
1. Středoevropské kolenní  
osteotomické sympózium

26. - 27. Leden 2023 | Hotel Clarion | České Budějovice

Vzdělávací akce pořádaná společností Arthrex s.r.o. ve spolupráci s ortopedickým oddělením Nemocnice 
České Budějovice a.s. a odborným garantem MUDr. Lukášem Hanákem, Maximilium Orthopädie 
Donauwörth, DE a pod záštitou Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP.



Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jako mladého ortopeda mě v začátcích 
mé odborné kariéry velmi znepokojovalo, 
jakým paušálním způsobem jsme na 
mé tehdejší klinice v německém Augs-
burgu „zacházeli“ s pacienty se symp-
tomatickým poškozením chrupavky 
kolenního kloubu, s bolestivými stavy 
po menisektomiích, či obecně s gon-
artrózou. Zásadně více léčebných 
alternativ než obstřik, vložku do boty a 
totální endoprotézu jsme na velmi známé 
a velké ortopedické klinice nenabízeli.

Měl jsem odborně velké štěstí, že mě 
má tehdejší nespokojenost a doslova 
hlad po „něčem jiném“ dovedl v letech 
2007 - 2008 do kolébky renesance 
osteotomií v oblasti kolenního kloubu 
v německém Hannoveru. Dostal jsem 
možnost nasát tehdy jedinečnou léčeb-
nou filozofii od kolegů Dr. med. Loben-
hoffera, Dr. med. Agneskirchnera nebo 
Dr. med. van Heerwaardena.

Od té doby touto velmi potentní zách-
rannou operační terapií v oblasti kolen-
ního kloubu profesně doslova žiji.

K mé profesní i osobní radosti jsem v 
několika posledních letech mohl tento 
osteotomický “virus” úspěšně šířit také 
internacionálně, a to hlavně v mé rodné 
zemi, v Čechách, na Moravě a Slovensku. 
Mohl jsem se tak seznámit se spoustou 
moderně uvažujících a velmi zručných 
ortopedických kolegů, kteří stejně jako 
snad i Vy, cítili a cítí potřebu „svým 

kolenním pacientům“ nabídnout možnost 
záchrany zachování tak významného 
pilíře, jakým kolenní kloub bezpochyby 
je.

Je mi proto velkou ctí a potěšením Vás 
jménem společnosti Arthrex s.r.o., pana 
primáře MUDr. Davida Musila a jmé-
nem mým pozvat na 1. ročník Středo- 
evropského kolenního osteotomického 
sympózia do krásných a ortopedicky 
velmi zdatných Českých Budějovic. 

Jsem pyšný na naše „domácí“ odborné 
zastoupení, na kolegy, kteří problematikou 
osteotomií v oblasti kolenního kloubu 
intenzivně žijí a mají tuto ne zrovna 
nenáročnou operační léčbu pevně za- 
integrovanou jako součást jejich terapeu-
tického portfólia. 

Naším společným cílem je odstranit závoj 
předsudku a mýtu, který mnohdy ještě 
pevně lpí na osteotomické tváři. Ukázat 
Vám jednoduchou krásu a sílu osteotomií 
a povzbudit Vás na cestě k záchranné 
terapii kolenního kloubu. 

První ročník se věnuje stěžejním a 
nezbytným teoretickým a praktickým 
základům osteotomií tibie a femuru. 
Součástí sympózia je edukace digitálního 
plánování výkonu včetně “tips & tricks” 
na modelech “saw bones” („naše chyby 
opakovat nemusíte“).

S přáním vydařeného odborného setkání, 

Lukáš Hanák

Úvodní slovo odborného garanta



Program | Čtvrtek, 26. Leden, 2023

15:00 - 16:00 Registrace

16:00 - 16:10 Zahájení sympózia D. Musil, L. Hanák

16:10 - 17:00 Mechanická osa, norma, patologie, analýza L. Hanák

Valgizační mediální open wedge HTO P. Zeman

Varizační mediální closed wedge DFO J. Lošťák

17:00 - 17:15 Přestávka

17:15 - 18:15 „Wrong spot surgery“ … alias femorální varus, tibiální valgus L. Hanák

Komplikace OT a jejich řešení R. Bartoš

Osteotomie „vs“ UNI … téměř žádná konkurence T. Trnka

„When do we go for UNI ... alias no osteotomy please“ F. Sahin

18:15 - 18:30 Přestávka

18:30 - 18:45 Přednáška speciálního hosta
„Moje HTO … alias OT z pohledu pacienta“

J. Gallo

18:45 - 19:15 Diskuse

20:00 - 22:00 Společná večeře a diskuse u kulatého stolu



Program | Pátek, 27. Leden, 2023

7:30 Úvod 2. dne

7:45 - 12:00 Živé operace – přenos z operačního sálu Operační tým  
L. Hanák, 
Z. Vodička, T. Trnka

Živé operace moderují P. Sadovský, 
P. Zeman, 
J. Lošťák, R. Bartoš

7:45 - 8:00 Představení pacienta 1 – HTO „varus“

8:00 - 8:45 Valgizační mediální OWHTO s PPP dlahou Arthrex

8:45 - 9:00 Představení pacienta 2 – DFO „valgus“ 

9:00 - 9:45 Varizační mediální CWDFO s dlahou Synthes, DePuy

9:45 - 10:00 Představení pacienta 3 – OWHTO + CWDFO s alogenním štěpem  
(DLO double level OT) „těžký varus“  

10:00 - 12:00 Varizační med. OWHTO + later. CWDFO s PPP Arthrex + Synthes, DePuy

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 - 16:00 Workshop

Analýza deformity a plánování korekce se software MediCAD MediCAD  
Landshut | DE

Praktický nácvik na modelech – „tipy a triky“

„Bring your case with“ … diskuze vlastních pacientů / nálezů

16:00 Vydání certifikátů, ukončení sympózia



Přednášející a operační tým

MUDr. Roman Bartoš
Ortopedicko-traumatologické odd. | 
Oblastní nemocnice 
Mladá Boleslav | Česká republika

MUDr. Lukáš Hanák 
Maximilium Orthopädie 
Donauwörth | Německo

MUDr. Jiří Lošťák, Ph.D.
Ortopedická klinika | Fakultní nemocnice 
Olomouc | Česká republika

Prim. MUDr. David Musil, Ph.D.
Ortopedické oddělení | Nemocnice 
České Budějovice | Česká republika

MUDr. Pavel Sadovský
Ortopedické oddělení | Nemocnice 
České Budějovice | Česká republika

Dr. med. Fatih Sahin
Maximilium Orthopädie 
Donauwörth | Německo

MUDr. Tomáš Trnka
Ortopedické oddělení | Nemocnice 
České Budějovice | Česká republika

Doc. MUDr. Petr Zeman, Ph.D.
Ortopedická klinika | Fakultní nemocnice 
Plzeň | Česká republika

Host sympózia
Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
Ortopedická klinika | Fakultní nemocnice 
Olomouc | Česká republika



Datum
Čtvrtek, 26. Leden, 2023
15:00 - 22:00

Pátek, 27. Leden, 2023
07:30 - 16:00

Místo konání:
Clarion Congress Hotel České Budějovice 
Pražská tř. 2306 
370 04  České Budějovice 
Česká republika

Organizační zajištění:  
Arthrex s.r.o.
www.arthrex.cz  

Registrace:
Registrovat se lze na adrese  
eva.varvarovska@arthrex.cz

Registrační poplatek:
200,-Kč / €8 (včetně DPH),  
platba převodem

Informace k platbě budou zaslány na 
základě registrace.

Komunikace:
Český jazyk

Ubytování:
Lze rezervovat v rámci registrace, platba není součástí registračního  
poplatku a je hrazena účastníkem na místě.

Hotel Clarion – zvýhodněná kongresová nabídka

 ■ Jednolůžkový pokoj – 1650,- CZK / pokoj / noc

 ■ Dvoulůžkový pokoj – 1950, - CZK / pokoj / noc

Cena za ubytování zahrnuje dále snídani formou bufetu a DPH. 

Součástí ceny za ubytování není městský poplatek, který činí 25,- CZK / osoba / noc  
a parkovné na hotelovém parkovišti za cenu 250,- CZK / auto / noc.

Základní informace

http://www.arthrex.cz
mailto:eva.varvarovska%40arthrex.cz?subject=
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