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Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, 
milí kolegové,

Srdečně Vás zveme na III. společný kongres České ortodontické společ-
nosti a Slovenské ortodontické společnosti a XV. kongres České orto-
dontické společnosti, který se bude konat 18.-20. 9. 2014 v příjemném 
prostředí NH Olomouc Congress Hotelu v Olomouci.

Jedním z hlavních témat kongresu je interdisciplinární spolupráce mezi orto-
dontistou a implantologem. Téma, které je nám, jak jistě víte, velice blízké, 
a tak se přípravný výbor kongresu snažil zajistit ty nejlepší přednášející, 
kteří se tímto tématem zabývají. Jsme opravdu velice šťastni, že se nám 
pro kongresový kurz podařilo získat Dr. Vincenta Kokiche jr., kterého někteří 
z Vás znají jako vynikajícího odborníka a lektora, jiní jako syna Prof. Kokiche 
sr., mentora, který nás do vod interdisciplinární ortodoncie zavedl a mnoho 
let nás těmito peřejemi prováděl. Vincent Kokich jr. je dnes světově uznáva-
ným ortodontistou, jehož odborná sdělení snesou ta nejvyšší kritéria. Kurz 
bude zakončen udělením čestného členství České ortodontické společnosti 
Prof. Vincentu Kokichovi sr., bohužel již in memoriam, do rukou jeho syna. 
Profesora Vincenta Kokiche sr. jistě není třeba představovat, neboť jen málo 
ortodontistů nezná jeho články a přednášky, které lze jen těžko překonat 
a už vůbec se na ně nedá zapomenout. Dalšími přednášejícími v této sekci 
budou prezidentka letošního kongresu EOS ve Varsavě Dr. Ewa Czochrowska, 
Dr. Piotr Fudalej a Dr. Davide Mirabella, který bude přednášet o tvorbě kos-
ti ortodontickým posunem před implantací. Tyto klíčové přednášky budou 
doplněny krátkými sděleními našich významných domácích implantologů, 
ortodontistů a protetiků zabývajících se interdisciplinární spoluprací.

Dalším hlavním tématem kongresu je ortognátní chirurgie, kde klíčovými 
přednášejícími budou Prof. Mirco Raffaini, špičkový orofacionální chirurg, 
který je dvorním chirurgem všech předních italských ortodontistů, a Dr. 
A. Triaca, jehož tématem jsou estetické operace na těle dolní čelisti. Jeho 
přístup je stejně tak revoluční, jak překvapivě jednoduchý. Jejich přednášky 
bude svými bohatými zkušenostmi konfrontovat Dr. R. Foltán a další čeští 
a slovenští ortognátní chirurgové.

S čestnou přednáškou Bedřicha Neumanna tentokrát vystoupí legenda 
středoevropské ortodoncie Prof. MUDr. M. Kamínek, DrSc., kterého můžeme 
jednoznačně označit jako zakladatele moderní ortodoncie v České republice, 
na Slovensku a v Polsku. Zároveň bude Prof. Kamínkovi uděleno čestné 
členství České ortodontické společnosti a kde jinde, než v Olomouci, ve 
městě, se kterým pan profesor spojil celý svůj profesní a osobní život.

Tradiční mimožánrovou přednášku bude mít Prof. Cyril Höschl, významný 
český psychiatr.

Samozřejmě jsme nezapomněli na sekci pro ortodontické asistentky, kte-
rá bude letos zaměřena na psychologickou stránku práce, desinfekci, rtg 
ochranu a podobná témata. Sekce zubních techniků bude věnována spolu-
práci s ortognátním chirurgem a výrobě operačních dlah v praktické části 
sekce.

Prezidentský večer bude probíhat v prostorách Přírodovědecké fakulty UP 
a to za doprovodu skupiny Pangea Beatles Revival, a tak se celý večer pone-
se v duchu 60. let minulého století. Budeme rádi, když přijdete ve stylovém 
oblečení z šedesátých let.

Za celý přípravný výbor se těší na Vaši účast na kongresu

Ladies and gentlemen, dear colleagues,

We would like to most cordially invite you to the III. Joint Congress of the Czech Orthodontic Society and the Slovak Orthodontic Society and to 
the XV. Congress of the Czech Orthodontic Society to be held in the amiable environment of the NH Olomouc Congress Hotel in Olomouc on 
18-20 September 2014.

One of the key topics of the congress is the interdisciplinary cooperation between the orthodontist and the implantologist. It is a topic very 
close to our heart, as you certainly know, which is why the organising committee of the congress has done its best to arrange for the partici-
pation of the leading experts in this field. We are very pleased to have Dr. Vincent Kokich Jr. for the congress course, whom some of you know 
as a prominent expert and lecturer, others as the son of Prof. Kokich Sr., the mentor who took us to the waters of interdisciplinary orthodontics 
and for many years guided us around these rapids. Vincent Kokich Jr. is a world-renowned orthodontist, whose professional presentations are 
of the utmost value. At the end of the course the honorary membership of the Czech Orthodontic Society will be bestowed upon Prof. Vincent 
Kokich Sr., in memoriam unfortunately, and therefore handed over to his son. There is certainly no need to introduce Prof. Vincent Kokich Sr. 
since most of the orthodontists know his articles and lectures that can hardly be surpassed and definitely cannot be forgotten. In this section, 
lectures will also be presented by Dr. Ewa Czochrowska, the President of the EOS 2014 Congress in Warsaw, Associate Proffesor Piotr Fudalej 
and Dr. Davide Mirabella, who will also lecture on bone formation through orthodontic tooth movement before implantation. Apart from the 
keynote lectures, also short presentations will be given by domestic implantologists, orthodontists and prosthodontists focusing on interdis-
ciplinary cooperation. 

Another main topic of the congress is the orthognathic surgery, with two keynote lecturers, namely Prof. Mirco Raffaini, an outstanding oral 
and maxillofacial surgeon who cooperates with all the leading Italian orthodontists, and Dr. A.Triaca who will speak on aesthetic surgeries 
on mandibular body. His approach is just as revolutionary as surprisingly simple. Their lectures will be complemented by inputs from highly 
experienced associate professor R. Foltán and other Czech and Slovak orthognathic surgeons.

The lecture in honour of Bedřich Neumann will this time be given by Prof. Dr. M. Kamínek, DrSc, the legendary Central European orthodontist, 
who can undoubtedly be considered the founder of modern orthodontics in the Czech Republic, Slovakia and Poland. Prof. Kamínek will also 
be awarded the honorary membership of the Czech Orthodontic Society in Olomouc, the town associated with professional as well as private 
life of professor Kamínek. 

The traditional lecture on a completely different topic will be given by Prof. Cyril Höschl, the prominent Czech psychiatrist.

We have, of course, prepared also the section for orthodontic assistants, which will this year zero in on psychological aspects of their work, 
disinfection, X-ray protection and similar topics. The section for dental technicians will be dedicated to cooperation with orthognathic surgeon, 
whereas the practical part will concentrate on making surgical splints. 

The President‘s Reception will take place at the Faculty of Science, with music performance by the Pangea – The Beatles Revival Band and the 
theme of the evening being 1960's. We will certainly appreciate if you turn up dressed in 1960's style clothing. 

On behalf of the organizing committee we are looking forward to meeting you at the congress.

Vážené dámy, vážení páni, milé kolegyne, milí 
kolegovia!

Srdečne Vás pozývame na III. spoločný kongres Českej ortodontickej spo-
ločnosti a Slovenskej ortodontickej spoločnosti a XV. kongres Českej or-
todontickej spoločnosti , ktorý sa bude konať 18.-20.9.2014 v príjemnom 
prostredí NH Olomouc Congress Hotela v Olomouci.

Jednou z hlavných tém kongresu je interdisciplinárna spolupráca ortodontis-
tu a implantológa. Téma, ktorá je nám, ako iste viete, veľmi blízka, a tak sa 
prípravný výbor kongresu snažil zabezpečiť tých najlepších prednášajúcich, 
ktorí sa touto témou zaoberajú. Sme naozaj veľmi šťastní, že sa nám pre 
kongresový kurz podarilo získať Dr. Vincenta Kokicha jr., ktorého niektorí 
z Vás poznajú ako vynikajúceho odborníka a lektora, iní ako syna Prof. Ko-
kicha sr., mentora, ktorý nás do vôd interdisciplinárnej ortodoncie zaviedol 
a veľa rokov nás týmito perejami sprevádzal. Vincent Kokich jr. je dnes sve-
tovo uznávaným ortodontistom, ktorého odborné vystúpenia znesú tie naj-
vyššie kritériá. Kurz bude zakončený udelením čestného členstva Českej or-
todontickej spoločnosti Prof. Vincentovi Kokichovi sr., žiaľ už in memoriam, 
do rúk jeho syna. Profesora Vincenta Kokicha sr. isto netreba predstavovať, 
pretože len málo ortodontistov nepozná jeho články a prednášky, ktoré sa 
dajú len ťažko prekonať a už vôbec sa na ne nedá zabudnúť.

Ďalšími prednášajúcimi v tejto sekcii budú prezidentka tohtoročného kon-
gresu EOS vo Varšave Dr. Ewa Czochrowska, Dr. Piotr Fudalej a Dr. Davide Mi-
rabella, ktorý bude prednášať o tvorbe kosti ortodontickým posunom pred 
implantáciou. Tieto kľúčové prednášky budú doplnené krátkymi vystúpe-
niami našich významných domácich implantológov, ortodontistov a proteti-
kov zaoberajúcich sa interdisciplinárnou spoluprácou.

Ďalšou hlavnou témou kongresu je ortognátna chirurgia, kde kľúčovými 
prednášajúcimi budú Prof. Mirco Raffaini, špičkový orofaciálny chirurg, kto-
rý je dvorným chirurgom všetkých popredných talianskych ortodontistov, 
a Dr. Albino Triaca, ktorého témou sú estetické operácie na tele sánky. Jeho 
prístup je rovnako revolučný ako aj prekvapivo jednoduchý. Ich prednášky 
budú svojimi bohatými skúsenosťami konfrontovať doc. R. Foltán a ďalší 
českí a slovenskí ortognátni chirurgovia.

S čestnou prednáškou Bedřicha Neumanna tentoraz vystúpi legenda stre-
doeurópskej ortodoncie Prof. MUDr. M. Kamínek, DrSc., ktorého môžeme 
jednoznačne označiť ako zakladateľa modernej ortodoncie v Českej republi-
ke, na Slovensku a v Poľsku. Súčasne bude Prof. Kamínkovi udelené čestné 
členstvo Českej ortodontickej spoločnosti, kde inde než v Olomouci, v meste 
s ktorým pán profesor spojil celý svoj profesijný aj osobný život.

Tradičnú mimožánrovú prednášku bude mať Prof. Cyril Höschl, významný 
český psychiater.

Samozrejme sme nezabudli na sekciu pre ortodontické asistentky, ktorá bude 
v tomto roku zameraná na psychologickú stránku práce, dezinfekciu, rtg 
ochranu a podobné témy. Sekcia zubných technikov bude venovaná spolupráci 
s ortognátnym chirugom a výrobe operačných dláh v praktickej časti sekcie.

Prezidentský večer bude prebiehať v priestoroch Prírodovedeckej fakulty 
a to za sprievodu skupiny Pangea Beatles Revival, a tak sa celý večer pone-
sie v duchu 60. rokov minulého storočia. Budeme radi, keď prídete v štýlo-
vom oblečení z šesťdesiatych rokov. 

Za celý prípravný výbor sa tešia na Vašu účasť na kongrese

Irena Klímová

viceprezidentka kongresu

Ivo Marek

prezident kongresu
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MÍSTO KONÁNÍ
 > NH Olomouc Congress Hotel 

Legionářská 21

779 00 Olomouc

Česká republika

PREZIDENT
 > MUDr. Ivo Marek, Ph.D.

VICEPREZIDENT
 > MUDr. Irena Klímová

VĚDECKÝ SEKRETARIÁT 
 > MUDr. Josef Kučera

 > E-mail: abstrakt@kongrescos.cz

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT
 > GUARANT International spol. s r. o. 

Jitka Puldová 

Na Pankráci 17

140 21 Praha 4 

Česká republika 

Tel.: +420 284 001 444

Fax: +420 284 001 448 

E-mail: COS2014@guarant.cz 

JEDNACÍ JAZYK
 > Čeština, slovenština, angličtina (simultánní tlumočení)

WEBOVÉ STRÁNKY KONGRESU
 > www.kongrescos.cz

VÝSTAVA FIREM
 > NH Olomouc Congress Hotel

SPOLEČENSKÝ PROGRAM

 > 18.9.2014 - Uvítací přípitek

 > 18.9.2014 - Společenský večer pro ortodontické asistentky  
a zubní techniky 

 > 19.9.2014 - Prezidentský večer

Hlavní témata
 > Mezioborová spolupráce mezi ortodontistou a implantologem

 > Optimalizace obličejové estetiky v ortognátní chirurgii

 > Polytématika

 > Čestná přednáška Bedřicha Neumanna > Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.

Předběžný program 
1. kongresový den 18. 9. 2014

Kongresový kurs 

 > Mezioborový tým: Dosažení estetického úspěchu u pacienta ortodonticko-
-rekonstrukční léčbou > Dr. Vincent O. Kokich, Jr, DMD, MSD

Sekce pro ortodontické asistentky

 > Stres management a komunikace

 > Rtg, fotografie a podobná témata

Sekce pro zubní techniky

 > Péče o pacienta v kombinované ortodonticko-chirurgické léčbě  
z pohledu ortodontisty, chirurga a zubního technika

 > Použití artikulátoru v zubní laboratoři

2. kongresový den 19. 9. 2014

Hlavní vědecký program

 > Optimalizace obličejové estetiky v ortognátní chirurgii

Sekce pro ortodontické asistentky

 > Hygiena v ortodontické ambulanci

 > Efektivní tým v ortodoncii

 > Správná výživa dnes

Sekce pro zubní techniky

 > Praktický kurz - chirurgický setup, operační dlaha

3. kongresový den 20. 9. 2014

Hlavní vědecký program

 > Mezioborová spolupráce mezi ortodontistou a implantologem

 > Polytématika

CONGRESS VENUE 
 > NH Olomouc Congress Hotel 

Legionářská 21

779 00 Olomouc

Czech Republic

PRESIDENT
 > MUDr. Ivo Marek, Ph.D.

VICE-PRESIDENT
 > MUDr. Irena Klímová

SCIENTIFIC SECRETARIAT 
 > MUDr. Josef Kučera

 > E-mail: abstract@kongrescos.cz

ORGANISING CONGRESS SECRETARIAT
 > GUARANT International spol. s r. o. 

Jitka Puldová 

Na Pankráci 17

140 21 Praha 4 

Czech Republic

Tel.: +420 284 001 444

Fax: +420 284 001 448 

E-mail: COS2014@guarant.cz

OFFICIAL LANGUAGES
 > Czech, Slovak, English (simultaneous translation)

CONGRES WEB PAGES
 > www.kongrescos.cz

TRADE EXHIBITION
 > NH Olomouc Congress Hotel

SOCIAL PROGRAMME 

 > September 18, 2014 - Welcome Drink

 > September 18, 2014 - Orthodontic Assistants & Dental Technicians Party 

 > September 19, 2014 - President ś Reception

Topics
 > Interdisciplinary Cooperation between Orthodontist and Implantologist

 > Optimizing the Facial Esthetics in Orthognathic Surgery

 > Free Topics

 > Lecture in Honour of Bedřich Neumann > Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.

Preliminary Programme
1st Congress Day, September 18, 2014

Congress Course:

 > The Interdisciplinary Team: Creating Esthetic Success in the  
Ortho-Restorative Patient > Dr. Vincent O. Kokich, Jr., DMD, MSD 

Orthodontic Assistants Section:

 > Stress Management and Communication

 > X-ray, Photograph and Similar Topics

Dental Technicians Section:

 > Care of Patients in the Combined Orthodontic-Surgical Treatment from  
the Perspective of an Orthodontist, Surgeon and Dental Technician

 > The Use of an Articulator in Dental Laboratory

2nd Congress Day, September 19, 2014

Main Scientific Programme:

 > Optimizing the Facial Esthetics in Orthognathic Surgery

Orthodontic Assistants Section:

 > Hygiene in Orthodontic Clinic 

 > An Efficient Orthodontic Team 

 > Healthy Diet Today 

Dental Technicians Section:

 > Workshop - Surgical Setup, Surgical Splint

3rd Congress Day, September 20, 2014

Main Scientific Programme:

 > Interdisciplinary Cooperation between Orthodontist and Implantologist

 > Free topics
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 > Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc. graduated in dentistry from the Fa-
culty of Medicine and Dentistry of Palacký University in Olomouc in 
1961. He became an assistant in the Department of Orthodontics of 
the Dental Clinic of the Faculty of Medicine and University Hospital in 
Olomouc where he finished his specialized training in 1971, he de-
fended his dissertation thesis in 1976, habilitation thesis in 1978 and 
Ph.D. thesis in 1988. In 1989 he was awarded the title of professor.

 > He went to Denmark for a clerkship, namely at the Department of 
Orthodontics in Copenhagen and Aarhus in 1968-1969. After his return 
to Olomouc in 1969, he was the first to introduce the treatment with 
fixed multiband appliances in the Warsaw Pact countries. Since that 
time many orthodontists not only from the Czech and Slovak Repub-
lics, but also from the GDR, Hungary and Poland have come to the 
Department of Orthodontics in Olomouc to learn the fixed orthodontic 
appliance technique.

 > The German translation of his book on fixed orthodontic appliances 
published in 1980 by J. A. Barth in Leipzig was the first publication 
on fixed orthodontic appliances and modern principles of treatment 
planning in German speaking countries.

 > Dr. Kamínek was the President of the European Orthodontic Society 
in 2002-2003, the President of the EOS Congress in Prague in 2003, 
a member of the EOS Council in 1997-2007, a member of the EFOSA 
Council in 2007-2011. He is a Committee member of the Czech Ortho-
dontic Society, the chairman of the Specialty Council for orthodontics, 
the chairman of the Accreditation Commission for orthodontics of the 
Ministry of Health CR and a member of the World Federation of Ortho-
dontists.

 > In 1989 Dr. Kamínek was awarded the honorary membership of the 
Society for Orthopedic Stomatology of GDR, in 1993 he became a cor-
responding member of Deutsche Gesellschaft für Kieferorthopädie and 
in 2000 an honorary member of the Polish Orthodontic Society.

 > He is an author or co-author of 8 publications and uni versity text-
books, 87 articles published in peer reviewed specialised journals and he 
gave 210 lectures on the occasion of scientific congresses and symposia. 
He is a member of 2 editorial boards of scientific journals.

LECTURE IN HONOUR OF BEDŘICH 
NEUMANN 

Speaker: Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc., F.D.S.R.C.S.

 Date: Friday, September 19, 2014

Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc., F.D.S.R.C.S.

 > The lecture focuses on the development of orthodontics at the Dental 
Clinic in Olomouc and on factors that influenced the orthodontics in 
Olomouc. When the university in Olomouc was reopened and the den-
tistry study programme launched at the Faculty of Medicine in 1951, 
the environment in which the Dental Clinic and the Department of 
Orthodontics started to operate were truly modest. Some of the chiefs 
of the clinic were orthodontists. A turning point in its development 
was the year 1961 when the Department of Orthodontics moved into 
larger premises, namely to its current address in Palackého street 12. 
The lecture shall present changes in the used methods of treatment, 
diagnostic procedures, and scientific and research activities of the De-
partment of Orthodontics in Olomouc.

 > Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc. ukončil zubní směr lékařské fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1961. Stal se asistentem na 
ortodontickém oddělení stomatologické kliniky LF a FN v Olomouci, 
specializaci složil v roce 1971, kandidátskou práci obhájil v roce 1976, 
habilitační práci v roce 1978 a doktorskou disertační práci v roce 1988. 
Profesorem byl jmenován v roce 1989.

 > Absolvoval studijní pobyt v Dánsku na ortodontických odděleních v Ko-
dani a v Aarhusu v letech 1968-1969. Po návratu zavedl v Olomouci 
v roce 1969 jako první ve státech Varšavské smlouvy léčbu fixními 
vícekroužkovými aparáty. Od té doby hodně ortodontistů nejen z České 
a Slovenské republiky, ale i z východního Německa, Maďarska a Pol-
ska navštěvovalo ortodontické oddělení v Olomouci a učilo se technice 
fixních aparátů.

 > Německý překlad jeho knihy o fixních aparátech vydaný v roce 1980 
v nakladatelství J. A. Barth v Lipsku se stal první knihou v německé 
jazykové oblasti o fixních ortodontických aparátech a současných prin-
cipech plánování léčby.

 > Dr. Kamínek byl prezident Evropské ortodontické společnosti v letech 
2002–2003, prezident kongresu EOS v Praze v roce 2003, člen Rady 
(Council) EOS v letech 1997-2007, člen Rady EFOSA v letech 2007–
2011. Je členem výboru České ortodontické společnosti, předsedou 
Specializační oborové rady pro obor ortodoncie, předsedou Akreditač-
ní komise MZ ČR pro obor ortodoncie a členem World Federation of 
Orthodontists.

 > Dr. Kamínek byl jmenován v roce 1989 čestným členem Společnosti 
pro ortopedickou stomatologii NDR, v roce 1993 členem koresponden-
tem Deutsche Gesellschaft für Kieferorthopädie a v roce 2000 čestným 
členem Polské ortodontické společnosti.

 > Je autorem nebo spoluautorem 8 knih a učebních skript, 87 článků 
v recenzovaných odborných časopisech a měl 210 přednášek na vě-
deckých kongresech a sympoziích. Je členem 2 redakčních rad vědec-
kých časopisů.

 > Je pojednáno o vývoji ortodoncie na stomatologické klinice v Olomou-
ci a o faktorech, které ortodoncii v Olomouci ovlivnily. Po obnovení 
univerzity v Olomouci a zahájení výuky zubního směru na lékařské 
fakultě v roce 1951 klinika i ortodontické oddělení zahájily ve velmi 
skrovných podmínkách. Někteří přednostové kliniky byli ortodontisté. 
Významné bylo přestěhování ortodontického oddělení do větších pro-
stor v roce 1961 v současné budově na Palackého 12. Budou zmíněny 
změny v používaných léčebných metodách, diagnostických postupech 
a vědecko-výzkumné aktivitě na ortodontickém oddělení v Olomouci.

ČESTNÁ PŘEDNÁŠKA BEDŘICHA 
NEUMANNA
Přednášející: Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc., F.D.S.R.C.S.

 Datum: Pátek 19. 9. 2014

Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc., F.D.S.R.C.S.
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 > V dnešní době stále větší počet dospělých vyhledává stomatologickou 
léčbu za účelem korekce konkrétních estetických a funkčních nesrov-
nalostí ve frontálním úseku. Naneštěstí mnozí z těchto pacien tů při-
cházejí s nejrůznějšími problémy komplikujícími léčbu, např. chybějící-
mi zuby, vážným opotřebením řezáků, estetickými problémy a/nebo 
poškozeným paradontem. Z tohoto důvodu může být plánování léčby 
často složité a obvykle vyžaduje koordinaci péče většího počtu odbor-
níků, aby bylo dosaženo optimálního funkčního a estetického výsledku. 
Doktor Kokich bude hovořit o strategiích hodnocení pacientů, komuni-
kaci a stanovení pořadí kroků při plánování léčby v těchto komplexních, 
mezioborových případech. 

 > Dr. Kokich Jr. získal diplom na Fakultě zubního lékařství Tufts Univer-
sity v roce 1996 a rezidenturu v oboru vše obecného zubního lékařství 
absolvoval v Medical Centre na University of Washington v roce 1997. 
Na Washingtonské univerzitě získal specializaci v oboru ortodoncie 
a v roce 1999 zde dokončil magisterské studium ortodoncie. Od té doby 
působí jako pedagogický pracovník na Katedře ortodoncie ve funkci 
přidruženého odborného asistenta a zároveň vede soukromou praxi ve 
městě Tacoma ve státě Washington. Je nositelem ceny Charles L. Pin-
cus Research Award za klinický výzkum, udělované Americkou akade-
mií estetické stomatologie (American Academy of Esthetic Dentistry), 
a v současné době se ve svém výzkumu a publikacích věnuje přede-
vším estetickému, mezioborovému zubnímu lékařství. Je diplomatem 
American Board of Orthodontists a členem Angle Society a American 
Academy of Esthetic Dentistry. Je autorem nebo spoluautorem kapitol 
ve 4 publikacích, jakož i řady vědeckých článků a recenzí. Dr. Kokich 
Jr. přednáší na národní i mezinárodní úrovni na téma mezioborového 
zubního lékařství a zubní estetiky s důrazem na plánování komplex-
ní léčby a důležitost správného pořadí ortodontické, parodontologické 
a rekonstrukční léčby. 

KONGRESOVÝ KURZ
Přednášející: Dr. Vincent O. Kokich, Jr., DMD, MSD

 Datum: Čtvrtek 18. 9. 2014

 Téma: Mezioborový tým: Dosažení estetického úspěchu 
u pacienta ortodonticko-rekonstrukční léčbou

 > Today, more and more adults are seeking dental treatment to correct 
specific anterior esthetic and functional discrepancies. Unfortunately, 
many of these patients also present with treatment challenges such 
as missing teeth, severely worn incisors, esthetic concerns, and/
or altered levels of periodontal attachment. Therefore, treatment 
planning can often be difficult and typically requires coordination 
of care between multiple clinicians to achieve the optimal functio-
nal and esthetic outcome. Doctor Kokich will discuss strategies for 
patient evaluation, communication, and sequencing when planning 
treatment for these comprehensive, interdisciplinary cases. 

 > Dr. Kokich Jr. received his dental degree from Tufts University School of 
Dental Medicine in 1996 and completed a general practice residency 
at the University of Washington Medical Center in 1997. He remained 
at the University of Washington for his orthodontic training where he 
obtained his Masters in Orthodontics in 1999. Since then he has re-
mained on faculty in the Department of Orthodontics as an Affiliate 
Assistant Professor while maintaining a private practice In Tacoma, 
Washington. He has received the Charles L. Pincus Research Award 
for Clinical Research from the American Academy of Esthetic Dentistry 
and his current research and publications are primarily involved with 
esthetic, interdisciplinary dentistry. He is a diplomate of the American 
Board of Orthodontists and a member of both the Angle Society and 
the American Academy of Esthetic Dentistry. He has written or co-
-written four book chapters as well as numerous scientific and review 
articles. Dr. Kokich Jr. lectures nationally and Internationally on inter-
disciplinary dentistry and dental esthetics emphasizing comprehensive 
treatment planning and the importance of properly sequencing ortho-
dontic, periodontal, and restorative treatment. 

CONGRESS COURSE
Speaker: Dr. Vincent O. Kokich, Jr., DMD, MSD

Date: Thursday, September 18, 2014

Theme: The Interdisciplinary Team: Creating Esthetic 
Success in the Ortho-Restorative Patient

Dr. Vincent O. Kokich, Jr, DMD, MSD 

 > A new technique for an extended genioplasty, the mandibular wing 
osteotomy, is presented step by step. This osteotomy allows to co-
rrect the position of the chin-prominence, to change the aspect of the 
divergency in the mandibular angulus and to achieve a lip competence 
in cases where it is needed. All these movements of the lower border 
of the mandibula can be performed completely independently from 
the positioning of the bases that is necessary for the correction of the 
malocclusion.
A planning concept is shown and the different treatment modalities 
for Class II and III-malocclusions is presented.

 > 1971-1978 University of Zurich (Human medicine)

 > 1981-1984 University of Zurich (Dental medicine)

 > Dissertation: Das Gesicht als definierbares Modell (The face as a de-
finable model)

Post-Doctoral Training

 > 1980-1987 General surgery, Limmatspital Urdorf/ZH (Head: Prof. 
Schwarz)

 > 1980-1981 Pediatric general surgery, Kinderspital der Universität 
Zürich (Head: Prof. Rickham)

 > 1981-1987 Maxillofacial surgery, Abteilung für Kiefer- und Gesichts-
chrirurgie der Universität Zürich (Head: Prof. H. Obwegeser)

 > 1987-1990 Head doctor of department of maxillofacial surgery, Ab-
teilung für Kiefer- und Gesichtschirurgie (Head: Prof. H. F. Sailer)

 > 1990 Fellowship in Plastic surgery, Division of Plastic Surgery Uni-
versity of Miami Florida, USA (Head: Prof. Millard)

 > 1990 Head of Max Center, European Center for Maxillo-Facial and 
Aesthetic surgery, Republica di San Marino

 > 1990 Head of Maxillo-Facial-Center, Klinik Pyramide am See

KEYNOTE LECTURE
Speaker: Dr. Albino Triaca, MD, DDS

Date: Friday, September 19, 2014

Theme: Chinwing Osteotomy. A New Facial Concept

 > Přednáška popisuje krok za krokem novou metodu rozsáhlé genio-
plastiky, křídlovitou osteotomii mandibuly. Tato osteotomie umožňu-
je korekci postavení prominence brady, změnu orientace divergence 
mandibulárního úhlu a v případě potřeby dosažení kompetentního 
ústní ho uzávěru. Všechny tyto pohyby dolního okraje mandibuly mo-
hou být prováděny zcela nezávisle na polohování báze, které je ne-
zbytné pro korekci malokluze.

Přednáška obsahuje koncepci plánování a prezentuje různé možnosti 
léčby malokluzí II. a III. třídy.

 > 1971–1978 Univerzita v Curychu (všeobecné lékařství)

 > 1981-1984 Univerzita v Curychu (zubní lékařství)

 > Disertační práce: Das Gesicht als definierbares Modell (Obličej jako 
definovatelný model)

 > Postdoktorandské vzdělávání:

 > 1980-1987 všeobecná chirurgie, Limmatspital Urdorf/ ZH (pod ve-
dením Prof. Schwarze)

 > 1980-1981 dětská všeobecná chirurgie, Kinderspital der Universität 
Zürich (pod vedením Prof. Rickhama)

 > 1981-1987 maxilofaciální chirurgie, Abteilung für Kiefer- und Gesichts-
chrirurgie der Universität Zürich (pod vedením Prof. H. Obwegesera)

 > 1987-1990 vedoucí lékař Oddělení maxilofaciální chirurgie, Abteilung 
für Kiefer- und Gesichtschirurgie (pod vedením Prof. H. F. Sailera)

 > 1990 fellowship v oboru plastické chirurgie, Oddělení plastické chirur-
gie, Univerzita v Miami na Floridě, USA (pod vedením Prof. Millarda)

 > 1990 vedoucí Max Centra, Evropské centrum pro maxilofaciální 
a estetickou chirurgii, Republika San Marino

 > 1990 vedoucí Maxilofaciálního centra, Klinik Pyramide am See

HLAVNÍ PŘEDNÁŠKA
Přednášející: Dr. Albino Triaca, MD, DDS

 Datum: Pátek 19. 9. 2014

 Téma: Mandibulární osteotomie „Chin wing“.  
Nová koncepce obličeje

Dr. Albino Triaca, MD, DDS 
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 > Cílem této prezentace je diskutovat o úloze 3D ortodontického pohybu 
zubu při vytváření dostatečného množství měkkých a tvrdých tkání 
pro optimální umístění implantátu a jeho dlouhodobou stabilitu. Bě-
hem přednášky budou prezentovány údaje z klinických výzkumů o od-
povědi měkkých a tvrdých tkání na ortodontickou erupci silou (forced 
eruption), dále budou doporučeny přesné klinické postupy pro posílení 
účinku pohybu zubu při vytváření měkkých a tvrdých tkání a zvýšení 
estetického výsledku. 

Cíle přednášky:

• Odpověď tvrdých a měkkých tkání na ortodontickou přípravu místa 
implantace

• Nové klinické postupy. 

 > Dr. Mirabella se narodil v italské Katánii 10. července 1966. 

 > Titul DDS 1989 Univerzita v Katánii. 

 > Osvědčení v oboru ortodoncie 1993 University of Was hington (Seattle, 
stát Washington). 

 > Master of Science v oboru zubního lékařství 1993 University of Wa-
shington (Seattle, stát Washington). 

 > Od roku 1994 se věnuje výhradně ortodoncii ve městě Katánie. 

 > 1letý postdoktorandský program v oboru lingvální ortodoncie 1995 
Univerzita v Cagliari. 

 > Specialista v oboru ortodoncie (italský diplom) 2000. 

 > Univerzita v Cagliari Docent 2003 Oddělení ortodoncie Univerzita ve 
Ferraře 

 > Aktivní člen Angle Society of Europe. 

 > Zvolený prezident (2015) Accademia Italiana di Ortodonzia. 

 > Autor článků v národních a mezinárodních odborných časopisech za-
měřených na obor ortodoncie. 

HLAVNÍ PŘEDNÁŠKA
Přednášející: Dr. Davide Mirabella, DDS, MSD

 Datum: Sobota 20. 9. 2014

 Téma: Ortodontická příprava místa implantace:  
nová klinická pojetí a údaje z výzkumu

 > The aim of this presentation is to discuss the role of 3-D orthodontic 
tooth movement in generating the proper amount of soft and hard 
tissues for optimal implant placement, and its stability in the long-
-term. Clinical research data about soft and hard tissue response to 
orthodontic forced eruption will be presented, accurate clinical proce-
dures will be suggested to enhance the effect of tooth movement in 
generating soft and hard tissue, and increasing the esthetic outcome. 

Learning Objectives

• Hard and soft tissue response to OISD

• New clinical protocols

 > Dr. Mirabella was born in Catania (Italy) on July 10, 1966.

 > Dental Degree (DDS) 1989 University of Catania. 

 > Certificate in Orthodontics 1993 University of Washington (Seattle, Wa).

 > Master of Science in Dentistry 1993 University of Washington  
(Seat tle, Wa).

 > From 1994 practice limited to orthodontics in Catania.

 > 1-year Postdoctoral Program in Lingual Orthodontics 1995 University 
of Cagliari.

 > Specialist in Orthodontics (Italian Degree) 2000 University of Cagliari.

 > Adjunct Professor 2003 Dept of Orthodontics University of Ferrara.

 > Active Member of the Angle Society of Europe.

 > President Elect (2015) Accademia Italiana di Ortodonzia.

 > Author of publications in national and international orthodontic  
journals

KEYNOTE LECTURE
Speaker: Dr. Davide Mirabella, DDS, MSD

Date: Saturday, September 20, 2014

Theme: Orthodontic Implant Site Development:  
New Clinical Concepts and Research Data

Dr. Davide Mirabella, DDS, MSD 

 > Placement of a single-tooth implant should be performed when a pa-
tient’s facial growth has ceased. If implantation is done before that 
moment it could lead to infra-occlusion of the implant crown and pro-
duce an esthetic and periodontal problem. Observations of adolescents 
imply that facial growth in subjects with short, average, and long facial 
type is different, i.e. the growth in subjects with long face lasts longer 
than in subjects with short face. This presentation will discuss the 
timing of cessation of craniofacial growth in patients with average as 
well as short and long facial types and will provide recom mendations 
regarding when to place an implant in anterior region.

 > Piotr Fudalej studied dentistry (1986-1991) and biology (1990-1992) 
in Warsaw. He completed a postgraduate orthodontic program at 
the University of Washington, Seattle, in 1998. He defended PhD at 
Radboud University Nijmegen Medical Centre (The Netherlands) and 
habilitation in 2011 at Palacky University in Olomouc. Currently he is 
associate professor at the University of Bern and Palacky University 
in Olomouc. He authored or co-authored more than 50 scientific ar-
ticles and one book. He received the 2010 Samuel Berkowitz Long-
-Term Outcomes Study Award for the best long-term outcomes study 
published in 2009 in the Cleft Palate Craniofacial Journal. He main-
tains a private practice limited to orthodontics in Warsaw, Poland.

KEYNOTE LECTURE
Speaker: Dr. Piotr Fudalej, DDS, MSD, PhD

Date: Saturday, September 20, 2014

Theme: Timing of implant placement – revisited

 > Náhrada jednoho zubu implantátem by měla být provedena až po 
ukončení růstu obličeje pacienta. Pokud je implantace provedena před 
tímto okamžikem, mohlo by dojít k infraokluzi korunky implantátu 
a k estetickému a parodontálnímu problému. Z pozorování adolescen-
tů vyplývá, že růst ve faciální oblasti se liší u subjektů s krátkým, prů-
měrným a dlouhým typem obličeje, tj. u subjektů s dlouhým obličejem 
trvá déle než u subjektů s krátkým obličejem. Tato prezentace se bude 
zabývat dobou ukončení kraniofaciálního růstu u pacientů s průměr-
ným, jakož i krátkým a dlouhým typem obličeje a poskytne doporučení 
ohledně vhodného načasování implantace ve frontálním úseku.

 > Piotr Fudalej studoval zubní lékařství (1986-1991) a biologii (1990-
1992) ve Varšavě. V roce 1998 dokončil postgraduální studium v oboru 
ortodoncie na University of Washington ve státě Seattle. Získal titul 
PhD na Radboud University Nijmegen Medical Centre (v Nizozemsku) 
a v roce 2011 titul docenta na Univerzitě Palackého v Olomouci. V sou-
časné době působí jako docent na Univerzitě v Bernu a na Univerzitě 
Palackého v Olomouci. Je autorem a spoluautorem více než 50 vědec-
kých článků a jedné knihy. V roce 2010 mu byla udělena cena Samuel 
Berkowitz Long-Term Outcomes Study Award za nejlepší studii dlouho-
dobých výsledků publikovanou v roce 2009 v odborném časopisu Cleft 
Palate Craniofacial Journal. Ve Varšavě v Polsku vede soukromou praxi 
zaměřenou výhradně na ortodoncii.

HLAVNÍ PŘEDNÁŠKA
Přednášející: Dr. Piotr Fudalej, DDS, MSD, PhD

 Datum: Sobota 20. 9. 2014

 Téma: Správné načasování náhrady zubu implantátem 
– nový pohled

Dr. Piotr Fudalej, DDS, MSD, PhD
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 > Graduated as a dentist from the Dental Faculty in Warsaw, Poland. 

 > Research Fellow at the Department of Periodontology and Conservative 
Dentistry from 1991 until 1994. She finished a postgraduate training 
in orthodontics at the University in Oslo, Norway in 1997 then worked 
as a Research Fellow at the Orthodontic Department, Dental Faculty 
in Oslo until 2002. 

 > In 2003 she was awarded a PhD from the University in Oslo for a thesis 
on autotransplantation of teeth. For the publication from this work she 
received the American Journal of Orthodontics and Dentofacial Ortho-
pedics Dewel Orthodontic Award in 2002. 

 > Dr. Czochrowska is the President of the European Orthodontic Society 
and she will host the European Conference in 2014 in Warsaw. She is 
also a President of the Polish Orthodontic Society and a Member of 
the European Board of Orthodontists. 

 > At present she is in private practice in Warsaw and is working at the 
Orthodontic Department in Warsaw. Her current research is based on 
the outcome of tooth transplantation and different aspects of ortho-
dontic treatment in patients with periodontitis.

KEYNOTE LECTURE
Speaker: Dr. Eva Czochrowska, DDS, PhD

Date: Saturday, September 20, 2014

Theme: Missing Maxillary Incisors: A Comparison 
bet ween Dental Implants, Orthodontic Space 
Closure and Tooth Autotransplantation.

Dr. Eva Czochrowska, DDS, PhD

 > Traumatic loss of a maxillary incisor represents an immediate need 
for dental rehabilitation. Prosthodontic replacements including dental 
implants and tooth-supported restorations, orthodontic space closure 
and autotransplantation of teeth are the available treatment options, 
which in growing patients must consider the growth adaptation and 
life-long perspective. Orthodontic space closure and tooth autotrans-
plantation can provide a natural substitution to replace a mis  sing ma-
xillary incisor. However, orthodontic space closure is more common to 
replace missing maxillary lateral incisors, while autotransplantation 
of developing premolars is usually applied in growing patients with 
a missing maxillary central incisor. Comprehensive evaluation of many 
aspects including type and number of missing teeth, space conditions, 
availability of donors, occlusion and profile, posttreatment stability 
and the patient’s expectations is necessary before the treatment. Im-
portant aspects of the interdisciplinary treatment planning in patients 
with missing maxillary incisors will be described during the lecture.

Dental implants are successfully applied to replace missing incisors, 
but they require adequate amount of bone to accommodate the fixtu-
re, which in patients with traumatic injuries may be lost during trauma 
or follow-up. Additional surgical procedures aiming at augmentation of 
hard and soft tissues might be included to obtain a satisfactory clinical 
and esthetic result. 

In contrast to dental implants, orthodontic tooth movement and auto-
transplantation of developing teeth are able to regenerate the alveolar 
bone and they have a potential for a suc cessful long-term outcome, 
which sometimes might be less using dental implants. 

During the lecture the comparison between dental implants, ortho-
dontic space closure and tooth autotransplantation will be provided 
including the description of critical aspects and the long-term outcome. 
Various clinical applications will be shown to illustrate important details 
of the described procedures. 

 > Vystudovala obor zubní lékařství na Fakultě zubního lékařství ve Var-
šavě v Polsku. 

 > V letech 1991 až 1994 pracovala jako Research Fellow na Katedře 
parodontologie a konzervačního zubního lékařství. Postgraduální stu-
dium v oboru ortodoncie dokončila na Univerzitě v Oslu v Norsku v roce 
1997 a poté až do roku 2002 působila jako Research Fellow na Oddě-
lení ortodoncie Fakulty zubního lékařství v Oslu. 

 > V roce 2003 jí byl udělen titul PhD na univerzitě v Oslu za disertační 
práci na téma autotransplantace zubů. Za publikaci této práce obdr-
žela v roce 2002 ocenění Dewel Orthodontic Award časopisu American 
Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 

 > Dr. Czochrowska je prezidentkou Evropské ortodontické společnosti 
a bude pořadatelkou Evropské konference konané v roce 2014 ve Var-
šavě. Dále je prezidentkou Polské ortodontické společnosti a členkou 
European Board of Orthodontists. 

 > V současné době pracuje ve své soukromé praxi ve Varšavě a působí 
na Oddělení ortodoncie ve Varšavě. Její aktivity v oblasti výzkumu se 
nyní zaměřují na výsledky transplantace zubů a různé aspekty orto-
dontické léčby u pacientů s parodontitidou.

HLAVNÍ PŘEDNÁŠKA
Přednášející: Dr. Eva Czochrowska, DDS, PhD

 Datum: Sobota 20. 9. 2014

 Téma: Chybějící horní řezáky: srovnání dentálních 
implantátů, ortodontickěho uzávěru mezery  
a autotransplantace zubů

Dr. Eva Czochrowska, DDS, PhD

 > Traumatická ztráta horního řezáku vyžaduje bezprostřední rehabilitaci 
chrupu. Dostupnými možnostmi léčby jsou protetické náhrady včet-
ně autotransplantace zubů, přičemž se u rostoucích pacien tů musí 
brát v úvahu faktor růstu a celoživotní perspektiva. Protetické náhrady 
včetně zubních implantátů a náhrad s dentálním přenosem žvýkacího 
tlaku, ortodontický uzávěr mezery a autotransplantace zubů mohou 
zajistit přirozenou náhradu chybějícího horního řezáku. Ortodontický 
uzávěr mezery se však běžněji používá k náhradě chybějících horních 
postranních řezáků, zatímco autotransplantace vyvíjejících se premo-
lárů se obvykle využívá u pacientů v období růstu s chybějícím horním 
středním řezákem. Před zahájením léčby je nutné provést komplexní 
posouzení mnoha aspektů, včetně typu a počtu chybějících zubů, sta-
vu mezery, dostupnosti dárců, skusu a profilu, stability léčby a oče-
kávání pacienta. Během přednášky budou popsána důležitá hlediska 
plánování interdisciplinární léčby u pacientů s chybějícími řezáky.

Zubní implantáty jsou úspěšně používány jako náhrada chybějících ře-
záků, pokud je k ukotvení implantátu přítomno odpovídající množství 
kosti, k jejíž ztrátě mohlo u pacientů s traumatickými poraněními dojít 
během traumatu nebo po něm. K dosažení uspokojivého klinického 
a estetického výsledku mohou přispět další chirurgické výkony, jejichž 
cílem je augmentace měkkých i tvrdých tkání. 

Na rozdíl od zubních implantátů, při ortodontickém pohybu zubu 
a auto transplantaci vyvíjejících se zubů může dojít k regeneraci al-
veolární kosti a potenciálně k dlouhodobě úspěšnému výsledku, který 
by nemusel být tak uspokojivý v případě použití zubního implantátu. 
Během přednášky bude prezentováno srovnání zubních implantátů, 
ortodontického uzávěru mezery a autotransplantace zubu, včetně po-
pisu rozhodujících aspektů a dlouhodobého výsledku. Budou předve-
dena různá klinická použití, na nichž budou ilustrovány důležité detaily 
popisovaných výkonů. 
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 > Dr. M. Raffaini was born in Parma (Italy) 56 years ago. He trained under 
the guidance of Prof. R. Brusati, working for more then 20 years in 
the Divisions of Maxillofacial Surgery both of Parma’s University-Hos-
pital and Milan’s S. Paolo Hospital. Consultant at San Raffaele Hos-
pital (Milan, Italy). Consultant at Teknon Medical Center (Barcellona, 
Spain), where he developed new surgery techniques together with Dr. 
F. Hernandez. Fellowships at several national and international Institu-
tions with specializations in: cranio-facial surgery (Dr. Tessier, Dr. Ortiz 
Monasterio, Dr. Kawamoto), head and neck surgery (Prof. Sesenna), 
orthognathic surgery (Dr. Epker, Dr. Arnett, Dr. Wolford), maxillofacial 
surgery (Prof. Delaire, Prof. Obwegeser), plastic surgery (Dallas Sou-
thwestern University).

 > Visiting Professor in Maxillofacial Surgery at the following Universities: 
Pisa, Parma, Chieti, Milano. 2000-today: Associate Professor at the 
Division of Maxillofacial Surgery, University of Florence. In Florence he 
currently devotes himself to cranio-maxillo facial reconstructive sur-
gery at Centro Traumatologico Ortopedico, C.T.O.(Trauma Center Hos-
pital). At Meyer Children’s Hospital of Florence he is Consultant for 
congenital cranio-facial malformations. Author of over 150 scientific 
publications, chapters in textbooks and monographic books on ma-
xillofacial surgery. 

 > Over the latest 23 years he has been focusing both on orthognathic 
and facial surgery, having done more then 5000 orthognathic surgery 
cases, developing personal concepts and techniques. On the subject 
he organizes practical and theoretical courses for orthodontists and 
surgeons. In his private practice he currently focuses on esthetic facial 
surgery, surgery of maxillary deformities and maxillofacial surgery. 

 > Editorial board member of various international specialized journals 
(orthodontics and maxillo-facial surgery). Member of the following 
Associations: European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 
EACMFS; Advanced Orthognathic Surgery Foundation, AOSF; Società 
Italiana di chirurgia Maxillo-Facciale, SICMF (Italian Association for 
Maxillo-facial Surgery); American Society for Aesthetic Plastic Sur-
gery, ASAPS.

KEYNOTE LECTURE
Speaker: Prof. Mirco Raffaini, MD, DDS, PhD

Date: Friday, September 19, 2014

Theme: Optimalizing the Results of Orhognathic Surgery: 
From the Orhognathic to the Orthofacial Surgery

Prof. Mirco Raffaini, MD, DDS, PhD

 > Orthognathic surgery is classically performed to modify the position of 
the jaws in order to correct the patients’ dental occlusion and getting 
stability and health, to improve temporomandibular joint function, to 
open the oropharyngeal airway, and to enhance tremendously the pa-
tient’s facial aesthetics. 

A paradigm shift in this field has already happened, thus producing 
the golden age for Orthognathic Surgery and changing it in the com-
prehensive facial reshaping allows to obtain attractive and beautiful 
results.

This presentation is going to focus on the following topics:

1. New aesthetic concepts to obtain the correct and faster orthodontic 
incisor repositioning in order to establish the best lip support and to 
attain the ideal bone-teeth relationship.

2. A comprehensive facial clinical analysis of all the morphological 
features is one of the cornerstones to get successful orthodontic 
preparation and surgery aesthetics.

3. Advantages of 3D study of the facial skeleton and techniques of 3D 
Surgical Visual Treatment Simulation 

4. Innovative and versatile inferior mandibular border and whole man-
dibular contours reshaping with ostectomy for the correction of 
morphological deficiencies, excesses, and asymmetries.

5. The nose is the main structural element in the middle of the face: 
any alteration should be addressed and treated in conjunction with 
the jaws procedures. 

6. Liposculpturing procedures integrated with surgery of the skeleton 
is the key to obtain a perfectly balanced soft tissues envelope and 
produce better outcomes. 

7. Integration of multiple aesthetic surgery procedures for a compre-
hensive treatment to enhance the orthofacial appearance.

8. Evaluate the possibility of surgically manipulate the muscles and 
ligaments to get the result as natural as possible.

 > Dr. M. Raffaini se narodil v italské Parmě před 56 lety. Specializaci 
získal pod vedením Prof. R. Brusatiho během svého více než dvacetile-
tého působení na Oddělení maxilofaciální chirurgie Fakultní nemocnice 
v Parmě a v Nemocnici S. Paolo v Milánu. Byl konzultantem v Nemoc-
nici San Raffaele (Miláno, Itálie). Působil jako konzultant v Tekon Medi-
cal Center (Barcelona, Španělsko), kde společně s dr. F. Hernandezem 
vyvinul nové chirurgické techniky. 

 > Fellowship na několika národních a mezinárodních institucích se specia-
lizací v oborech: kraniofaciální chirurgie (Dr. Tessier, Dr. Ortiz Monasterio, 
Dr. Kawamoto), chirurgie hlavy a krku (Prof. Sesenna), ortognátní chi-
rurgie (Dr. Epker, Dr. Arnett, Dr. Wolford), maxilofaciální chirurgie (Prof. 
Delaire, Prof. Obwegeser), plastická chirurgie (Dallas Southwestern Uni-
versity). 

 > Hostující profesor v oboru maxilofaciální chirurgie na univerzitách ve 
městech: Pisa, Parma, Chieti, Milán. 

 > 2000 – současnost: docent na Oddělení maxilofaciální chirurgie Uni-
verzity ve Florencii, kde se v současné době věnuje kraniomaxilofaci-
ální rekonstrukční chirurgii v Centro Traumatologico Ortopedico, C.T.O. 
(Trauma Centrum). 

 > V Meyerově dětské nemocnici ve Florencii pracuje jako konzultant 
v oblasti vrozených kraniofaciálních malformací. Je autorem více než 
150 vědeckých publikací a monografií na téma maxilofaciální chirur-
gie. V průběhu posledních 23 let odoperoval více než 5000 ortognát-
ních operací. Zaměřuje se na ortognátní a faciální chirurgii, na vývoj 
individualizovaných koncepcí a technik.

 > Na toto téma pořádá praktické a teoretické kurzy pro ortodontisty 
a chirurgy. Ve své soukromé praxi se v současné době soustřeďuje na 
estetickou faciální chirurgii, chirurgii maxilárních deformit a maxilo-
faciální chirurgii.

 > Je členem redakční rady řady mezinárodních odborných časopisů (or-
todoncie a maxilofaciální chirurgie). Je členem následujících odborných 
společností:

- Evropská asociace pro kraniomaxilofaciální chirurgii (EACMFS)

- Nadace moderní ortognátní chirurgie (AOSF)

- Società Italiana di chirurgia Maxillo-Facciale, SICMF (Italská asocia-
ce pro maxilofaciální chirurgii)

- Americká společnost pro estetickou plastickou chirurgii (ASAPS)

HLAVNÍ PŘEDNÁŠKA
Přednášející: Prof. Mirco Raffaini, MD, DDS, PhD

 Datum: Pátek 19. 9. 2014

 Téma: Optimalizace výsledků ortognátních operací:  
od ortognátní k ortofaciální chirurgii.

Prof. Mirco Raffaini, MD, DDS, PhD

 > Ortognátní chirurgie je tradičně prováděna na úpravu postavení čelistí 
kvůli korekci pacientovy okluze a pro dosažení stability a zdraví, ke 
zlepšení funkce čelistního kloubu, k zajištění průchodnosti dýchacích 
cest a k výraznému zlepšení estetiky pacientova obličeje. 

V tomto oboru došlo k zásadní změně v přístupu, díky čemuž nastal 
zlatý věk ortognátní chirurgie, jež se proměnila v komplexní remo-
delaci obličeje umožňující dosažení atraktivních a krásných výsledků.

Tato prezentace se zaměří na následující témata:

1. Nové estetické koncepce k dosažení správné a rychlejší ortodontic-
ké změny postavení řezáků za účelem zajištění co nejlepší podpory 
rtů a ideálního vztahu kostí a zubů.

2. Komplexní klinická analýza všech morfologických znaků obličeje 
je jedním ze základních kamenů k dosažení úspěšné ortodontické 
přípravy a chirurgické estetiky.

3. Výhody 3D studií obličejového skeletu a technik 3D vizuální simula-
ce chirurgické léčby. 

4. Inovativní a univerzální remodelace dolního okraje mandibuly a ce-
lého obrysu mandibuly s ostektomií ke korekci morfologických de-
fektů, excesů a asymetrií.

5. Nos je hlavním strukturálním prvkem uprostřed obličeje: jakákoli 
jeho změna ve spojení s výkony na čelistech by měla být brána na 
zřetel a korigována. 

6. Lipomodelace jako součást chirurgie obličejového skeletu je klíčová 
k dosažení dokonale vyvážených měkkých tkání a lepších výsled-
ků. 

7. Začlenění většího počtu výkonů estetické chirurgie ke komplexní 
léčbě za účelem zlepšení ortofaciálního vzhledu.

8. Vyhodnocení možnosti chirurgické manipulace svalů a vazů k dosa-
žení co nejpřirozenějšího výsledku.
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 > Nároky dnešní doby na estetiku jsou extrémní. Denně jsme my sa-
motní i naši pacienti konfrontováni s dokonalými lidskými bytostmi 
z reklam, které nám indoktrinují svůj pohled na estetiku a posunují 
„normálnost“ do extrémních mezí.

Přitom k plánovaní nejen kombinované ortodonticko-chirurgické tera-
pie, ale i samostatné ortodontické terapie je v současnosti standardem 
stále laterální kefalogram. Přesně tak tedy plánujeme pouze profilový 
výsledek terapie. Mimo jiné také proto, že k tomu máme dostatek 
validních informací v podobě průměrných kefalometrických hodnot.

Plán terapie z „en face“ tak provádíme pouze na základě přímé kra-
niometrie, pokud vůbec. Zde již máme velmi málo kraniometrických 
hodnot, o které se můžeme opřít, alespoň pro naši slovanskou popu-
laci. Často se tak musíme spoléhat na svůj vlastní subjektivní pohled 
na výslednou estetiku, který může být zásadně rozdílný od vnímání 
krásy ze strany samotného pacienta.

Zavedení CBCT, faciálních a intraorálních skenerů se nám ale otevírají 
dosud netušené možnosti nejen v diagnostice, ale i v plánovaní vý-
sledného estetického efektu, dovolují nám také přímo zapojit pacienta 
do terapeutického rozhodovacího procesu. Naše doposud používané 
2D predikční programy, kdy pracujeme pouze s bočním snímkem, jistě 
měly pro pacienta nějakou výpovědní hodnotu. Ve většině případů však 
velmi nedostatečnou. Sami sebe z profilu prostě nevidíme. Pozorujeme 
se však z přímého, maximálně 2/3 přímého pohledu.

V našem sdílení shrneme naše zkušenosti s využitím technologie 3D 
plánovaní kombinované ortodonticko-chirurgické terapie. Mimo profi-
lových charakteristik se zaměříme na plánování transverzálních změn, 
a chtěli bychom se také zaměřit na základní 3D kefalometrické rozdíly, 
které pozorujeme u naší především slovanské populace pacientů, a 
které někdy příznivě a někdy nepříznivě ovlivňují tvorbu našeho defini-
tivního terapeutického plánu.

 > Dr. René Foltán dosáhl svého vzdělání na lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové, kde po dokončení studia oboru stomatologie 
absolvoval také studium na fakultě všeobecného lékařství. Po studiu 
medicíny spojil svoji další kariéru s 1. lékařskou fakultou Univerzity 
Karlovy v Praze, kde se na oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie 
stal odborným asistentem v roce 1996. Klíčovou částí jeho dalšího 
vzdělání v oblasti maxillofaciální chirurgie bylo absolvování odbor-
ných stáží v zahraničí, zejména na University Hospital Zürich u Prof. 
H. Sailera a Royal Surrey County Hospital, Guildford ve Velké Britá-
nii, kde pracoval pod vedením P. A. Johnsona a Prof. Haerse nejprve 
jako rezident a poté jako specialista. V roce 2006 složil evropskou 
atestaci v oboru maxillofaciální chirurgie (FEBOMFS). V roce 2007 do-
končil doktorandské studium a získal titul PhD za práci “Genioglossus 
advancement v terapii obstrukční spánkové apnoe (OSAS)”. Docentury 
dosáhl Dr. Foltán v roce 2011. Jeho hlavní oblastí zájmu je ortognátní 
chirurgie u pacientů se závažnými skeletálními vadami a léčba paci-
entů se syndromem spánkové apnoe. Je autorem mnoha přednášek na 
českých i mezinárodních kongresech a také mnoha vědeckých člán-
ků. Dr. Foltán je členem a vědeckým sekretářem České společnosti 
maxillofaciální chirurgie JEP, členem a zástupcem České republiky při 
Evropské společnosti maxillofaciální chirurgie a členem mnoha dalších 
odborných společností.

HLAVNÍ PŘEDNÁŠKA
Přednášející: Doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS

Datum: Pátek 19. 9. 2014

 Téma: 3D estetické plánování v ortognátní chirurgii

Doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS 
 > Dr. René Foltán acquired his training at Medical Faculty of Charles 
University in Hradec Králové, where he gained his degree in Dentistry 
and then also in General Medicine. After completing his studies he 
connected his carrier with the 1st Medical Faculty of Charles University 
in Prague where he became an assistant professor in 1996 at the 
department of Oral and Maxillofacial Surgery. Key part of his training 
as a maxillofacial surgeon is associated with many clerkships abroad, 
especially in University Hospital Zürich with Prof. H. Sailer and Roy-
al Surrey County Hospital, Guildford, United Kingdom with Mr. P. A. 
Johnson and Prof. P. Haers, where he worked as locum registrar and 
later as honorary senior house officer. In 2006 he obtained Fellowship 
of the European Board of Oro-Maxillofacial Surgery (FEBOMFS). He 
defended PhD thesis on the topic „Genioglossus advancement in the-
rapy of obstrucive sleep apnea syndrome (OSAS)“ in 2007. Dr. Foltán 
became an Associate Proffessor in 2011. He is particularly interested 
in orthognathic surgery for the patients with severe skeletal malo-
cclusions and OSAS. He has lectured extensively on many Czech and 
international scientific congresses and is an author of many scientific 
papers. He is a scientific secretary of Czech Society for Maxillofacial 
surgery, member and councilor of Czech Republic at the European As-
sociation for Cranio-Maxillofacial Surgery and member of many other 
scientific societies. 

KEYNOTE LECTURE
Speaker: Doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS

Date: Friday, September 19, 2014

Theme: 3D aesthetic planning in orthognathic surgery

Doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS 

 > The aesthetic demands are tremendous today. Every day our patients 
and us are confronted with perfect human beings from commercials 
which impose their aesthetic views on us and shift “normality” into 
extremes.

But in fact the planning of the combined orthodontic-surgical tre-
atment as well as the orthodontic treatment alone typically continues 
to be based on the lateral cephalogram. This way we can plan only 
the resulting profile. Apart from other things it is also because we 
have a sufficient amount of valid information in the form of mean 
cephalometric values.

The „en face“ treatment plan is therefore developed only based on 
linear craniometry, if anything. There are, however, only a very few 
supporting craniometric data, at least with respect to our Slavic po-
pulation. That is why we have to often rely on our subjective opinion 
on the resulting aesthetics which can substantially differ from the 
perception of beauty by the patient himself.

The introduction of CBCT, facial and intraoral scanners opens up to 
us unprecedented possibilities not only in making the diagnosis, but 
also in planning the resulting aesthetic effect. They facilitate the direct 
involvement of the patient in the therapeutic decision-making process. 
The 2D projections, used by us until now and providing only a lateral 
image, undoubtedly had a certain reporting value for the patient. Ho-
wever, in most cases that is inadequate. We cannot see ourselves in 
profile. However, we can observe ourselves directly, or with maximum 
2/3 of direct view.

The presentation will sum up our experience with the use of 3D tech-
nology in planning the combined orthodontic-surgical treatment. 
Apart from profile characteristics, we shall also focus on planning 
the transversal changes and we would also like to zero in on basic 
3D cephalometric differences that we observe in our predominantly 
Slavic population of patients and that on some occasions positively 
while on other occasions adversely influence the development of the 
final treatment plan.
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REGISTRAČNÍ POPLATEK  
(VČETNĚ KONGRESOVÉHO KURZU)

Platební podmínky
 > Registrační poplatek a ubytování je nutno uhradit v plné výši před za-
čátkem kongresu, a to bankovním převodem či kreditní kartou. Veške-
ré potřebné údaje naleznete na přihlášce. 

Kategorie 
Placeno  

do 30. 6. 2014
Placeno  

od 1. 7. 2014

1. Členové ČOS, SOS, EOS, WFO  
– praktičtí ortodontisté 12 000 Kč 13 000 Kč

2. Nečlenové ČOS, SOS, EOS, WFO 
– praktičtí ortodontisté

13 000 Kč 15 000 Kč

3. Zaměstnanci *) 5000 Kč 6000 Kč

4. Postgraduanti **) 4000 Kč 5000 Kč

5. Doprovod 3000 Kč 4000 Kč

6. Ortodontické asistentky 4500 Kč 5000 Kč

7. Zubní technici 4000 Kč 5000 Kč

7.1 příplatek – Workshop na Univerzitě 
Palackého 19. 9. 2014***) 

(není možno registrovat samostatně)
500 Kč 500 Kč

8. Zubní lékaří neortodontisté - jednotlivý 
den (18. 9., 19. 9. nebo 20. 9. 2014)

4000 Kč 4500 Kč

9. Aktivní účastníci – přednáška  
1. autor - -

10. Čestní členové ČOS, SOS - -

* Členové České ortodontické společnosti nebo Slovenské ortodontické společ-
nosti - ortodontičtí specialisté zaměstnaní plným úvazkem (min. 0,8) na klinice, 
kde na ortodontickém oddělní jsou nejméně tři rezidentská školicí místa pro vý-
chovu ortodontických specialistů (doloží čestným prohlášením).

** Lékaři ve specializační přípravě v ortodoncii nebo maxilofaciální chirurgii, kteří 
jsou plnou náplní práce na stomatologické klinice (doloží potvrzení vedoucího 
lékaře oddělení kliniky).
*** Počet osob je omezen, doporučujeme včasné zaregistrování

Zrušení registrace

Datum Storno poplatek 

Do 30. 6. 2014 Administrativní poplatek 150 Kč

Od 1. 7. do 14. 8. 2014 50 % registračního poplatku 

Od 15. 8. 2014 Storno poplatek ve výši registračního poplatku 

INFORMACE PRO AUTORY

 > Žádáme autory, kteří chtějí přispět do vědeckého programu kongresu, 
aby vyplnili abstrakt přes webové stránky www.kongrescos.cz

 > Termín uzávěrky abstrakt je 31. května 2014 

 > Přihlášky abstrakt zasílejte vědeckému sekretariátu na adresu:  

abstrakt@kongrescos.cz

Kategorie 
 > Hlavní vědecký program 

 > Posterová sekce 

 > Vědecká komise si vyhrazuje právo zařadit příspěvky do jiné kategorie po 
konzultaci s autorem. Přednostně budou přijímány do hlavního vědecké-
ho programu sdělení týkající se hlavních témat kongresu. 

 > V průběhu kongresu bude vědecká konference hodnotit nejlepší post-
graduantskou přednášku (platí pro lékaře v postgraduální přípravě 
a maximálně 2 roky po jejím ukončení, abstrakt označte písmeny PG), 
nejlepší vědecký poster a nejlepší poster s přínosem pro praxi. 

 > Autoři budou uvědoměni do 31. 7. 2014. Abstrakta budou publikována 
ve sborníku kongresu a v časopise Ortodoncie. 

 > Délka přednášky v hlavním vědeckém programu je 15 minut. První 
autor přednášky neplatí kongresový poplatek. 

 > Posterová sekce bude realizována formou elektronických posterů. 
Akceptována bude jedna strana ve formátu PDF, rozměr šablony je 
52 × 63,5 cm (9 : 11). Další podrobnosti pro autory jsou uvedeny na 
internetových stránkách kongresu.

Pokyny pro formátování abstrakt 
 > 1. Nadpis (maximálně 10 slov) 

 > 2. Autoři (jméno přednášejícího nebo hlavního autora posteru uveďte 
na první místo) 

 > 3. Pracoviště (celou adresu uveďte na příslušném místě přihlášky) 

 > 4. Cíl práce 

 > Materiál (nebo soubor) > Metodika > Výsledky > Závěry

Tento bod platí pro hlavní vědecký program a e-posterovou sekci. 

Abstrakta nesplňující požadavky na formální úpravu budou vrácena autorovi 
k přepracování v určeném termínu, po jehož uplynutí nemohou být otištěna. 
Není přípustné uvést, že výsledky budou předloženy až během přednášky 
nebo v posteru. V takovém případě by vědecká komise nemohla zaujmout 
k příspěvku stanovisko.

INFORMATION FOR AUTHORS

 > We invite authors who wish to contribute to the congress scien tific 
programme to submit abstracts at www.kongrescos.cz

 > The deadline for the submission of abstracts is on May 31, 2014. 

 > Submit your abstract to the Scientific Congress Committee:  
abstract@kongrescos.cz

Category 
 > Main Scientific Programme 

 > Poster Section 

 > The Scientific Committee reserves the right to place a contribution in 
a different category, upon consultation with the author. Priority will 
be given to contributions regarding the main topics of the congress. 

 > The scientific committee will award the best postgraduate lecture 
(for doctors in postgraduate training and less than 2 years after its 
completion, please mark the abstract with letters PG), the best scien-
tific poster and the best poster with topic most beneficial to clinical 
practice. 

 > Authors will be notified by 31. 7. 2014. Abstracts will be published in 
the congress proceedings and in the Ortodoncie journal. 

 > The schedule time for each presentation is 15 minutes in the Main 
Scientific Programme. The first author of each presentation will not 
have to pay the congress fee. 

 > Poster section will take the form of electronic posters. Only one page 
in PDF format will be accepted, the template size is 52 × 63,5 cm 
(9 : 11). Further details for authors can be found on the congress web-
site. 

Abstract submission guidelines 
 > 1. Title (maximum of 10 words)

 > 2. Authors (write name of the main author first) 

 > 3. Institution (give full address in relevant section of application form) 

 > 4. Aim of Investigation 

 > Material (or subject) > Methods > Results > Conclusions 

Applies to Main Scientific Programme and E-poster Section. 

Abstracts that do not conform to the submission guidelines will be returned 
to the author for revision by the special deadline. Abstracts received after 
this date cannot be published. Submission of results may not be deferred 
to the time of your oral or poster presentation. In such case, the Congress 
Scientific Committee would not be able to rate your presentation.

REGISTRATION (INCLUDING CONGRESS 
COURSE)

Method of payment 
 > Please note that all payments for registration and accommodation 
have to be paid before the beginning of the congress. For all necessary 
details please find registration and accommodation form. 

Category 
Payment before 
June 30, 2014

Payment on or after 
July 1, 2014

1. Members of COS, SOS, EOS, WFO 453 EUR 491 EUR

2. Non members of COS, SOS, EOS, 
WFO

491 EUR 566 EUR

3. Teachers*) 189 EUR 226 EUR

4. Postgraduate students**) 151 EUR 189 EUR

5. Accompanying persons 113 EUR 151 EUR

6. Orthodontic assistants 170 EUR 189 EUR

7. Dental technicians 151 EUR 189 EUR

7.1 Surcharge – Workshop at the 
Palackého University, September 
19, 2014***) (not possible to register 
separately)

19 EUR 19 EUR

8. General dentists - one day 
(September 18, 19 or 20, 2014)

151 EUR 170 EUR

9. 1stAuthor of the Lecture - -

10. Honorary members of COS, SOS - -

*) Members of the Czech or Slovak Orthodontic Society - orthodontic specialists, 
full time in the Orthodontic University Department with at least 3 education posts 
for postgraduate orthodontic students (written affirmation)

**) Members of the Czech or Slovak Orthodontic Society – dentists in the post-
graduate education for orthodontics, who are full-time in University Orthodontic 
Department (certified by the Head of Orthodontic Department)

***) Number of persons is limited 

Cancellation of registration 

Dates: Cancellation fee: 

Before June 30, 2014 Administration fee 10 EUR 

Between 1 July and 14 August 2014 50 % of registration fee

On or after 15 August 2014 No refund 

www.kongrescos.cz
mailto:abstrakt%40kongrescos.cz?subject=
http://www.kongrescos.cz
mailto:abstract%40kongrescos.cz?subject=
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OBECNÉ INFORMACE

Registrace 
 > Do prostoru přednáškového sálu v době odborného programu mají pří-
stup pouze registrovaní účastníci. Do ostatních prostor a na slavnostní 
zahájení je vstup umožněn všem registrovaným včetně doprovodu. 
Registrace předem přihlášených i nových účastníků bude probíhat 
v 1. patře. Při registraci, prosím, zkontrolujte, zda Vaše konferenční 
materiály jsou kompletní, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

Stravování 
 > V ceně účastnického poplatku jsou zahrnuty obědy a občerstvení 
v čase kávových přestávek. Kávové přestávky budou podávány v pro-
storách výstavy, obědy formou menu v sále Evropa 3.

Doprava 
 > Doprava do místa konference a na společenské akce nebude organizována. 

Jmenovky 
 > Účastníci jsou povinni po celou dobu konání konference nosit jme-
novku, kterou obdrží při registraci. V případě ztráty jmenovky bude za 
opětovné vystavení účtován poplatek 100 Kč. 

Certifikát o účasti 
 > Certifikát o účasti obdrží účastníci u registrační přepážky spolu 
s ostatními konferenčními materiály. 

Uvítací přípitek 
 > Uvítací přípitek se bude konat 18. 9. 2014 v prostorách výstavy v prv-
ním patře, kde se můžete těšit na setkání s kolegy, partnery konfe-
rence a vystavovateli. Vstup na uvítací přípitek je zahrnut v ceně re-
gistračního poplatku pro všechny registrované osoby a jako vstupenka 
bude sloužit jmenovka. 

Společenský večer pro ortodontické asistentky a zubní techniky 
 > Společenský večer pro ortodontické asistentky a zubní techniky se 
bude konat 18. 9. 2014 v klubu Belmondo.

Prezidentský večer 
 > Prezidentský večer se bude konat 19. 9. 2014 v prostorách Přírodově-
decké fakulty UP, a to za doprovodu skupiny Pangea Beatles Revival, 
a tak se celý večer ponese v duchu 60. let minulého století. Dobové 
oblečení vítáno. Vstup je zahrnut v ceně registračního poplatku pro 
kategorie 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10.

Výstava
 > Výstava firem prodávajících stomatologické a ortodontické materiály 
se uskuteční 18. 9. – 20. 9. 2014 ve foyer I. patra.

UBYTOVÁNÍ 

Pro účastníky kongresu ČOS Olomouc 2014 je v Olomouci zajištěno uby-
tování v blízkosti místa konání. Všechny uvedené ceny jsou za pokoj a noc 
včetně snídaně a 15 % DPH. V případě zájmu o ubytování vyplňte příslušnou 
část v registračním formuláři.

NH Olomouc Congress Hotel****
Místo konání akce
Legionářská 21, 779 00 Olomouc
www.nh-olomouc.cz

Cena:  Superior jednolůžkový pokoj ...... 3000 Kč 
 Superior dvoulůžkový pokoj ........3300 Kč
 Jednolůžkový pokoj ......................2450 Kč
 Dvoulůžkový pokoj .......................2780 Kč 

Hotel: Moderní a stylový hotel NH Olomouc Congress je vzdálen 10 mi-
nut chůze od historického centra města, kde se nachází známá 
památka zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO, sloup 
Nejsvětější Trojice.

Pokoje: Hotel nabízí 137 pokojů a apartmá. Pokoje jsou plně klimatizované 
a vybavené bezdrátovým Wi-Fi nebo kabelovým připojením k inter-
netu, příslušenstvím k přípravě kávy a čaje, trezorem, minibarem 
a televizí. Pokoje jsou vybavené moderním nábytkem a dřevěnou 
podlahou. Superior pokoje jsou všechny umístěné v rozích hotelu 
a poskytujÍ úžasný výhled na město a na kapli sv. Sarkandra.

Služby: Kabelové připojení na internet, pokojový servis 24 hodin denně, 
parkování, 4 konferenční sály o různé kapacitě s audio a video 
technikou, business služby, restaurace Sal de Mar. Hosté mohou 
bezplatně využít služeb fitness centra (mimo čas 15:00–20:00 ho-
din), které je s hotelem propojeno podzemním koridorem.

Lafayette****
Alšova 8, 779 00 Olomouc 
www.lafayette.cz

Cena:  Jednolůžkový pokoj ..................... 1440 Kč
 Dvoulůžkový pokoj .......................1680 Kč 

Hotel: Hotel se nachází v klidné vilové čtvrti pouze 10 minut pěší chůze 
od centra města a je vzdálený přibližně 3 km od místa konání akce 
(cca 8 minut jízdy autem).

Pokoje: Hotel nabízí ubytování v 17 pokojích, které jsou zařízeny stylovým ná-
bytkem z masivního dřeva. Celý hotel a všechny pokoje jsou nekuřác-
ké. Pokoje jsou vybaveny vlastní klimatizací, telefonem, televizí, mini-
barem, fénem v koupelně. Internetové připojení je zdarma na pokojích.

Služby: Možnost venkovního a garážového parkování, kamerový systém 
parkoviště a recepce, trezor na hotelové recepci, zajištění průvodce 
městem, odvoz na letiště i z letiště, žehlicí prkno s žehličkou mož-
no zapůjčit v recepci, donáška snídaně a večeře na pokoj, půjčování 
horských kol a čistění obuvi.

GENERAL INFORMATION 

Registration 
 > Only registered participants will be admitted to the scientific section, 
exhibition, poster section and courses. Registration of the pre-regis-
tered and new participants will be located on the 1st floor. Please 
check your congress material upon presentation. Late claims cannot 
be accepted. 

Refreshments 
 > Complimentary coffee and tea will be available in the exhibition area, 
menu style lunches will be provided in the hall Evropa 3.

Transport service 
 > Transport service to the congress venue and social programme will 
not be arranged. 

Badges 
 > Participants will receive a name badge. Everyone is requested to wear 
this badge during all congress activities. Cost of replacing a lost or 
mislaid badge: 4 EUR. 

Certificate of attendance 
 > All participants will receive a certificate of attendance at registration 
desk. 

Welcome drink 
 > Welcome drink will take place in the exhibition area on the 1st floor 
on September 18, 2014 and is free of charge for all registered par-
ticipants. 

Social evening for the orthodontic assistants and dental 
technicians 

 > Social Evening will take place in Belmondo club on September 18, 2014. 

President ś reception 
 > President ś Reception will take place in the premises of the Faculty of 
Natural Science on September 19, 2014. The music performance by 
the Pangea band Beatles revival and the theme of the evening being 
1960‘s. We will certainly appreciate if you turn up dressed in 1960‘s 
style clothing. Free admission for category 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10.

Exhibition area 
 > Exhibition will take place in the foyer on the 1st floor.

 > Entry is included in the registration fee.

ACCOMMODATION 

A number of hotels of various categories at reduced rates are available 
for participants of the congress. All hotels are located within a reasonable 
distance from the congress venue. All rates quoted are per room and night 
including breakfast and 15 % VAT. To book one of the listed hotels please 
fill out the appropriate part of the registration form.

NH Olomouc Congress Hotel****
Congress Venue
Legionářská 21, 779 00 Olomouc
www.nh-olomouc.cz

Price:  Superior single room ..................109 EUR
 Superior double room ................. 121 EUR
 Single room ...................................89 EUR
 Double room ................................101 EUR

Hotel: Modern and stylish NH Olomouc Congress hotel is located just 
10 minutes by walk from the city center, where you can find the 
famous Holy Trinity Column, a UNESCO World Heritage Site.

Rooms: Hotel offers accommodation in 137 rooms and suites. Rooms are 
fully air conditioned and equipped with Wi-Fi or cable Internet 
access. Coffee and tea making facilities are provided along with 
a safe, mini-bar and television. Rooms are stylishly decorated 
and comfortably laid out with modern furniture and wooden flo-
oring. Superior rooms are all located on the corners of the hotel 
and offer stunning views over the city and St. Sarkander Chapel.

Services: Wired internet connection in room, 24-hour room service, par-
king, meeting and banquet facilities, business center, fax/pho-
tocopying, restaurant Sal de Mar. Free entrance for guests of 
the hotel to Omega Sports & Health fitness centre (except from 3 
p. m. to 8 p. m.) which is connected with the hotel by an under-

ground tunnel.

Lafayette****
Alšova 8, 779 00 Olomouc 
www.lafayette.cz

Price: Single room ................................... 57 EUR

 Double room ..................................66 EUR

Hotel: Hotel is located in a quiet residential area only 10 minutes walk 
from the city centre and it’s situated approximately 3 km from the 
congress venue (8 minutes by car).

Rooms: Hotel offers accommodation in 17 rooms. All rooms are cosy. The 
rooms are non-smoking. The air-conditioning, telephone, televi-
sion, mini-bar, a hair-dryer in the bathroom, and a place for your 
suitcases are available to guests in all rooms. Free internet con-
nection.

Services: Private parking, the car park and reception desk camera system, 
reception safe deposit box, guided tour of Olomouc, transport 

www.nh-olomouc.cz
http://www.lafayette.cz
http://http://www.nh-olomouc.cz/
http://www.lafayette.cz
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Trinity****
Pavelčákova 22, 772 00 Olomouc
www.hotel-trinity.cz

Cena: Jednolůžkový pokoj .............................. 1883 Kč
 Dvoulůžkový pokoj ............................... 2366 Kč 
 Dvoulůžový pokoj pro 1 osobu ........... 2093 Kč

Hotel: Hotel Trinity, (bývalý hotel Gemo), je umístěn přímo v centru Olo-
mouce, na rohu ulic Pavelčákova a Svobodova a je vzdálen 1,3 km 
od místa konání akce (přibližně 5 minut jízdy autem nebo 15 minut 
pěší chůze). 

Pokoje: Hotel nabízí celkem 33 designových pokojů. Všechny pokoje jsou 
vybaveny bezplatným vysokorychlostním internetem Wi-Fi, LCD TV 
se satelitním příjmem (55 programů), trezorem, minibarem, tele-
fonem s přímou volbou, psacím stolem a vybavenou koupelnou se 
sprchou nebo vanou.

Služby: Parkování (poplatek 190 Kč), restaurace s nabídkou ze sezonních 
surovin a moravských vín, Wi-Fi internet v celé budově, směnárna, 
turistické služby, konferenční služby pro soukromou a korporátní 
klientelu.

V Ráji****
Hanáckého Pluku 10, 779 00 Olomouc
www.hotelvraji.cz/hotel/

Cena: Jednolůžkový pokoj .............................. 1495 Kč
 Dvoulůžkový pokoj ................................1955 Kč 
 Dvoulůžový pokoj pro 1 osobu ........... 1610 Kč

Hotel: Hotel V Ráji je situován v klidné části centra Olomouce a je vzdálený 
přibližně 1,1 km od místa konání akce (5 minut autem nebo 12 
minut pěšky).

Pokoje: Všechny hotelové pokoje jsou plně klimatizovány, vybaveny ná-
bytkem z přírodního materiálu, TV se satelitním příjmem, připoje-
ním na internet, telefonem s přímou volbou, minibarem, trezorem 
a koupelnou s vanou či sprchovým koutem.

Služby: Parkování, restaurace.

Arigone***
Univerzitní 20, 779 00 Olomouc
www.arigone.cz

Cena: Jednolůžkový pokoj .............................. 1990 Kč
 Dvoulůžkový pokoj ............................... 2290 Kč 
 Dvoulůžový pokoj pro 1 osobu ........... 2190 Kč

Hotel: Hotel se nachází v historickém centru Olomouce a je vzdálený při-
bližně 1,6 km od místa konání akce (5 minut jízdy autem nebo 15 
minut pěšky).

Pokoje: Hotel nabízí svým hostům 53 pokojů různého provedení a typu. 
Všechny pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnou, WC, vysoušečem 
vlasů, TV s výběrem satelitních programů a bezplatným připojením 
k internetu. Některé pokoje mohou být rozšířeny o přistýlky.

Služby: Recepce 24 hodin denně, směnárna, úschova zavazadel, služba 
praní a žehlení, business centrum, fax/kopírka, možnost parkování 
v areálu hotelu (za poplatek, rezervace nutná) či na přilehlém mís-
tě (za poplatek).

Ibis Olomouc Centre ***
Wolkerova 29, 779 00 Olomouc
www.ibis-olomouc-centre.cz

Cena: Jednolůžkový pokoj ............ 1650 Kč
 Dvoulůžkový pokoj ............. 1950 Kč 

Hotel: Hotel se nachází 7 minut pěší chůze od historického centra města 
a je vzdálený přibližně 2,5 km od místa konání akce (cca 6 minut 
jízdy autem).

Pokoje: Hotel nabízí ubytování v 90 pokojích, které jsou vybaveny plochými 
TV, telefonem, klimatizací. Koupelna je vybavena sprchovým kou-
tem a fénem. Wi-Fi internet je na pokoji zdarma. 

Služby: Recepce 24 hodin denně, rezervace vstupenek, úschova zavazadel 
a business centrum. Hlídané parkování je možné za poplatek v are-
álu hotelu. 

from and to the airport, an ironing board and an iron may be 
borrowed at the reception desk, breakfast and dinner may be 
delivered straight to the room, mountain bikes rental and shoes 
polishing.

Trinity****
Pavelčákova 22, 772 00 Olomouc
www.hotel-trinity.cz

Price: Single room ...................................74 EUR
 Double room .................................. 93 EUR
 Double room for single use .........83 EUR

Hotel: Hotel Trinity (former Gemo) is situated in a former townhouse 
from the 13 century, directly in the centre of the city of Olo-
mouc, at the corner of the Pavelčákova and the Svoboda street 
and it’s situated 1,3 km from the congress venue (approximately 
5 mi nutes by car or 15 minutes walk). 

Rooms: Hotel offers 33 designed rooms. Each room has a free high speed 
Wi-Fi internet connection, satellite LCD TV (55 programs), safe, 
minibar, direct dial telephone, writing desk and bathroom equip-
ped with shower of bath.

Services: Parking (parking fee 190 Kč), restaurant with seasonal ingredients 
and Moravian vine, Wi-Fi in all areas, exchange office, laundry 
service, guide service or conference facilities for private and corpo-
rate clients.

V Ráji****
Hanáckého Pluku 10, 779 00 Olomouc
www.hotelvraji.cz/hotel/

Price: Single room ................................... 59 EUR
 Double room .................................. 77 EUR
 Double room for single use .........64 EUR

Hotel: Hotel is situated in a calm zone near the city centre and it’s lo-
cated approximately 1,1 km from the venue (5 mi nutes by car or 
12 minutes walk).

Rooms: All rooms are fully air conditioned, furnished with comfortable 
furniture of natural ecological materials. In each room there is 
a TV with satellite channels, internet connection, a telephone 
with direct dialing, a mini-bar and a safe. All rooms have above 
standard sanitary facilities with a bath-tub, a shower, a hair-dryer 
and other neces sities for your pleasant stay.

Services: Parking, restaurant.

Arigone***
Univerzitní 20, 779 00 Olomouc
www.arigone.cz

Price: Single room ................................... 79 EUR
 Double room ..................................90 EUR
 Double room for single use .........86 EUR

Hotel: Hotel is located directly in the city centre of Olomouc and it’s si-
tuated approximately 1,6 km from the congress venue (5 minutes 
by car or 15 minutes walk).

Rooms: Hotel offers accommodation in 53 rooms with varied furnishing and 
style. All the rooms are equipped with private bathroom, WC, hair-
dryer, satellite TV and internet access free of charge. Extra bed can 
be added to some of the rooms.

Services: 24-hour front desk, currency exchange, baggage storage, laundry 
and ironing service, business center, fax/photocopying, parking is 
available on site (extra charge, reservation needed) or at a loca-
tion nearby (extra charge).

Ibis Olomouc Centre ***
Wolkerova 29, 779 00 Olomouc
www.ibis-olomouc-centre.cz

Price: Single room ................................... 65 EUR

 Double room .................................. 77 EUR 

Hotel: Hotel is located within walking distance of the historic city centre 
(approximately 7 minutes) and it’s located approximately 2,5 km 
from the congress venue (approximately 6 minutes by car ).

Rooms: Hotel offers pleasant and comfortable accommodation in 90 ro-
oms. TV, telefone and air-condition are available to guests in all 
rooms. The bathroom is furnished with a shower and hair dryer. 
Free Wi-Fi internet connection.

Services: 24-hour front desk, ticket service, luggage storage, business cen-
tre. Private parking (charges are applicable). 

http://www.hotel-trinity.cz
http://www.hotelvraji.cz/hotel/
http://www.arigone.cz
http://www.ibis-olomouc-centre.cz
http://www.hotel-trinity.cz
http://www.hotelvraji.cz/hotel/
http://www.arigone.cz
http://www.ibis-olomouc-centre.cz
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MĚSTO OLOMOUC

Olomouc, krajské a univerzitní město ležící v samém srdci moravské Hané, 
čítá dnes zhruba sto tisíc obyvatel, což z ní činí páté největší město České 
republiky. Tato historická metropole se rozkládá v rovinaté krajině Horno-
moravského úvalu v nivě řeky Moravy.

Olomouc byla ve středověku hlavním centrem Moravy a do třicetileté války 
i jejím největším městem a zároveň druhým největším městem Českého 
království. Pravděpodobné založení tohoto královského města se datu-
je někdy mezi léty 1239-1246. První doklady osídlení však pocházejí již 
z mnohem starších dob, na území města byly dokonce nalezeny kamen-
né nástroje z mladšího paleolitu. Dnes je Olomouc sídlem arcibiskupství, 
založeného v roce 1777, mezi další významné instituce patří např. Vrchní 
soud v Olomouci a druhá nejstarší česká univerzita, Univerzita Palackého, 
založená v roce 1573. Význam města, jakožto centra vzdělanosti, podtrhuje 
i Vědecká knihovna a Slovanské gymnázium, nejstarší nepřetržitě fungující 
střední škola na Moravě s výukou v češtině.

Olomouc představuje druhou největší památkovou rezervaci na území České 
republiky. Mezi nejvýznamnější památky patří zajisté Sloup Nejsvětější tro-
jice, zapsaný mezi památky UNESCO, Svatý Kopeček, novogotická katedrála 
sv. Václava s nejvyšší kostelní věží na Moravě, Arcidiecézní muzeum, Arci-
biskupský palác, v jehož zdech byl uveden na trůn rakouský císař František 
Josef I., a mnoho dalších pamětihodností, především barokního charakteru. 
Světovou raritu představuje i původně středověký orloj, který byl po válce 
přetvořen v duchu socialistického realismu v pohyblivou směsici figurek děl-
níků, sportovců i Hanáků v krojích. 

Pro svou atmosféru je Olomouc hojně vyhledávaným městem pro akce 
nejrůznějšího druhu. Patří mezi ně i mezinárodní festival dokumentárních 
filmů a videoprogramů Academia Film Olomouc a pěstitelská výstava Flora 
Olomouc s roční účastí okolo 80 000 návštěvníků. 

Pevně věříme, že Vás toto historické město nadchne a přejeme Vám, aby pro 
Vás kongres ČOS a SOS byl příjemným zážitkem a inspirací pro Vaši práci. 

THE CITY OF OLOMOUC 

The city of Olomouc is the administrative centre of a region bearing its name 
and the seat of one of the country‘s universities. Situated in the Central 
Moravian heartland of Haná (Hanakia), Olomouc has a population of appro-
ximately 100,000 people, which makes it the fifth largest city in the Czech 
Republic. It lies in the flatland of the Upper Moravian Vale, in the floodplain 
of the Morava.

Olomouc is an ancient metropolis: it was the main centre of medieval Mora-
via and, until the Thirty Years War, the largest Moravian city and the second 
largest city of the Bohemian Kingdom. It was probably founded between 
1239 and 1246, but the earliest evidence of human settlement at its pre-
sent location is much older: some of the stone tools found in Olomouc date 
back to the Upper Paleolithic. Today Olomouc is the seat of an archbishopric, 
established in 1777; other important institutions located in the city inclu-
de the Olomouc High Court and the Palacký University, the second oldest 
university in the Czech lands, founded in 1573. The city‘s significance as 
a centre of learning is underscored by the presence of the State Research 
Library and the Slavonic Grammar School, which has the longest continuous 
tradition of providing secondary education of all Czech-language secondary 
schools in Moravia. 

Olomouc is the second largest heritage reserve in the Czech Republic: the 
city‘s most significant sights include the Holy Trinity Column, inscribed on 
the UNESCO World Heritage List, the pilgrimage site at Svatý Kopeček (Holy 
Hill), the neo-gothic St. Wenceslas Cathedral with the highest church spire 
in Moravia, the Archdiocesan Museum, the Archbishop‘s Palace which saw 
the ascension to the throne of the Austrian Emperor Francis Joseph I, and 
many other important monuments and sites, especially from the baroque 
period. The post-war refashioning of the city’s medieval astronomic clock in 
the Socialist Realist style turned it into a global rarity: a display of moving 
mechanical figures of workers, sportsmen and village people in the Hana-
kian folk costume. 

Due to its genius loci, Olomouc is a popular venue for all kinds of events, 
including, for example, Academia Film, an international festival of science do-
cumentaries and videos, or Flora Olomouc, a horticultural exhibition and fair 
which annually attracts some 80,000 visitors. 

We hope you will let yourself be enchanted by this ancient city and trust 
that the COS and SOS Congress will prove a pleasant experience, enriching 
your professional career. 

Palác***
1. Máje 869/27, 779 00, Olomouc
www.hotelpalac.cz

Cena: Jednolůžkový pokoj ..............840 Kč
 Dvoulůžkový pokoj .............1580 Kč

Hotel: Hotel Palác je situován nedaleko historického centra města, kde se 
nachází známá památka zapsaná na seznamu světového dědictví 
UNESCO, sloup Nejsvětější Trojice a je vzdálený přibližně 1,4 km od 
místa konání akce (5 minut autem nebo 18 minut pěšky).

Pokoje: Hotel nabízí ubytování v 55 pokojích a apartmánech. Pokoje jsou 
vybaveny televizí sociálním zařízením a kuchyňským koutem 
s lednicí a varnou deskou. 

Služby: Bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, recepce 24 hodin denně, 
úschovna zavazadel a trezor na recepci, bezbariérový přístup 
a bezbariérový pokoj, prádelna v hotelu, kavárna Café Palác.

Best Hotel Garni**
Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc 
www.best-hotel-garni.cz

Cena: Jednolůžkový pokoj .........................780 Kč
 Dvoulůžkový pokoj ........................1270 Kč 
 Třílůžkový pokoj ............................1910 Kč
 Lux – jednolůžkový pokoj ..............880 Kč
 Lux – dvoulůžkový pokoj .............1370 Kč
 De luxe jednolůžkový pokoj .........1090 Kč
 De luxe dvoulůžkový pokoj ..........1630 Kč

Hotel: Hotel je umístěn v centru města Olomouc a je vzdálený přibližně 
170 m od místa konání akce (cca 3 minut pěší chůzí). 

Pokoje: Hotel disponuje 32 pokoji s 63 lůžky ve třech kategoriích (ekonomy, 
ekonomy lux a de luxe). Všechny pokoje jsou nekuřácké a vybaveny 
nábytkem, sprchovým koutem, WC a televizí. Na pokojích je zdar-
ma Wi-Fi připojení. 

Služby: Veřejné parkování je možné zdarma nedaleko hotelu.

Palác***
1. Máje 869/27, 779 00, Olomouc
www.hotelpalac.cz

Price: Single room ................................... 33 EUR
 Double room .................................. 62 EUR

Hotel: Hotel Palác is situated near the historic city centre where you can 
find the famous Holy Trinity Column, a UNESCO World Heritage site 
and it’s located approximately 1,4 km from the venue (5 minutes 
by car or 18 minutes walk).

Rooms: Hotel offers accommodation in 55 rooms and apartments. All 
rooms are equipped with TV, bathroom and a kitchenette with 
a fridge and a hob.

Services: Wi-Fi Internet connection free of charge, 24-hour front desk, lu-
ggage storage and a safe deposit box at the reception, barrier-
-free access and a barrier-free room, laundry, Café Palace.

Best Hotel Garni**
Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc 
www.best-hotel-garni.cz

Price: Single room ................................... 31 EUR
 Double room ..................................50 EUR
 Triple room..................................... 75 EUR
 Lux single room ............................ 35 EUR
 Lux double room ...........................54 EUR
 De luxe single room......................43 EUR
 De luxe double room ....................64 EUR

Hotel: Hotel Garni is located in the city centre of Olomouc and it’s situa-
ted 170 m from the congress venue – approximately 3 minutes 
walk.

Rooms: Hotel offers accommodation in 32 non-smoking rooms (economy, 
economy lux and de luxe). Rooms amenities: TV, shower and WC. 
Free Wi-Fi internet connection.

Services: Free public parking is possible at a location nearby.

http://www.hotelpalac.cz
http://www.best-hotel-garni.cz
http://www.hotelpalac.cz
http://www.best-hotel-garni.cz
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Těšíme se na Vás v Olomouci! 
Tešíme sa na Vás v Olomouci!

We are looking forward to meet you in Olomouc!

www.kongrescos.cz | www.orthodont-cz.cz

http://www.kongrescos.cz
http://www.orthodont-cz.cz

