
42

Soukromé kliniky Estetická chirurgie Innovation 3/2016

A
ť už je trend jakýkoli, tak 
stále platí, že na rozdíl od 
žen, jsou mužské úpravy 
zevnějšku pro ně samé stá-
le tak trochu tabu. „Pod-
statným faktorem mužské 

zdrženlivosti je v jejich podvědomí stále 
zakořeněný předsudek, že plastická ope-
race je jen pro ženy. Jsou jím ovlivněni 
natolik, že přestože trpí nějakou kos-
metickou vadou, necítí ochotu řešit svůj 
problém,“ konstatuje plastický chirurg 
z Perfect Clinic Lukáš Frajer.

Proč muži chtějí méně než ženy
Podle doktora Frajera muži vnímají svoji 
kosmetickou vadu exaktněji než ženy: 
„Obvykle o ní začnou přemýšlet a řešit 
ji až když mají funkční obtíže, které je 
obtěžují nebo stigmatizují. Příkladem 
může být gynekomastie (zvětšené prsní 
žlázy u mužů), za kterou se mladí muži 
často stydí. V důsledku toho se vyhýbají 
určitým aktivitám v pánských kolekti-
vech a mají problémy i při navazování 
partnerských vztahů.“

Zákrok plastických chirurgů přitom 
nebývá komplikovaný, jak říká Lukáš 
Frajer: „V mnoha případech postačí 
odsátí tuku pomocí liposukce. Pokud 
jde o výraznější zvětšení žlázy, lékař ji 
odstraní pomocí řezu kolem prsního 
dvorce. V této souvislosti také řešíme na-
příklad Pollandův syndrom, při kterém 
se většinou nevyvine prsní sval a tento 
vzniklý stav je pak nutné řešit chirurgic-
ky prsním implantátem.“

Další skupinou jsou pacienti už ne 
s estetickou, ale zdravotní indikací, 
například s deformitou hrudníku, kdy 
korekční operace upravuje vpáčený 
hrudník k fyziologickému normálu.

„ K nejčastější pánské operaci očních 
víček přistupují muži obvykle v momen-
tě, kdy povislá kůže začne ovlivňovat 
jejich zrak vlivem zúžení zorného pole,“ 
dokládá své tvrzení o mužské motivaci 
doktor Frajer.

Méně vhodná plastika má objektivní příčiny
Tak jako v některých oblastech života 
mají muži se svými fyziologickými před-
poklady navrch, při některých zákrocích 
plastických chirurgů to bývá přesně 
naopak. To platí u liposukce břicha, jež 
bývá častým přáním mužů. „Ukládání 
tuku je u mužů totiž naprogramováno 
do oblasti břišní stěny, ne do podkoží 
jako u žen. A to je důvod, proč liposukce 
v oblasti břicha a boků jen částečně řeší 
jejich problémy s postavou,“ vysvětluje 
Frajer. To ale neznamená, že liposukce 
u mužů není možná.

Také Face lifting (plastická operace 
obličeje a krku) je u mužů relativně 
problematický, a to podle citovaného 

lékaře hned z několika důvodů: „Zaprvé 
je to jiná kvalita a charakter kůže oproti 
ženám, což staví muže do nevýhody. Dále 
mužský hormon testosteron modifiku-
je hojení a často výsledný vzhled jizev 
není kosmeticky přijatelný. Problémem 
může být i řídnutí vlasů a hranice vousů 
a s tím spojené hledání optimálního 
místa pro umístění řezů, které by ne-
měly být viditelné.“ Dnes už ale existuje 
plnohodnotná náhrada. Doktor Lukáš 
Frajer v těchto případech pacientům na-
vrhuje miniinvazivní zákrok, díky němuž 
se obličej vypne pomocí vstřebatelných 
nití. Pomoci mladšímu vzhledu dokáží 
dobře také injekční výplně, které si muži 
dnes čím dál častěji dopřávají.

Jak je to s úpravou velikosti penisu
„Je pravda, že silná touha některých 
mužů po zvětšení penisu je nezřídka 
vede k nám do ordinace,“ souhlasí lékař, 
ale jedním dechem dodává, že jeho tým 
tyto žadatele odmítá: „Tento zákrok 
provádí jen některá pracoviště, ale naše 
klinika ho v nabídce nemá, protože 
výsledky nejsou vždy co do funkčnosti 
přesvědčivé. Ano, zvětšování této intimní 
partie je možné, avšak s velkými riziky, 
které byly studiemi prokázány až 
u 70 % případů! Penis je totiž zavěšen na 
stydké kosti vazem, který ho fixuje v ob-
lasti hráze, kde je část penisu skryta. 
Přetnutím tohoto vazu při operaci dojde 
k malému předsunutí penisu směrem 
dopředu a k jeho optickému zvětšení v té 
části, která vyčnívá v oblasti stydkého 

Plastické estetické operace už nějaký ten pátek 
nejsou výhradně ženskou záležitostí. 

Nyní je zhruba každý sedmý až pátý pacient muž! 
Nejčastěji si čeští muži nechávají operovat oční víčka, 

ale vyjímkou není ani žádost klientů o zvětšení penisu.

text Radka Červinková foto Archiv Perfect clinic

Pomoci mladšímu vzhledu 
dokáží dobře také injekční 
výplně, které si muži dnes 
čím dál častěji dopřávají.

Plastiky u mužů:
Oční víčka i zvětšení penisu
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Plastický chirurg 
Lukáš Frajer 
každopádně varuje 
před snahou 
řešit předčasnou 
ejakulaci právě 
obřízkou: 
„Myslím, že efekt 
prodloužené 
výdrže je velmi 
individuální.“

pahorku. Takto dojde ke zvětšení cca o 2–3 
cm. Bohužel však tímto ztrácí penis svůj pev-
ný opěrný bod a mohou pak vznikat poruchy 
erekce a penis se při styku může poranit při 
tzv. hypermobilitě, která vzniká z přetnutí 
vazu.“ Naštěstí prý většina mužů sama od 
operace ustoupí poté, co se seznámí s jejími 
riziky.

Obřízka v ČR neletí
Zatímco ve Spojených státech je dle statis-
tik obřezáno více než 70 % mužů, v zemích 
Evropské unie jde podle odhadů zhruba o 5 % 
pánské populace. A co se Čechů týče, ti pokud 
už se rozhodnou proto tento zákrok, až na 
výjimky tak činí ze zdravotních důvodů.

Dobrovolně na obřízku chodí čeští muži po-
dle plastického chirurga Lukáše Frajera zříd-
kakdy. „V našich geografických podmínkách je 
tato operace vyhledávána muži ze zdravotní 
indikace, kdy nemohou vůbec, anebo jen 
velmi obtížně přetáhnout předkožku. Jen tak, 
tedy z hygienického či estetického důvodu, 
málokdy.“ Přitom podle chirurga motivů pro 
obřízku existuje vícero. Jednak rituálně-nábo-
ženské, které vévodí v muslimské části světa 
či mezi židovskými muži, dále rutinní, jako 
je tomu v USA a zčásti i v dalších anglicky 
hovořících zemích světa. Významné jsou též 
hygienické důvody, kdy odstranění předkožky 
dle Světové zdravotnické organizace omezuje 
šíření viru HIV a jiných sexuálně přenosných 

nemocí. Také snižuje pravděpodobnost rakovi-
ny děložního čípku u žen, karcinomu jazyku, 
či přenos mykóz a bakteriálních a virových 
zánětů. „Po obřízce totiž dochází ke změně 
epitelu na povrchu žaludu, kůže „ztloustne“, 
a proto je průnik infekce méně pravděpodob-
ný, stejně jako její přenos dále,“ míní Frajer 
a podotýká, že konečně hojně diskutovaný je 
také sexuální aspekt cirkumcize (obřízky).

Vylepší obřízka sexuální život?
Proč by měla? „Žalud penisu, původně krytý 
předkožkou, je po operaci částečně nebo 
úplně obnažen, a tedy více vystaven zevním 
podnětům. Proto se vůči nim postupně stává 
méně citlivým. Tím myslím hlavně při kontak-
tu se spodním prádlem. V důsledku toho by 
měl být méně citlivý i k ostatním podnětům 
a teoreticky by při pohlavním styku mělo trvat 
déle, než dojde k vyvrcholení soulože,“ uvádí 
plastický chirurg. Nicméně zkušenosti mužů 
i žen sdílené napříč internetovými diskusemi 
ovšem jednoznačné nejsou. „Obřezaným mizí 
citlivost, takže nástup ejakulace je poněkud 
delší. Podle mě to žádná hitparáda ve finále 
není,“ hodnotí jedna z diskutujících. „Nemo-
hu si sexuální život po obřízce vynachválit, 
jsem citlivý dost,“ oponuje mužský účastník 
chatu. Plastický chirurg Lukáš Frajer každo-
pádně varuje před snahou řešit předčasnou 
ejakulaci právě obřízkou: „Myslím, že efekt 
prodloužené výdrže je velmi individuální.“ ✕

„Je pravda, že silná touha 
některých mužů po zvětše-
ní penisu je nezřídka vede 
k nám do ordinace,“ tvrdí 
lékař Lukáš Frajer.
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Jednou z nejuznávanějších soukromých klinik 
plastické chirurgie a estetické dermatologie 
je klinika LAserPLAstic, která se již více než 
17 let stará o krásu i těch nejnáročnějších 
klientů. Najdete ji na romantickém místě 
Prahy – v Platnéřské ulici.

K
linika LaserPlastic patří bezesporu 
mezi nejlepší zařízení svého druhu 
u nás a právě proto si do ní najdou 
cestu i nároční klienti, kteří očeká-
vají to nejlepší. Od soukromí, zázemí 
a profesionální péče, až po luxusní 

prostředí. Počet operačních sálů, konzultačních 
a zákrokových místností dovoluje uspokojit všechny 
zájemce o širokou nabídku z oblasti plastické chi-
rurgie, estetické dermatologie, laserových výkonů, 
cévní chirurgie a zejména moderních liposukcí. 
To vše v prostředí, které je důstojnou kombinací 
moderní medicíny a historické zástavby Prahy 
v okolí Klementina. O klienty pečuje tým špičko-
vých lékařských odborníků pod vedením primářky 
MUDr. Marty Moidlové, jejích asistentů a zdravot-
ních sester. „Jedním z důvodů, proč je naše klinika 
tak vyhledávaná, je podle slov samotných pacientů 
ohleduplný osobní přístup a etika našich lékařů. 
Všichni zájemci dostávají podrobné informace o zá-
krocích, které jsou jim doporučeny, ale někdy také 
ne. To záleží na osobním posouzení vhodnosti urči-
tého výkonu pro daného člověka. Jakýkoli zákrok se 
totiž nedá dělat jen pro peníze, ale především pro-
to, aby byl smysluplný a pacientovi pomohl, přinesl 
mu radost, sebevědomí a dobrou náladu,“ popisuje 
kliniku primářka Mudr. Marta Moidlová. Klini-
ka disponuje kompletní škálou laserů předních 
světových výrobců. Každý z nich je vysoce speciali-

Klinika LaserPlastic:
Investice do krásy se vyplatí

zovaný na určitou problematiku. Laserovou i další 
technikou se provádí omlazení pleti, odstraňování 
nežádoucích chloupků, vrásek, jizev a jizviček po 
akné, rozšířených žilek, ohně, pigmentací, tetování, 
mateřských znamének a dalších výrustků na kůži, 
léčí se akné, varixy. Také zde (jako první) provádí 
laserovou liposukci, která je šetrnější a efektivnější 
než klasická liposukce. Samozřejmostí je zvyšování 
kvalifikace všech pracovníků formou zahraničních 
stáží a kongresů s prezentací vlastních výsledků. 
Moderní postupy kliniky LaserPlastic pomáhají 
zlepšit nejen vzhled, ale také zvyšovat dobrý pocit 
a sebevědomí. „Specialitou naší kliniky je spojení 
oboru laserové a estetické dermatologie s plas-
tickou chirurgií. Díky této kombinaci se podařilo 
vzbudit zájem široké veřejnosti. Cílem nás všech na 
klinice je nejen dokonalé odvedení odborné práce, 
ale i duševní pohoda klientů během výkonu a indi-
viduální přístup ke každému pacientovi. Vážím si 
každého klienta, upřednostňuji jeho prospěch před 
svým vlastním. Neustále se nejen já a celý můj tým 
vzdělávám, sleduji vývoj oboru, investuji do novi-
nek,“ dodává primářka Moidlová. ✕

Motto 
kliniky: 
Každý člověk 
si přeje 
dlouhý život, 
ale nikdo 
nechce být 
starý.
Jonathan 
Swift

Před a po – i tak 
může vypadat 
výsledek ná-
vštěvy kliniky 
LaserPlastic.
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Výstava Hodiny a Klenoty
Detailní popis programu a další informace najdete 
na webových stránkách www.hodinyaklenoty.cz.

Podzim bývá již tradičně na Výstavišti 
v Praze - Holešovicích zasvěcen několika 
oborovým výstavám a veletrhům určeným 
pro profesionály a širokou veřejnost. Nejinak 
tomu je i v letošním roce. V termínu 29. září 
až 1. října se výstavní areál otevře milovníkům 
hodinek, krásných šperků a všeho, co k tomu 
patří. Uskuteční se zde unikátní kontraktační 
a prodejní výstava Hodiny A KLenoty. 
Letos slaví krásné pětadvacáté výročí!

B
ěhem tří dnů zde tuzemské i zahra-
niční značky nabídnou to nejlepší 
z oboru hodinek, hodin, klenotů, 
autorských šperků, bižuterie, mine-
rálů, obalových materiálů a dalších 
souvisejících produktů. Tento neo-

pakovatelný zážitek prosycený leskem elegantních 
hodinkových pouzder a třpytem oslnivých šperků 
byste si rozhodně neměli nechat ujít.

A na co se můžete těšit?
Základem budou samozřejmě expozice jednotlivých 
značek. Česká značka Prokop & Brož s.r.o., zamě-
řená na výrobu unikátních náramkových hodinek 
v malých, limitovaných sériích pro náročné klienty, 
umožní návštěvníkům zblízka si prohlédnout pro-
ces zakázkové výroby, od návrhu až po samotnou 
realizaci. Těšit se můžete na zajímavé materiály, 
netradiční technicko-technologické detaily i promy-
šlený design.

Na výstavě se bude opět prezentovat česká stálice 
PRIM MANUFACTURE 1949, Elton hodinářská a.s. – 
jediný český výrobce hodinek PRIM. Připraveny zde 
budou zajímavé novinky, modely z limitovaných 
edicí roku 2016 i konzultace s hodináři. V rámci 
bohatého programu si nenechte ujít představení 
nového modelu hodinek za přítomnosti ambasa-
dora, cyklisty Jaroslava Kulhavého, stříbrného 
medailisty z letošních Olympijských her. V sobotu 
1. 10. 2016 zde také dojde k předání hodinek novému 
ambasadoru značky, herci a držiteli Českého lva 
Hynku Čermákovi.

Letos poprvé se výstava Hodiny a Klenoty usku-
teční pod patronátem Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR. Toto partnerství přináší 
zajímavé obohacení doprovodného programu o pre-
zentace projektů „Rok řemesel 2016" a „Rodinná 
firma". První z nich systematicky zviditelňuje ře-
meslné cechy a společenstva i konkrétní řemeslné 

Výstava Hodiny a Klenoty 
oslaví letos čtvrtstoletí

text Jarmila Šmídová foto Dreamstime

počiny. Druhý podporuje rodinné podnikání a pro-
střednictvím konkrétních případů poukazuje na to, 
že tato podnikatelská cesta rozhodně má smysl.

Výstava však nabídne ještě mnohem víc. Přichys-
tány jsou nejrůznější workshopy, odborné před-
nášky, ukázky i soutěže. Výlet do historie nabídne 
přednáška „Zlato a stříbro v dějinách lidstva", těšit 
se můžete i na ukázku ručního zpracování stříbra 
či přednášku o diamantech nebo pamětních min-
cích a medailích. ✕

Výstava Hodiny 
a Klenoty se 
uskuteční 
od 29. září do 
1. října.
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