1 790 CZK, 79 EUR 1 990 CZK, 89 EUR

Satelitní kurz
20. 10. 2011
+ kongresový poplatek 3 390 CZK, 139 EUR 3 890 CZK, 169 EUR 4 390 CZK, 189 EUR

Congress fees
Early registration
by June 30, 2011

Regular registration
by September 30, 2011 

Late registration after
October 1, 2011, on-site

Congress fee physici-
an ČSCHR member 1 990 CZK 2 290 CZK 2 490 CZK

Congress fee physician 
ČSCHR non-member 2 490 CZK, 105 EUR 2 790 CZK, 119 EUR 2 990 CZK, 129 EUR

Congress fee resident 1 490 CZK, 65 EUR 1 790 CZK, 79 EUR 1 990 CZK, 89 EUR

Congress fee non-
-physician 1 490 CZK, 65 EUR 1 790 CZK, 79 EUR 1 990 CZK, 89 EUR

Satellite course 20. 
10. 2011 1 490 CZK, 65 EUR 1 790 CZK, 79 EUR 1 990 CZK, 89 EUR

Satellite course 20. 10. 
2011 + Congress fee 3 390 CZK, 139 EUR 3 890 CZK, 169 EUR 4 390 CZK, 189 EUR

Confirmation of registration is send to your
e-mail immediately after filling in the registrati-
on form. In case of any problems during regist-
ration proces please do not heistate to contact 
an executive office at safrankova@nucleus.cz

Satellite Course fee includes
•	 addmission to scientific programme
 of the course
•	 coffee breaks
•	 lunch 20.10.2011
•	 dinner 20.10.2011

 Congress registration fee includes
•	 addmission to scientific programme
•	 addmission to poster section
•	 conference proceedings (programme,
 book of abstracts, badge etc.)
•	 coffee breaks
•	 lunch 21. 10. 2011
•	 social evening 21. 10. 2011
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Zrušení registrace

Sekretariát musí být písemně vyrozuměn
o zrušení účasti na konferenci, a to faxem na 
číslo +420 495 217 146 nebo e-mailem na 
adresu safrankova@nucleus.cz.

Po zrušení registrace budou uplatňo-
vány následující storno podmínky
Storno obdržené do 31. 8. 2011
50% registračního poplatku
Storno obdržené po 1. 9. 2011
100% registračního poplatku

Poplatky této akce lze uhradit následujícími 
způsoby: bankovním převodem, platební kar-
tou, hotově, na fakturu, složenkou.

Bankovní převod
Platbu bankovním převodem proveďte na 
základě Potvrzení o účasti, které Vám bude za-
sláno jako potvrzení Vaší registrace (na základě 
vyplněného registračního formuláře). Tento 
dokument obsahuje všechny detaily potřebné 
pro uskutečnění převodu.

Platba v CZK
Jméno banky 
Československá obchodní banka
Adresa banky 
Ulrichovo náměstí, Hradec Králové
SWIFT CEKOCZPP
Číslo účtu 96575/0300
Jméno účtu RNDr. František Skopec, Csc.
IBAN CZ7703000000000000096575
Detaily platby variabilní symbol viz potvrzení 
registrace

Platba v EUR
Jméno banky
Československá obchodná banka
Adresa banky
Michalská 18, Bratislava
SWIFT CEKOSKBX
Číslo účtu 4010068947/7500
Jméno účtu RNDr. František Skopec, Csc.
IBAN Sk3575000000004010068947
Detaily platby variabilní symbol viz potvrzení 
registrace

Upozornění: Účastník je povinen uhradit veš-
keré poplatky spojené s bankovním převodem

Cancellation policy

Full conference fees are payable, no matter 
how many sessions are attended. Organizer 
must be notified in writing of any registration 
cancellation. For cancellations received up to 
August 31, 2011 registration fee minus 50% 
charge for administrative proceedings will be 
refunded.
After August 31, 2011 no refunds will be made 
and participant must also meet the cost of any 
other services ordered.
Bank transfer

Registration fee and accommodation can be 
paid only by bank transfer. Payment details are 
given in Registration confirmation.

Payment in CZK   
Bank name
Československá obchodní banka
Bank address
Ulrichovo náměstí, Hradec Králové
SWIFT  CEKOCZPP
Account no. 96575/0300
Account name
RNDr. František Skopec, CSc.
IBAN CZ7703000000000000096575

Payment in EUR   
Bank name Československá obchodná banka
Bank address Michalská 18, Bratislava
SWIFT CEKOSKBX
Account no. 4010068947/7500
Account name
RNDr. František Skopec, CSc.
IBAN SK3575000000004010068947 

Notification: Participant is obliged to cover
all bank tranfer fees.
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Středa 19.10. Čtvrtek 20.10 Pátek 21.10. Sobota 22.10

Kongresový sál Kongresový sál
Modrý salonek

5.patro
Kongresový sál

7:30-8:00

Registrace
7:30-22:00

Registrace 7:30-18:00

8:00-8:30

Blok A
Distální radius

Registrace
8:00-12:00

8:30-9:00

Rehabilitační
a sesterská

sekce
Blok F

Vrozené vady,
Systémová

onemocnění

9:00-9:30

Kurz endoskopické
techniky na horní

končetině

9:30-10:00

10:00-10:30
Ustavující

shromáždění
České

společnosti
terapie ruky

10:30-11:00

Blok B
Zápěstí,
Trauma

11:00-11:30 přestávka

11:30-12:00

Blok G
Mikrochirurgie,

Varia

12:00-12:30

Oběd
Oběd

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

IBRA satellite
course I.

Pfizer symposium
Ukončení sjezdu

14:00-14:30

Blok C
Rehabilitace

WORKSHOP
New trends

in scaphoid and
radius fracture
treatment as
designed by
KLS Martin

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00
přestávka

přestávka
16:00-16:30

IBRA satellite
course II.

Blok D
Neuropatie
Endoskopie

16:30-17:00

17:00-17:30

Registrace
17:00-22:00

17:30-18:00

Blok E
Rhisartroza

18:00-18:30

18:30-19:00
Shromáždění členů 

ČSChR19:00-19:30

Společná večeře
účastníků

satelitního kurzu

19:30-20:00

20:00-21:00

Společenský
večer

21:00-22:00

22:00-23:00

23:00-24:00
Změna programu vyhrazena

Časový program kongresu a satelitního kurzu congrerss and satellite course schedule

Wednesday 
19.10. Thursday 20.10 Friday 21.10. Saturday 22.10

Congress Hall Congress Hall
Blue Room

5th floor
Congress Hall

7:30-8:00

Registration
7:30-22:00

Registration 7:30-18:00

8:00-8:30

Block A
Distal radius

Registration
8:00-12:00

8:30-9:00

Nurses and Physio-
therapeutic Session Block F

Inborn defects
System diseases

9:00-9:30

Endoscopic 
techniques for upper 

limb Course

9:30-10:00

10:00-10:30
The Constituent 
Assembly of the 

Czech Society for 
Hand Therapy

10:30-11:00
Block B

Wrist
Traumata

11:00-11:30 Coffee break

11:30-12:00

Block G
Microsurgery

Varia

12:00-12:30

Launch
Launch

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

IBRA satellite
course I.

Pfizer symposium
Closing ceremony

14:00-14:30

Block C
Rehabilitation

WORKSHOP
New trends

in scaphoid and
radius fracture
treatment as
designed by
KLS Martin

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00
Coffee break

Coffee break
16:00-16:30

IBRA satellite
course II.

Block D
Neurophathy
Endoscopy

16:30-17:00

17:00-17:30

Registration
17:00-22:00

17:30-18:00

Block E
Rhizarthrosis

18:00-18:30

18:30-19:00
ČSChR Plenary 

Session19:00-19:30

Dinner of partici-
pants of satellite 

course

19:30-20:00

20:00-21:00

Social evening
21:00-22:00

22:00-23:00

23:00-24:00
Programme subject to change



08.00 – 08.15           Kongresový sál
Slavnostní zahájení
Předsedající: Schmoranzová A.,
Fibír A., Pintér L.

08.15 – 10.25           Kongresový sál
Blok A– Distální radius
Předsedající: Krimmer H., Grünert J., Kebrle R.

A01 Mišičko R., Meluzínová P. (7min)
C3 zlomeniny distálního radia - indikace
k otevřené osteosyntéze?

A02 Ruber V., Mašek M. (7 min) 
Úskalí osteosyntézy distálního radia dor-
sálním přístupem

A03 Gajdoš R. (7 min)
Akútny compartment syndróm pri zlomeni-
nách distálneho rádia. Kazuistika
a prehľad súčasnej literatúry.

A04 Krimmer H. (15 min)
How to make complications rare

A05 Zimmer K. (15 min)
Functional outcome of distal radius fractu-
res treatment in elderly patients

A06 Grünert J. (15 min)
Intraarticular Malunion of the Distal Radius

A07 Vajczikova S., Chandoga I., Kilian M., 
Šajter M.  (7 min)
Rekonštrukčné operácie distálneho 
predlaktia po fractura male sanata

A08 Kraus J., Kebrle R. (7 min)
Korekční osteotomie distálního radia

A09 Kebrle R. (7 min)
Two bone osteotomy and the treatement of 
the distal radius malunion

08.00 – 08.15   Congress Hall
Opening ceremony 
Chair: Schmoranzová A., Fibír A., Pintér L.

08.15 – 10.25  Congress Hall
Block A – Distal radius
Chair: Krimmer H., Grünert J., Kebrle R.

A01 Mišičko R., Meluzínová P.  (7min)
C3 fractures of distal radius – IndicatIon 
for open osteosynthesIs?      

A02 Ruber V., Mašek M.   (7 min)
Difficulties  of osteosynthesis of the distal 
radius by dorsal approach

A03 Gajdoš R.  (7 min)
Acute compartment syndrome in fractu-
res of the distal radius. Case reports and 
review of current literature.

A04 Krimmer H.  (15 min)
How to make complications rare

A05 Zimmer K.  (15 min)
Functional outcome of distal radius fractu-
res treatment in elderly patients

A06 Grünert J.   (15 min)
Intraarticular Malunion of the Distal Radius

A07 Vajczikova S., Chandoga I., Kilian M., 
Šajter M.    (7 min)
Reconstructive operations of the distal 
forearm after fractura male sanata

A08 Kraus J., Kebrle R.   (7 min)
Corrective osteotomy of the distal radius

A09 Kebrle R.   (7 min)
Two bone osteotomy and the treatement of 
the distal radius malunion
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08.30 – 10.15          Modrý salonek
Blok S – Sesterská a rehabilitační 
sekce
Předsedající: Činčerová M., Kovářová K., 
Jančíková V.

S01 Jančíková V. (7 min)
Není loket jako loket (kazuistika „dětského 
a dospělého“ lokte)

S02 Gregorová E., Pilný J., Holubová M.          
   (7 min)
Funkční výsledky po operaci
pro rhisartrozu

S03 Synková T., Pilný J. (7 min)
Avulzní poranění karpu

S04 Gajdošová D. (7 min)
Devastačné poranenia končatín u detí 

S05 Mališková B. (7 min)
Ošetrovateľská starostlivosť o pacieta po 
operácii zápästia

S06 Vašíčková B., Hrivíková L. (7 min)
Použití zevní fixace u otevřených zlomenin 
předloktí

S07 Šaldová A., Dvořáková A. (7 min)
Pacient s Dupuytrenovou kontrakturou

S08 Prokešová M. (15 min)
Kineziologie ruky

S09 Činčerová M. (7 min)
Využití kinesiotapingu v rehabilitaci ruky
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10.25 – 12.15           Kongresový sál
Blok B – Zápěstí, Trauma
Předsedající: Pech J., Pilný J., Dráč P., Čižmář I.

B01 Dráč P., Čižmář I., Homza M. (7 min)
Čtyřrohá fúze zápěstí pomocí dlahy VA-LIF 
- první zkušenosti

B02 Veigl D., Pech J., Zatrapa T. (7 min)
Radioscapholunátní déza

B03 Pech J., Veigl D., Dobiáš J., Zatrapa T., 
Denk F.        (7 min)
Totální náhrada zápěstí vlastní konstrukce 
- zhodnocení výsledků

B04 Vodička Z., Stehlík J., Krejčí F., Kebrle R.       
   (7 min)
Limitovaná atrodeza revmatického zápěstí

B05 Dráč P., Maňák P., Reška M., Filkuka P.        
   (7 min)
Srovnání miniinvazivních přístupů v léčbě 
zlomenin střední třetiny člunkové kosti
– první výsledky prospektivní randomizova-
ná studie

B06 Pilný J., Fibír A.  (5 min)
Akutní ulnární translace karpu a její řešení 
(kasuistika)

B07 Veselý R., Kočiš T.  (7 min)
Otevřené zlomeniny předloktí III. stupně 

B08 Mihály, Bujňák, Kollárová (7 min)
Fractures of long bones of the hand

B09 Kozák T., Hart R.  (7 min)
Ošetření abrubce baze distálního článku 
prstu pomocí Hook plate / Medartis /

B10 Cigaňák J., Magdin D., Bakoš T., Gaman 
V., Cigaňák T., Mladý M.  (7 min)
Externá minifixácia zlomením ruky

B11 Nejedlý A., Horyna P.  (7 min)
Distrakce skeletu – její postavení ve spek-
tru možnostírekonstrukce prstu ruky po 
amputaci

10.25 – 12.15            Congress Hall
Block B – Wrist, Trauma
Chair: Pech J., Pilný J., Dráč P., Čižmář I.

B01 Dráč P., Čižmář I., Homza M. (7 min)
Four-conner athrodesis using VA-LIF plate 
– fIrst experience

B02 Veigl D., Pech J., Zatrapa T. (7 min)
Radioscapholunátní déza

B03 Pech J., Veigl D., Dobiáš J., Zatrapa T., 
Denk F.        (7 min)
Totální náhrada zápěstí vlastní konstrukce 
- zhodnocení výsledků

B04 Vodička Z., Stehlík J., Krejčí F., Kebrle R.       
   (7 min)
Limited rheumatic wrist arthrodesis

B05 Dráč P., Maňák P., Reška M., Filkuka P.        
   (7 min)
Comparison of minimally Invasive approa-
ches in treatment of middle third scaphoId 
fractures - fIrst outcomes of prospective 
randomised study

B06 Pilný J., Fibír A.  (5 min)
Acute ulnar translation of karp and its 
solution

B07 Veselý R., Kočiš T.  (7 min)
Open  fractures  of  forearm bones  type  III 

B08 Mihály, Bujňák, Kollárová (7 min)
Fractures of long bones of the hand

B09 Kozák T., Hart R.  (7 min)
Treatment of  abruption of base of the distal 
phalanges using the Hook plate /Medartis/

B10 Cigaňák J., Magdin D., Bakoš T., Gaman 
V., Cigaňák T., Mladý M.  (7 min)
External  mini fixation of fractures of hand

B11 Nejedlý A., Horyna P.  (7 min)
Skeletal  distraction - its position in the 
spectrum of possibilities of reconstruction 
after finger amputees
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12.30 - 13.30 – Oběd

13.30 – 14.00          Kongresový sál
Symposium Pfizer
Nové možnosti v léčbě Dupuytrenovy kontrak-
tury/ New advances in treatment of Dupuytren 
contracture
Předsedající: Szabo Z., Schmoranzová A.

Schmoranzová A.  (10 min)
Where are we now? A review of current 
treatment for Dupuytren‘s contracture
Szabo Z.             (20 min)
Emerging treatment: new data on collage-
nase and clinical experiences 

14.00 – 15.35          Kongresový sál
Blok C – Rehabilitace
Předsedající: Grünert-Plüss N., Činčerová M., 
Fibír A., Maňák P.

C01 Grünert P.  (40 min)
Head and Brain

C02 Grünert-Plüss N.  (20 min)
Mirror therapy

C03 Masopust V.  (7 min)
Krční stimulace v léčbě KRBS
a neuropatické bolesti

C04 Kovářová K., Schmoranzová A., Horáčko-
vá D., Nosková L., Šalšová J. (7 min)
Rehabilitace pacientů s RSDS

C05 Činčerová M.   (7 min)
Dlahování – využití proximální a distální 
fixace v rehabilitaci ruky

15.30 – 16.00 
Přestávka na kávu

12.30 - 13.30 – Lunch

13.30 – 14.00          Congress Hall
Symposium Pfizer
Nové možnosti v léčbě Dupuytrenovy kontrak-
tury/ New advances in treatment of Dupuytren 
contracture
Chair: Szabo Z., Schmoranzová A.

Schmoranzová A.  (10 min)
Where are we now? A review of current 
treatment for Dupuytren‘s contracture
Szabo Z.             (20 min)
Emerging treatment: new data on collage-
nase and clinical experiences 

14.00 – 15.35           Congress Hall
Block C – REHABILITATION
Chair: Grünert-Plüss N., Činčerová M., Fibír 
A., Maňák P.

C01 Grünert P.  (40 min)
Head and Brain

C02 Grünert-Plüss N.  (20 min)
Mirror therapy

C03 Masopust V.  (7 min)
Cervical  stimulation in the treatment
of KRBS and neuropathic pain

C04 Kovářová K., Schmoranzová A., Horáčko-
vá D., Nosková L., Šalšová J. (7 min)
Rehabilitation of patients with RSDS

C05 Činčerová M.   (7 min)
Splinting  - use of proximal and distal  fixa-
tion in rehabilitation of the hand

15.30 – 16.00 
Coffee break
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16.00 – 17.50 Kongresový sál
Blok D – Neuropatie, Endoskopie
Předsedající: Hahn P., Humhej I., Nejedlý A., 
Zálešák B.

D01 Cigaňák J., Cigaňák T., Magdin M., Sirot-
ňák J.  (7 min)
Úžinové syndromy ruky

D02 Szalewicz-Szpunar J., Franiel J., Zawal M.        
   (7 min)
Rating of the median nerve after endosco-
pic treatment of carpal tunnel syndrom

D03 Rosenkranz A.  (15 min)
10 years results of endoscopic carpal 
tunnel release with the two-portal Chow – 
technique in 335 patients 

D04 Hahn P.  (15 min)
Endoscopic surgery of cupital tunnel 
syndrome

D05 Humhej I., Sameš M.          (7 min)
Výsledky operací pro syndrom
Guyonova kanálu

D06 Hellmuth T., Kebrle R., Schmoranzová A.        
   (7 min)
Subperiostální med. epikondylektomie 
jako řešení frikční neuropatie ulnárního 
nervu v obl. loketeního sulku

D07 Humhej I., Sameš M.  (7 min)
Výsledky rekonstrukcí n. radialis
po poranění

D08 Fibír A.  (5 min)
Endoskopická operace karpálního tunelu 
– pro a proti

D09 Justan I.  (7 min)
Zkušenosti s endoskopií měkkých
tkání ruky
    

16.00 – 17.50  Congress Hall
Block D – Neurophathy, Endoscopy
Chair: Hahn P., Humhej I., Nejedlý A.,
Zálešák B.

D01 Cigaňák J., Cigaňák T., Magdin M., Sirot-
ňák J.  (7 min)
Úžinové syndromy ruky

D02 Szalewicz-Szpunar J., Franiel J., Zawal M.        
   (7 min)
Rating of the median nerve after endosco-
pic treatment of carpal tunnel syndrom

D03 Rosenkranz A.  (15 min)
10 years results of endoscopic carpal 
tunnel release with the two-portal Chow – 
technique in 335 patients 

D04 Hahn P.  (15 min)
Endoscopic surgery of cupital tunnel 
syndrome

D05 Humhej I., Sameš M.          (7 min)
Results of operations for the Guyon‘s
canal syndrome

D06 Hellmuth T., Kebrle R., Schmoranzová A.        
   (7 min)
Subperiostální med. epikondylektomie 
jako řešení frikční neuropatie ulnárního 
nervu v obl. loketeního sulku

D07 Humhej I., Sameš M.  (7 min)
Results of reconstructions
n. radialis after injury

D08 Fibír A.  (5 min)
Endoscopic surgery of carpal tunnel
- for and against

D09 Justan I.  (7 min)
Experience with endoscopy of soft tissues 
of hand
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17.50 – 18.40          Kongresový sál
Blok E – Rhisartroza
Předsedající: Lutonský M., Vodička Z., Veigl D.

E01 Pavličný R.  (7 min)
První zkušenosti s náhradou kořenového 
kloubu palce protézou IVORY

E02 Rosenkranz A.  (10 min)
Mid-term results after implantation of 44 
cementless prosthesis in CMC I joint

E03 Lutonský M., Kohout A. (7 min)
Sylikonová synovialitida

E04 Volný O., Sklenský J.  (7 min)
Anatomická studie variability rami superfi-
ciales nervi radialis ve vztahu k operačním 
přístupům do karpometakarpálního kloubu 
palce

18.45 – 19.15          Kongresový sál
Shromáždění členů České společnosti 
chirurgie ruky 

17.50 – 18.40            Congress Hall
Block E – Rhizarthrosis
Chair: Lutonský M., Vodička Z., Veigl D.

E01 Pavličný R.  (7 min)
first experience with trapezio-metacarpal 
prosthesis IVORY

E02 Rosenkranz A.  (10 min)
Mid-term results after implantation of 44 
cementless prosthesis in CMC I joint

E03 Lutonský M., Kohout A. (7 min)
Silicon synovits

E04 Volný O., Sklenský J.  (7 min)
Anatomic  study of variability rami superfi-
ciales nervi radialis in relation to operatio-
nal approaches to carpometacarpal joint 
of thumb

18.45 – 19.15           Congress Hall 
ČSChR Plenary Session 
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08.30 – 11.00          Kongresový sál
Blok F – Vrozené vady, Systémová 
onemocnění
Předsedající: Mařík I., Smrčka V., Schmoran-
zová A., Vokurková J.

F01 Smrčka V., Kuželka V., Povýšil C.  
   (15 min)
Congenital  anomalies  of upper
and lower extremities

F02 Mařík I., Smrčka V., Kuklík M., Zemková 
D., Maříkova A.  (20 min)
Dysostoses with predominant involvement 
of limbs by Nosology and Classification of 
Genetic Skeletal Disorders: 2006 Revision

F03 Ogino T.  (40 min)
Presenter: Mařík I.
Clinical features and teratogenic mechani-
sms and classification of congenital hand 
differences

F04 Schmoranzová A. a kol. (7 min)
Radial club hand , naše současné řešení

F05 Schmoranzová A. a kol. (7 min)
Pollicizace II prstu při radiální hypoplasii 
typu Blauth IV a V 

F06 Križko M., Payer J., Boháč M., Žiak P., 
Fedeleš J.  (7 min)
Makrodaktýlia – naša skúsenosť
s riešením zriedkavej diagnózy

F07 Fialová L.  (7 min)
Deformity palce u spastické ruky 

F08 Vokurková J., Samohýl J., Bučková H., 
Brauner R., Lukášová O.  (7 min)
Komplexní léčba ruky u Epidermolysis 
Bullosa Dystrophica

08.30 – 11.00           Congress Hall
Block F – Inborn defects,
System diseases
Chair: Mařík I., Smrčka V., Schmoranzová A., 
Vokurková J.

F01 Smrčka V., Kuželka V., Povýšil C.  
   (15 min)
Congenital  anomalies  of upper
and lower extremities

F02 Mařík I., Smrčka V., Kuklík M., Zemková 
D., Maříkova A.  (20 min)
Dysostoses with predominant involvement 
of limbs by Nosology and Classification of 
Genetic Skeletal Disorders: 2006 Revision

F03 Ogino T.  (40 min)
Presenter: Mařík I.
Clinical features and teratogenic mechani-
sms and classification of congenital hand 
differences

F04 Schmoranzová A. a kol. (7 min)
Radial  club hand, our current solution

F05 Schmoranzová A. a kol. (7 min)
Pollicizace II prstu při radiální hypoplasii 
typu Blauth IV a V 

F06 Križko M., Payer J., Boháč M., Žiak P., 
Fedeleš J.  (7 min)
Gigantophalangia - our experience
with solving a rare diagnosis

F07 Fialová L.  (7 min)
Thumb  deformities in spastic hand 

F08 Vokurková J., Samohýl J., Bučková H., 
Brauner R., Lukášová O.  (7 min)
Complex  treatment of the hand in Epider-
molysis Bullosa Dystrophica
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F09 Justan I.  (5 min)
Rekonstrukce úchopu ruky u pacienta
s amyopatickou dermatomyositidou – 
kazuistika

11.30 – 13.30           Kongresový sál
Blok G – Mikrochirurgie, Varia
Předsedající: Vřeský B., Kluka T., Kurial P., 
Veselý J.

G01 Kurial P., Mařík V.  (7 min)
Digitální arteriální volný lalok

G02 Dvořák Z., Novák P., Stupka I., Hýža P., 
Výška T., Veselý J.  (7 min)
Skalpační poranění distálních
článků prstů ruky

G03 Kubek T., Stupka I., Veselý J. (7 min)
Arterializace venózního řečiště palce při 
replantaci

G04 Paroulek J.  (5 min)
Free ulnar forearm perforator flap
– Kazuistika

G05 Palenčár D., Hucko J., Paukovic J., Švec A.        
   (7 min)
Vaskularizovaná fíbula v rekonštrukcii 
defektov skeletu hornej končatiny

G06 Zálešák B., Lysák R., Molitor M., Stehlík 
D., Kalinová L., Šilhánková J. (7 min)
Vaskularizovaný přenos nehtu – součást 
portfolia mikrochirurgie

G07 Vřeský B., Kašpárek R., Hladík M.
   (7 min)
Dilacerační a ztrátová poranění nohou u 
dětí

G08 Molitor M., Zálešák B., Stehlík D., Deák 
M., Vinter R.  (7 min)
Kousnutí hadem na ruce - první česká 
zkušenost

F09 Justan I.  (5 min)
Reconstruction of the hand grip in patients 
with amyopathic dermatomyositis - case 
report

11.30 – 13.30           Congress Hall
Block G – Microsurgery, Varia
Chair: Vřeský B., Kluka T., Kurial P., Veselý J.

G01 Kurial P., Mařík V.  (7 min)
The digital artery free  flap

G02 Dvořák Z., Novák P., Stupka I., Hýža P., 
Výška T., Veselý J.  (7 min)
Scalping injuries of the distal phalanges
of the hand

G03 Kubek T., Stupka I., Veselý J. (7 min)
Replantation of amputated thumbs with 
venous arterialization

G04 Paroulek J.  (5 min)
Free ulnar forearm perforator flap
– Case report

G05 Palenčár D., Hucko J., Paukovic J., Švec A.        
   (7 min)
Free fibula for reconstruction of the bone 
defects in the upper extremity

G06 Zálešák B., Lysák R., Molitor M., Stehlík 
D., Kalinová L., Šilhánková J. (7 min)
Vascularized nail transfer - part of the port-
folio in microsurgery

G07 Vřeský B., Kašpárek R., Hladík M.
   (7 min)
Dilaceration and loss injuries of legs in 

G08 Molitor M., Zálešák B., Stehlík D., Deák 
M., Vinter R.  (7 min)
Snake bites on hand - first czech experi-
ence
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G09 Botan A.  (7 min)
Disastrous consequences of electrical 
injuries of the upper limb
following suicidal attempts

G10 Vodička Z., Stehlík J., Krejčí F. (7 min)
Infekční komplikace po artrodeze DIP klou-
bu pomocí samokompresního šroubu

G11 Kluka T., Šlárko G., Rochová P. (7 min)
Otvorené hojenie pri Dupuytrénovej kon-
traktúre ťažkého stupňa

G12 Šlárko G., Rochová P., Kluka T., Zábavní-
ková M.  (7 min)
Limitovaná fasciectómia pri Dupuytrénovej 
kontraktúre ťažkého stupňa

G13 Prášil P., Gabrhelík T.  (7 min)
Nové metody regionální anestezie horní 
končetiny

G14 Kebrle R., Paroulek J., Hellmuth T.  
   (7 min)
Mostový lalok v řešení podélných
defektů prstů
Posterová sekce

P01 Mišičko R.,Meluzínová P.
Přidružená poranění karpu u zlomenin 
distálního radia

P02 Bursa V., Sviták M., Dolejš M.
Mezioborová spolupráce odd. plastické 
chirurgie a traumatologie FN Plzeň

13.20            Kongresový sál
Ukončení kongresu

G09 Botan A.  (7 min)
Disastrous consequences of electrical 
injuries of the upper limb
following suicidal attempts

G10 Vodička Z., Stehlík J., Krejčí F. (7 min)
Infekční komplikace po artrodeze DIP klou-
bu pomocí samokompresního šroubu

G11 Kluka T., Šlárko G., Rochová P. (7 min)
Open wound healing in severe Dupuytre-
n`s contracture

G12 Šlárko G., Rochová P., Kluka T., Zábavní-
ková M.  (7 min)
Limited  fasciectomy in Dupuytren‘s con-
tracture of heavy grade

G13 Prášil P., Gabrhelík T.  (7 min)
New methods of regional anesthesia of 
upper limb 

G14 Kebrle R., Paroulek J., Hellmuth T.  
   (7 min)
Mostový lalok v řešení podélných
defektů prstů
Poster Section

P01 Mišičko R.,Meluzínová P.
Přidružená poranění karpu u zlomenin 
distálního radia

P02 Bursa V., Sviták M., Dolejš M.
Cooperation among  department of plastic 
surgery - clinic orthopaedic and  traumato-
logy  university hospital Plzen

13.20             Congress Hall
Closing ceremony
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Ubytování pro účastníky kongresu je zajištěno 
v následujících hotelích, které jsou od sebe 
vzájemně vzdáleny max 5 minut chůze.

Harmony Club Hotel ****
Bedřichov 106
543 51 Špindlerův Mlýn
50°43‘49.047“N, 15°36‘4.714“E
www.harmonyclub.cz

Hotel již přes 17 let nabízí svým hostům kvalitní 
servis a příjemné prostředí. Jeho ideální po-
loha společně s vnitřním vybavením řadí hotel 
mezi nejvýznamnější a nejkvalitnější poskyto-
vatele ubytovacích, stravovacích a ostatních 
rekreačních služeb. Samozřejmostí je možnost 
WiFi připojení ve veřejných prostorách, stejně 
tak i možnost  síťového připojení na všech 
pokojích. 

Kromě špičkových ubytovacích a gastrono-
mických služeb, nabízí hotel i širokou škálu 
volnočasových aktivit, při kterých můžete 
využít např. wellness centrum, v bezprostřední 
blízkosti si v zimě můžete zalyžovat nebo zabo-
bovat a o vaše nejmenší se postarají v dětském 
koutku. 

HOTEL MONTANA 
Bedřichov 70
543 51 Špindlerův Mlýn
50°43‘41.755“N, 15°36‘16.779“E
www.hotelmontana.cz 

Hotel Montana se nachází v části Bedřichov, 
leží v nadmořské výšce 750 m a je vzdálen 5 
minut od centra. 400 m od hotelu je sedač-
kový výtah na Medvědín do nadmořské výšky 
1.235 m. Pokoje jsou vybavené vlastním WC a 
sprchou, televizí se satelitem a telefonem.

Accommodation for participants of the congress 
is available at the following  hotels which are max 5 
minute walk distance from each other.

Harmony Club Hotel ****
Bedrichov 106
543 51 Spindleruv Mlyn
50 ° 43‘49 .047 „N, 15 ° 36‘4 .714“ E
www.harmonyclub.cz

Over 17 years the hotel is providing excellent service 
to its guests in really pleasant environment. The ideal 
location of the hotel together with the well equipped 
interiors is placing hotel between the most important 
and high quality considered hotels in the area of 
the whole Giant Mountains and as well the Czech 
Republic.

Pleasant atmosphere, quality cuisine and high stan-
dard of food and beverage service, covered parking 
lot, beautiful views, wide range of our sport and 
wellness activities. Wi-Fi is provided free of charge at 
our bars and there is also LAN connection at all our 
rooms.

HOTEL MONTANA
Bedřichov 70
543 51 Špindlerův Mlýn
50°43‘41.755“N, 15°36‘16.779“E
www.hotelmontana.cz

Hotel Montana is located in the area called Bedři-
chov, 750m above the sea level and it is 5 minutes 
from the city centre. There is chair lift to Medvědín to 
1.235m above the sea level located 400 m from the 
hotel. Špindlerův Mlýn is the centre of summer and 
winter tourism, recreation with the possibility of skiing, 
bathing and hiking. Rooms are equipped with WC 
and shower, television with satellite and telephone.

ubytování    Accommodation



VZ Bedřichov
Bedřichov 62
54351 Špindlerův Mlýn
50°43‘42.85“N, 15°36‘5.367“E
http://www.volareza.cz/www/index.
php?&z=1

Hotel VZ Bedřichov nabízí ubytování v samém 
turistickém centru Krkonoš, ve Špindlerově 
Mlýně. Klienti mohou využít vybavení jednoho 
z nejmodernějších wellness center v síti Vojen-
ských lázeňských a rekreačních zařízení, které 
poskytuje širokou nabídku služeb. K parkování 
vozidel klientů je vyčleněna odstavná plocha, 
která je zabezpečena automatickou závorou 
ovládanou čipovou kartou.

VZ Bedřichov
Bedřichov 62
54351 Špindlerův Mlýn
50°43‘42.85“N, 15°36‘5.367“E
http://www.volareza.cz/www/index.
php?&z=1

The hotel, military facility Bedřichov offers accommo-
dation in the well-known touristic center of Krkonoše 
Mountains - Špindlerův Mlýn. The facility provides 
accommodation either in the main building or in 
annex buildings.  With regard to its location, the hotel 
is an ideal place for adorers of winter sports, especia-
lly skiing, winter or summer tourism or bike tourism. 
Its amenities will satisfy even the most demanding 
clients. The hotel is suitable for both family recreation 
and for lovers of active relaxation or wellness stays.   
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Špindlerův Mlýn je nejznámější a nejnavštěvo-
vanější středisko Krkonoš, známý je též jako 
český Aspen. Mimořádné klimatické pod-
mínky a příhodná poloha celoročně uspokojí 
návštěvníky vyhledávající sport, turistiku, aktivní 
odpočinek i relax. Špindlerův Mlýn je středis-
kem letní i zimní turistiky, rekreace s možností 
lyžování, koupání i pěší turistiky. 

Nachází se v nadmořské výšce 710–850 m.
n.m. nad soutokem Dolského potoka s Labem. 
Je chráněn a obklopen Kozími hřbety, Pláněmi 
a Medvědínem.

V letním období nabízí nespočet turistických 
a cyklistických tras. Ze Špindlerova Mlýna je 
možno podnikat mnoho zajímavých výletů, 
například na Horní Mísečky, k prameni Labe, 
ke Špindlerově boudě či na Sněžku. Cyklisté 
mohou v létě využít cyklobusy, které křižují celé 
Krkonoše. 

Místní lyžařské středisko Ski areál Špindlerův 
Mlýn jako jediný 6-ti hvězdičkový resort v ČR 
nabízí 25 km špičkově upravených sjezdových 
tratí všech obtížností. Jen ve Špindlerově 
Mlýně  můžete lyžovat až 5 měsíců v roce. 
Pro příznivce běhu na lyžích upravuje Skiareál 
Špindlerův Mlýn téměř 100 km běžeckých 
tratí. Ve Svatém Petru a na Horních Mísečkách 
jsou připraveny atraktivní snowparky, včetně U 
- rampy na černé sjezdovce ve Svatém Petru.

Nelyžující návštěvníci si také přijdou na své. 
Ve Špindlerově Mlýně najdou četné množství 
ostatních aktivit. V zimě mohou navštívit 4 
km dlouhou sáňkařskou dráhu, vedoucí od 
Erlebachovy boudy k Dívčím lávkám. Děti jistě 
ocení snowtubing - jízdu v ledovém korytě. 
Zájemci mohou využít romantické projížďky v 
kočáru taženém koňmi. Příznivcům extrémních 
sportů bychom doporučili tandemový seskok 
na paraglidingu.

Spindleruv Mlyn belongs to one of the most popular 
skiing centre not just in Giant Mountains but in the 
whole Czech republic. It is situated about 715 - 1310 
metres above the sea level where the Dolsky stream 
joins the river Labe. The town lies in the Giant Moun-
tain National Park and extend in an area of 77 square 
kilometres and has got 4 parts - Predni Labska, 
Labska, Bedrichov and Svaty Petr. There lives about 
1300 inhabitants during the year in Spindleruv Mlyn 
and in the season is increased for about 15 000 
tourists.

 This original mining and wood cutting settlement 
started at the end of the 18. century to be called 
Spindleruv Mlyn after a mill of a Špindl clan built on 
the river Labe. From the end of the 18. century and 
mainly from the 19. century, the people started to 
build more. From chalets became nice hotels and 
restaurants. Most of them were build between the 
1. and 2. world war and others after the year 1945. 
The symbol of Spindleruv Mlyn is a white bridge built 
in 1911 and is situated directly in the town centre. 
Above the town centre you can also find a St. Petr 
and Paul‘s church built in the year 1802.

 In the old literature is Spindleruv Mlyn called as a 
Pearl of Giant Mountains because is situated in a 
beautiful area, in the middle of the highest czech 
mountains. In the time from May until October you 
can choose from a rich offer of tourist routes which 
will take you for a nice walk through the beautiful 
green valleys, mountains and woods. The best time 
for visitors is the second half of the summer and au-
tumn where they can enjoy different colours of trees 
and also can forest fruit picking.

 Spindleruv Mlyn is an ideal place for tourists which 
can use plenty of tourist and cyclic routes. The first 
snow starts to show at the end of October but the 
main winter season starts in December and lasts until 
April. The most favourite skiing areals are Svaty Petr 
and Medvedin. Both of them have got good snow 
conditions not just for professional skiers but for 
beginners too. In both of them are snowboard parks. 

rekreační možnosti    About Špindlerův Mlýn



Nabídka letních a zimních aktivit je opravdu 
rozmanitá: letní bobová dráha, Sáňkařská 
dráha, minigolf, lanový park, čtyřkolky, tenis, 
squash, turistický vláček, koňská spřežení, 
aquaparky, paragliding, rafting, masáže, 
běžecká stezka „Buď fit“, sportovní střelnice, 
snowtubing apod. Návštěvníkům, jsou k dis-
pozici půjčovny kol a lyží, školy se zkušenými 
instruktory a další.

Špindlerův Mlýn také nabízí nespočet barů, 
diskoték a restaurací.

If the weather isn‘t brilliant and isn‘t enough snow, the 
sloups are artificially covered with snow. Spindleruv 
Mlyn and its surrounding is also available to lovers 
of cross-country. There is also plenty of other sport 
activities - for example: bobsleigh track, sledge slide, 
snowtubing, horse riding, horse carriages, fishing, 
playing tennis, squash, bowling and also swimmnig, 
use of sauna, fitness, sun beds, massages, paragli-
ding, rafting and other mountain activities. The offer 
should satisfy everyone. Evenings you can spend 
with friends in restaurants, bars or night clubs.

 If you once come to Spindleruv Mlyn, you will never 
want to go anywhere else.
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Mezi Prahou a ostatními velkými městy jezdí 
denně mnoho přímých autobusů. Pokud bu-
dete chtít přijet do Špindlerova Mlýna vlakem, 
musíte dojet do poslední železniční stanice 
- do Vrchlabí - a pokračovat dále autobusem 
nebo taxi.

Přijíždíte-li vlastním automobilem, parkovací 
plochy budou k dispozici u hotelu Harmony 
Club a na přilehlé příjezdové cestě. Nicméně 
tyto kapacity jsou omezené a v případě jejich 
obsazení, je všem řidičům doporučováno pou-
žít veřejná parkoviště P1, P2, P3. Je zakázáno 
parkovat jinde, než na soukromém parkovišti 
u hotelu nebo penzionu. V některých částech 
města je dokonce zakázáno zastavit. Některá 
parkoviště v centru města jsou určena pouze 
pro vozidla s povolením Městského úřadu. 
Dodržování tohoto pravidla je nezbytné ob-
zvláště v zimní sezóně z důvodu údržby silnice. 
V případě, že váš automobil bude parkovat na 
místě jiném, než k tomu určeném, vystavujete 
se riziku uzamčení vašeho vozidla „botičkou“ 
i případnému odražení a následné pokutě. 
Informace o parkování ve Špindlerově Mlýně, 
najdete na www.sluzbyspindleruvmlyn.cz.

K parkování je možné využít tři veřejná parko-
viště.
•	 P1 se nachází hned na začátku města po 

pravé straně u přehrady Labská.
•	 P2 je v centru u lyžařského areálu Hro-

movka vedle autobusového nádraží.
•	 P3 je u lyžařského areálu Medvědín. 
•	 Celková kapacita těchto parkovacích 

ploch je 1250 míst. Informační tabule u 
P1 vám poskytne informaci o aktuálním 
stavu obsazenosti jednotlivých parkovišť.

•	 P1BEDŘICHOV - hlídané, pro dlouhodo-
bý pobyt (první parkoviště za přehradou 
při příjezdu)

•	 v letní sezoně uzavřenéP2
•	 P2 CENTRUM - nehlídané, krátkodobý 

pobyt
•	 dvě hodiny CZK 50,--

Between Prague and other major cities ride daily 
many direct bus lines. If you want to come to Špin-
dlerův Mlýn by railway, you must get to the last railway 
station - to Vrchlabí - and then continue by bus or taxi.

For individual city transport, you can use the ski bus, 
which is in the winter free of charge, or taxi.

It is recommended for all drivers, coming by his own 
car, to use public car parks P1, P2, P3. It is prohi-
bited to park elsewhere than on a private parking 
at the hotel or pension. In some parts of the city is 
forbidden to even stop.

Some parking in the city centre are only for vehicles 
with permits of municipality. Abidance by this rule 
is necessary especially in winter because of road 
maintenance.

In case that your car will be parked at a place other 
than a designated, you risk locking your car by police 
or eventual recovery of your car and the subsequent 
fine. Information about parking in Špindlerův Mlýn 
you can find on www.sluzbyspindleruvmlyn.cz

For parking is possible to use three public parking.

•	 P1 is just in the beginning of the city on the right 
side of Elbe dam.

•	 P2 is in the centre of the ski resort Hromovka 
beside the bus station.

•	 P3 is at the ski resort Medvědín. The capacity 
of these areas is 1250 parking places. Infor-
mation boards at P1 will provide you with infor-
mation about the current state of occupancy of 
each park.

•	 P1 BEDŘICHOV - guarded, for long-term stays 
(the first parking lot behind a dam on arrival)

•	 closed in the summer season
•	 P2 CENTRUM - unsecured, short-term stay
•	 two hours 50 CZK
•	 two – four hours 100 CZK
•	 four – eight hours 150 CZK
•	 one day 200 CZK

doprava a parkování    transportation & Parking



•	 dvě - čtyři hodiny CZK 100,--
•	 čtyři - osm hodin CZK 150,--
•	 jeden den CZK 200,--
•	 každý další den CZK 150,--
•	 ztráta parkovacího lístku CZK 1.000,-- P3
•	 MEDVĚDÍN - nehlídané, krátkodobý 

pobyt - 7:00 - 18:00 / jednodenní/ CZK 
200,--. Parkování od 14:00 CZK 100,-- 
Při překročení povolené doby parkování 
poplatek 500,-Kč za znemožnění údržby 
parkovací plochy (tzn.P3-od 19:00 do 
7:00 = 500 Kč). Týká se zimního období.

TAXISLUŽBA
GoTaxi Špindlerův Mlýn
tel: 800 800 108, +420 737 072 545

•	 each additional day 150 CZK
•	 loss of parking ticket 1.000 CZK - P3  
•	 MEDVĚDÍN - unsecured, short-term stay - 7:00 

- 6:00 p.m. / daily / 200 CZK. Parking from 
2:00 p.m. 100 CZK 

TAXI SERVICES
GoTaxi Špindlerův Mlýn
tel: 800 800 108, +420 737 072 545
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www.nucleus.cz

Medartis is one of the leading manufacturers of medical devices for cranio-maxillofacial 
surgery, hand and plastic surgery as well as orthopaedic trauma surgery. Medartis is 
committed to providing surgeons and operating room personnel with innovative titanium 
implants, instruments and services that represent advances in bone  xation and thus 
patients‘ quality of life.

New APTUS TriLock 1.5 Hand Systeeemmm:: 

The Smallest Locking System
• Internal  xator for the phalanges

• Multidirectional (±15°) and angular ssssttttaaabbllee

• Highly polished surfacee aanndd roundd eeeeddggeeessss

• Plate thickness of oooonllllyyyy  00.88 mmmm

Inttrooduucinng TriLLock 1..5

Headquarters Medartis AG | Hochbergerstrasse 60E | 4057 Basel | Switzerland 

G.P.S. Ofa s.r.o. | Fügnerova 1244 | 252 28 ernošice | Czech Republic | info@gps-ofa.cz

www.medartis.com 




