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Nos je domiNaNtou  
obličeje, proto disproporce 

v jeho tvaru či velikosti 
vyvolávají posměch okolí. 

lidé s nápadným nosem se tak 
často cítí nespokojeni. právě 
to řeší rhinoplastika neboli 

operace nosu. jak probíhá, nám 
prozradil mudr. roman kufa.

kosmetickou úpravu, ale i o pomoc funkční, a zákrok 
pak hradí pojišťovna. 
Co vše se dá na nose upravit?
z estetického hlediska lze nos v podstatě kompletně 
změnit. Nejčastějšími požadavky pacientů jsou snesení 
výrazného nosního hrbolu, zmenšení špičky nosu, 
zúžení kořene nosu i nosních křídel, zvednutí nosní 
špičky či celkové zmenšení nosu. 
Proč se o této operaci říká, že patří k nejnáročněj-
ším?
Je to proto, že se provádí obvykle naslepo, z řezu 
v nosní dírce, kudy se zavádí operační instrumentárium 
– dlátka nebo nůžky a upravuje se kostra nosu. Někdy 
se ještě sice operace provádí otevřeným způsobem, 
kdy se celá kůže nosu nadzvedne od kosti, ale i tak 
zákrok vyžaduje od chirurga velkou představivost 
a zkušenosti. 
Bolí to?
Na to, jak obličej po operaci vypadá, překvapí 
každého nulová bolestivost. Diskomfort souvisí spíše 
se vzhledem pacienta. Vznikají modřiny a otoky 
v oblasti očních víček, první noc po operaci jsou nosní
dírky ucpané nosní tamponádou, takže pacient musí 
do druhého dne dýchat ústy.
Jak dlouho trvá rekonvalescence?
Po operaci má pacient na nose sádru, kterou nosí dva 
týdny. Nosní tamponáda se ponechává jen do druhého 
dne. Kvůli modřinám a otokům se doporučuje tuto 
oblast ledovat. Tamponádu i sádru odstraňuje vždy 
lékař. Nos je ještě oteklý a lékař během kontroly 
poučí pacienta o tlakových masážích, které si 
člověk sám zvládne provádět po dobu ideálně dvou 
měsíců po zákroku. Výsledek operace lze zhodnotit 
až po třech měsících od operace, kdy kompletně 
opadnou otoky. 
Je možné před operací využít například 3D simu-
látor, abychom si udělali představu, jak budeme 
po výkonu vypadat? 
Při konzultaci se dá použít 3D simulátor, ale zaručit 
stejný výsledek, jaký je tímto způsobem předpovězený, 
garantovat nemůžeme. Každý nos je originál. Výhodou 
je, když během konzultace lékař použije jako ilustraci 
fotografie svých pacientů „před a po“. Najde ve své 
databázi typově podobný nos a ukáže výsledky 
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po operaci. Já osobně ještě kreslím pacientův nos 
před operací a jak by mohl vypadat po ní.
Jak samotná operace probíhá?
O tom by šlo napsat celou knihu. Každý nos je zcela
unikátní. Každý pacient je jiný. Každý potřebuje 
individuální přístup, naplánování operace a tak dále. 
V zásadě se provede řez v nosní dírce, uvolní se kůže 
nad kostrou nosu, zredukují se chrupavky v oblasti 
špičky nosu, snese se kostní hrbol, nalomí nosní 
kůstky a posunou více do středu, čímž se kořen nosu 
zúží. To je takový hrubý základ. Ale k tomu je řada 
dalších postupů, které je nutno u každé operace pro 
konkrétní nos ještě použít.
Lze operaci nosu provést i ambulantně?
Když jsem před lety začínal s plastickou chirurgií, 
prováděla se ještě někdy operace v lokální anestezii. 
Myslím, že to pro pacienta musel být velký stres. 
U operace se používají dlátka, kladívko, nalomí se 
nosní kůstky a pacient musel všechny tyto zvuky 
a otřesy vnímat. Přestože necítil bolest, zážitek to byl 
nezapomenutelný. V Perfect Clinic se operace nosu 
provádějí v celkové anestezii. Pouze pokud se jedná 
o malý zákrok v oblasti špičky nosu, kde se nezasahuje 
do kosti a nosní kůstky se nelámou, provedeme 
zákrok na žádost pacienta v lokální anestezii. 
Mohou při operaci nastat nějaké komplikace? 
Když pomineme všeobecně známé komplikace 
související s celkovou anestezií, může po operaci nosu 
vzniknout deformita nebo se jako problém pacientovi 
jeví to, že nos vypadá do nějaké míry jinak, než si 
představoval. 
Co se dá dělat ve chvíli, když se změnou nejsme 
spokojení? Přeci jen jde o větší zásah, který změní 
celkový výraz obličeje.
Pokud pacient není spokojený s výsledkem a jeho 
názor je opodstatněný, provádí se reoperace. Je ovšem 
nutné říci, že každá reoperace je složitější. Tkáně jsou 
projizvené a v takovém „terénu“ se hůř pracuje. 
Může zákrok podstoupit každý, nebo jsou zde ně-
jaká zdravotní rizika?
Vzhledem k tomu, že je pacient při operaci v celkové 
narkóze, musí být zdravý po interní stránce. Jiná 
omezení nebývají. 
Podstupují plastiku nosu častěji muži nebo ženy?
Operace nosu patří zrovna k těm estetickým zákrokům, 
které vyhledávají nejen ženy, ale i muži.
Stalo se vám někdy, že jste pacientovi odmítl rhi-
noplastiku provést? 
Odmítl jsem mnohokrát. Pakliže předem vím, že 
nemůžu zaručit výsledek, který člověk požaduje, 
protože je v jeho případě nereálný čili nerealizovatelný, 
do operace se nepouštím. Rozmlouvám ji i tehdy, když
ke mně přijde povětšinou žena, která cítí sice 
subjektivní nespokojenost, ale z mého pohledu má 
nos, který sluší jejímu obličeji a je symetrický. zkrátka 
vždy, když jsou požadavky pacientů neopodstatněné, 
to znamená, že operačním zásahem bych vzhled 
esteticky nezlepšil, neoperuji a snažím se člověka 
přimět k jinému pohledu na věc. 
Kolik plastická operace nosu stojí?
Cena záleží na rozsahu operace. Pokud se operuje 
pouze špička nosu, což je zákrok poměrně jednoduchý, 
trvající dvacet až třicet minut, cena se může pohybovat 
od patnácti do čtyřiadvaceti tisíc korun. Pokud se ovšem 
minimálně hodinu operuje celý nos, špička i kořen 
nosu, cena se může pohybovat od třiceti do čtyřiceti 
tisíc korun.

MUDr. roman kufa 
vedoucí lékař Perfect 
Clinic a plastický chirurg 
ve FN Motol 
V čele centra estetické chirurgie 
Perfect Clinic stojí od jeho založení 
v roce 2011. Klinika sídlící v Praze 
otevřela téhož roku svou pobočku 
ještě v Liberci a v roce 2014 i v Brně. 

MUDr. Roman Kufa absolvoval 
dlouhodobé stáže ve Velké Británii 
a Austrálii a pracoval jako plastický 
chirurg v Německu. Je spoluautorem knihy Plastická chirurgie 
krok za krokem. V oboru plastické chirurgie je od roku 2011 
rovněž soudním znalcem.

Operace nosu se provádí častěji z estetických nebo 
ze zdravotních důvodů?
Operace nosu se obvykle provádějí spíše kvůli 
estetické stránce, kdy člověku do nějaké míry vadí 
vzhled jeho nosu. Existují ale i zdravotní indikace
takové operace, kam patří vrozené anomálie.  
Například rozštěpy nebo stav po poranění nosu. Při 
úrazech vznikají deformity zevního nosu nebo dojde 
ke zlomení nosní přepážky či jejímu vybočení, což 
má za následek zhoršení průchodnosti nosu a ztížené 
dýchání. V takových případech se nejedná pouze o 
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