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Motto:
Jen málokterá operace může tak pozitivně změnit život
jako zdařile provedená operace kosmetické vady nosu
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Slovo o knize a autorovi
Korekce kosmetických vad nosu patří v estetické chirurgii k nejnáročnějším operačním výkonům co do obtížnosti a požadované preciznosti provedení. Tyto operace vyžadují velkou
zkušenost, zručnost a vytříbené estetické cítění plastického chirurga. Všechny tyto vlastnosti
považuje autor monografie při operacích nosů za jedny z nejdůležitějších.
I když se docent Měšťák věnoval po dobu více než čtyřiceti let plastické, rekonstrukční
a estetické chirurgii v celé její šíři, k jeho medicínským „koníčkům“ vždy patřily korekce různých vrozených a získaných vad nosu. Zájem o tuto problematiku projevil již jako mladý lékař,
když úspěšně obhájil kandidátskou dizertační práci na téma „Deformace nosu u rozštěpu“.
Nedocenitelné zkušenosti získal během dlouhodobých pobytů v zahraničí, kde zvláště několikaměsíční stáž u jednoho z nejuznávanějších plastických chirurgů zaměřených na operace
nosu, profesora Wolfganga Gubische ze Stuttgartu, byla obrovským přínosem pro jeho další
klinickou praxi. Dokladem toho jsou i téměř čtyři tisíce jím provedených rinoplastik. Ve výčtu lékařů, kteří se významně podíleli na jeho profesním růstu v problematice operací nosu,
musíme také jmenovat dlouholetého primáře Ústavu lékařské kosmetiky v Praze MUDr. Karla
Fahouna, DrSc., a doc. MUDr. Jana Válku, vynikajícího plastického chirurga a skvělého člověka,
který se ujal vypracování recenze k této knize.
Předkládaná monografie o operacích nosu je pokračováním knižní publikace „Nos očima
plastického chirurga“, která byla vydána v roce 2008 nakladatelstvím Grada Publishing, a.s.,
a je již mnoho let rozebrána. Kniha, kterou právě čtete, je nejen rozšířená o autorovy nové
zkušenosti a vědomosti získané při operacích nosu v průběhu dalších deseti let, ale současně
je doplněna i o některé výzkumné studie související s estetickými operacemi nosu.
Rozsáhlou část publikace věnuje autor mnohdy až dojemným autentickým sdělením těch,
kterým příroda „nadělila“ větší a nápadný nos, jak neuvěřitelně pozitivně změnila úspěšná
rinoplastika jejich život. Autor opakovaně připomíná, že žádný jiný zásah v celé šíři oboru plastické chirurgie, od korekce vrozených tělesných vad až po nápravu těch získaných, neovlivní
natolik významně sebevědomí člověka jako zdařilá rinoplastika. V protikladu s tím však také
popisuje některé případy ne zcela dobře provedených operací nosu, které mohou až zásadním
způsobem zhoršit kvalitu života operovaného. Upozorňuje proto na nutnost pečlivého výběru
plastického chirurga, jenž má nejen mnohaleté zkušenosti s operacemi nosu, ale který rovněž
může prezentovat výsledky své práce na velkém počtu provedených rinoplastik.
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Předmluva
Mezi kosmetickými vadami zaujímají vady nosu výjimečné postavení. Nos je dominantou obličeje a jakékoli nápadnější změny jeho tvaru a velikosti mohou vyvolat škodolibou pozornost
a posměch okolí a být příčinou velkých duševních útrap, a to nejen u lidí emočně labilních. Jen
málokterý majitel nosu normálního co do tvaru a velikosti může pochopit člověka, kterému
osud nadělil nos v některém směru extravagantní. A právě úkolem plastického chirurga je
napravit vadu nosu, zbavit jeho nositele nápadné odlišnosti a posílit tak i jeho sebevědomí
a uspokojení ze sebe sama.
Z mnohaleté klinické praxe mohu jednoznačně potvrdit, že žádný jiný zásah z oblasti este
tické chirurgie nepřinese člověku tolik osobního prospěchu jako úspěšně provedená korekce
esteticky nevyhovujícího nosu. Někdy je až neuvěřitelné, jaké šťastné emoční projevy doprovázejí první seznámení se s novým tvarem nosu po sejmutí přiložené sádry. Jak se dříve do sebe
uzavřené mladé dívky při pravidelných pooperačních kontrolách neustále usmívají a dávají tak
svoji radost otevřeně najevo. Není ani výjimkou, že také ženy staršího věku navštíví plastického
chirurga se žádostí o korekci kosmetické vady nosu, která je tíží již od dospívání jako stále se
připomínající psychické břemeno.
Pokud se rozhodnete podstoupit korektivní operaci kosmetické vady nosu, je nutné pečlivě
zvážit m
 ísto, kde bude operace provedena, a vyhledat plastického chirurga, který ji uskuteční.
Samozřejmě v tomto smyslu jsou nejdůležitější pozitivní reference o pracovišti i operatérovi.
Ani to však nemusí zaručit optimální pooperační výsledek. Na úspěšnosti operace se totiž
spolupodílí mnoho dalších faktorů, které mohou příznivě, ale i negativně ovlivnit konečný
efekt. Proto pokud vada nosu není příliš nápadná nebo vaše rozhodnutí podstoupit operaci
není zcela neochvějné, je lepší korekci nosu spíše odložit.
Musíte si rovněž uvědomit, že operace nosu se nikdy nemůže řídit přesně stanovenou šablonou, na rozdíl od operací jiných kosmetických vad. Variabilita tvarů nosů, ale i jejich vnitřních
struktur je totiž obrovská, jak bude podrobně popsáno v kapitole o kosmetických vadách nosu.
A právě v tom spočívá výjimečnost korektivních operací nosů, lišících se od operací jiných
kosmetických vad, protože plastický chirurg často musí i v průběhu výkonu improvizovat, aby
dosáhl co nejpříznivějšího pooperačního výsledku.
U každého nosu, a to bez výjimky, by měl plastický chirurg před operací přesně analyzovat
jeho tvar, velikost, asymetrie, odchylky od osy i kvalitu kůže a tkání pod ní uložených. A podle
této analýzy potom zvolit přesnou strategii operačního postupu, která je u každého nosu jiná
a se kterou předem seznámí operovaného. Přitom velmi záleží na zkušenostech operatéra, aby
co nejobjektivněji posoudil možný konečný výsledek operace a s ním i seznámil před operací
pacienta. To proto, aby předešel případnému zklamání pacienta, plynoucímu z nepřiměřených
očekávání výsledku operace. Přesto, jak již bylo popsáno, se často setkáváme během operace
s překvapivými nálezy uvnitř nosu, které ani sebepečlivější předoperační analýza neodhalí.
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A právě zde záleží na zmíněných zkušenostech plastického chirurga, zda danou situaci úspěšně
vyřeší.
Z mohutného nosu nelze vytvořit nos malý a stejně tak je u nosu s velmi silnou kůží hrotu
vyloučeno, aby po operaci byl hrot úzký a ostrý. Velmi se zde osvědčilo připravit pacienta spíše
na skromnější výsledek operace, než mu velkoryse dávat nereálnou naději.
Předloženou publikaci nelze v žádném případě považovat za zcela vyčerpávající text zabývající se z hlediska estetické chirurgie tak významnou problematikou, jako jsou korektivní
operace nosu. Jejím úkolem je především seznámit čtenáře v nejširším slova smyslu s tímto
odvětvím plastické chirurgie a informovat je o některých pravidlech, jimiž by se měli řídit při
rozhodování, zda úpravu kosmetické vady nosu podstoupit, ale i o všech úskalích, která zákonitě tuto operaci doprovázejí. Za účelem větší srozumitelnosti byly proto některé kapitoly
zestručněny a některé méně obvyklé operace nosu vynechány.
Jan Měšťák

ÚVODEM
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O kráse ženy nejen z pohledu historie
Ve Starém zákoně byly ženy vnímány především jako nástroje stvoření. Jakmile byl patriarcha
Abrahám označen za otce izraelského národa, stalo se prvořadou povinností žen plození.
Některé biblické ženy byly sice obdivovány pro krásu, věrnost či rozumnost, nebo dokonce
pro odvahu, avšak z celkového hlediska bylo největší zásluhou mateřství.
Přesto již v době prehistorické, jak známe z knihy Genesis, byla například Eva uctívána nejen jako matka lidské rasy, ale také jako archetyp ženy pokušitelky. Již tehdy se velký význam
přikládal ňadrům, jako určujícímu atributu ženství, která byla střídavě označována dobrými
a zlými přívlastky. Tam, kde převládal „špatný“ model, se ňadra stávala nástrojem pokušení,
a dokonce i agrese. Z tohoto pojetí vycházel nejen autor knihy Genesis, ale i hebrejský prorok
Ezechiel, jenž přirovnával hebrejská města Jeruzalém a Samaří k nestydatým děvkám s hříšnými
prsy. Totéž platilo i pro Shakespeara, když stvořil hrůznou postavu lady Macbeth.
V dnešní době jsou prsa pro většinu z nás, a zejména pro muže, erotickým symbolem.
Nicméně tento sexualizovaný pohled není v žádném případě univerzální. V mnoha odlišných
kulturách Afriky a Jižního Tichomoří, kde ženy chodí s nezakrytými ňadry od nepaměti, nezískala prsa, na rozdíl od Evropy a Severní Ameriky, nikdy převážně erotický význam. Nezápadní
kultury mají své vlastní fetiše – malé nožky v Číně, labutí šíje v Japonsku, hýždě v Africe a na
Karibských ostrovech. Francouzský básník Mallarmé nazval všechny pojmenované erotické
symboly různých kultur trefně „skrytá erotika“.
Na základě mnohaletých zkušeností s vyšetřováním prsů žen jsem však přesvědčen, že
pro ženu jsou prsa spíše symbolem ženství než erotiky. Svědčí o tom žádosti žen o jejich
úpravu, motivované pocity vlastní nedokonalosti, a současně odmítání jakéhokoli „nátlaku“
ze strany mužů, kteří ostatně krásu a sex-appeal žen hodnotí komplexněji a spatřují je v něčem jiném.
Ale nejsou to rozhodně jenom erotické symboly, které dělají ženu ženou a určují její „krásu“.
Hodnocení ženské krásy je ryze subjektivní záležitost, a každý jedinec ji proto vnímá jinak.
Pokud budu hovořit za muže, tak jsem přesvědčen, že žena nemusí být krásná a přitom
nás osloví více než klasické krásky, protože má pro nás charisma a osobní kouzlo. Líbí se nám
její držení těla a chůze nebo že je vřelá, empatická, zkrátka pro nás okouzlující. Naproti tomu
se častokrát setkáváme s ženami, které příroda obdařila nevšední krásou a pravidelností rysů,
které však působí studeně až chladně a pro nás nepřitažlivě.
Žena musí mít bezesporu určité rysy krásy, aby se nám líbila. A pokud pro nás taková žena
existuje, potom k povýšení našeho prvního dojmu už pouze stačí, aby byla přiměřeně inteligentní, skromná, osobnostně pokorná a také svým způsobem sebevědomá. Protože právě
dostatečné sebevědomí, při ostatních jejích kvalitách, dokresluje osobnost ženy. Osobnost,
která nachází uplatnění v profesním, společenském i osobním životě. A nelze nepřipomenout
také šarm ženy. Není to dokonalý make-up, tvář bez vrásek nebo luxusní róba. Je to zvláštní
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jiskra, osobní kouzlo, jedinečná přitažlivost. Šarm je důvod, proč muž dá přednost jedné ženě
před mnoha dalšími.
Z pohledu plastického chirurga je jakýmsi nepsaným pravidlem, podpořeným chirurgickou praxí, že žena je mnohem citlivější než muž na jakékoli nepříznivé projevy související
s krásou jejího těla i obličeje, a je proto v této oblasti také zranitelnější. Týká se to některých
vrozeně podmíněných vad, ale i tělesných změn, které vzniky v průběhu mateřství či pozdějším
věku. Přesvědčivě o tom hovoří naprostá převaha žen vyšetřovaných v ordinacích estetických
chirurgů na základě žádosti o korekce kosmetických vad ve srovnání s relativně skrovným
počtem vyšetřovaných mužů. Je až neuvěřitelné, jak žena po smysluplné operaci kosmetické
vady vnitřně rozkvete, jak je najednou plná optimismu a elánu a jak partnerský i rodinný život
dostává zcela jiné dimenze. Ne nadarmo se o estetické chirurgii hovoří jako o psychochirurgii.
A pro ženy to platí dvojnásobně.
Rád bych připomenul, že mnohé ženy jsou krásné i v pokročilejším věku, aniž by podstoupily nějaký chirurgický zákrok. Záleží na způsobu života. Některé ženy vůbec nelpí na tom,
jak vypadají, neboť ve vztahu k jejich prostředí to není důležité. A potom jsou jiné ženy, které
navštěvují fitness centra, pracují na sobě, pečují o sebe a mají snahu udržet si vzhled i kondici.
Často je to i záležitost profesní, protože profesní motivace se v plastické chirurgii současnosti
odráží stále více.
Tržní hospodářství s sebou bohužel nese jednu nemilou skutečnost, a to hendikep stáří.
Řešení rozporu mezi psychickou svěžestí a tělesným stárnutím má díky plastické chirurgii
téměř vždy velký efekt. Snahou by mělo být, abychom každému, koho operujeme, zvýšili
sebevědomí a uspokojení ze sebe sama. Obrovským přínosem je estetická chirurgie pro ženy
například v showbyznysu, které chtějí pokračovat v umělecké dráze a u nichž je dobrý vzhled
samozřejmou součástí image. Mnohé ženy mají sice pravdu, že mohou důstojně stárnout, ale je
to ukončení určité životní etapy a smíření se s tím, že už nenastane žádný pozitivní posun. A to
je rozdíl oproti jiným ženám, které naopak mohou i nadále pokračovat v úspěšné životní dráze.
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Krása ženy a nos
Mojí letitou zkušeností plastického chirurga i muže je skutečnost, že krása ženy není dána
velikostí a tvarem jejího nosu, protože ani žena s krásným a symetrickým nosem nás někdy
nemusí oslovit.
Jako příklad bych rád uvedl některé dojmy, které jsem získal během téměř dvaceti let zasedání v porotě soutěže Miss České republiky. Při neveřejném prvním výběru dívek do dalších
kol byly kandidátky obvykle hodnoceny stabilní porotou, ve které zasedali prezident soutěže
Miloš Zapletal, režisér Jiří Adamec, ředitelka modelingové agentury Milada Karasová, psycholožka Hana Kotásková, fotografové Jaroslav Šimandl nebo Petr Škvrně, asistentka a produkční
soutěže Hana Hotová a já, jako plastický chirurg.
Pamatuji se jako dnes, že některým z nás učarovala dívka s nádhernýma velkýma očima,
neuvěřitelným charismatem a půvabem, ale s větším nosem. Prošla sice do dalšího kola, ale
do krajského už ne, protože o dalším postupu rozhodovala rozšířená porota, která skutečnou
krásu dívky již neocenila. Přesto zůstala pro mnohé z nás jednou z nejkrásnějších.
Podobně posuzuji krásu dívek a žen, které mě navštíví v ambulanci kvůli problémům s větším nosem. Ony si vůbec neuvědomují, že nejdůležitější v obličeji pro běžnou komunikaci
jsou oči, na druhém místě potom, jak promluví, a teprve na třetím místě je nos. Často působí
nesmírně líbezně a mile a jsou prakticky vždy pokorné a skromné, přátelské a empatické. Je
to proto, že na rozdíl od hezkých dívek, které netrpí nedostatkem sebevědomí, každý tělesný
hendikep, a to nejen v podobě méně vzhledného nosu, přináší pocit jakéhosi tělesného nedostatku, vytvářejícího zákonitě pokoru a skromnost.
Příznačné je pro ně i to, že nemají rády zášť, závist a nenávist. Jsou zkrátka svojí kvalitou
„duše“ doslova nádherné a jejich nos v té chvíli při konzultaci vůbec nevnímám. A je až ne
uvěřitelné, jak po dobře provedené operaci nosu se z těchto dívek stanou krásné a komplexní
osobnosti, radost pohledět! Úspěšně provedeným operačním zákrokem jsme tak vytvořili
„oduševnělou krásu“, kterou právě dívky obdarované od přírody pouze nevšední krásou
často postrádají. Ale samozřejmě existují výjimky na jedné či druhé straně. Velmi výstižně lze
vyjádřit tuto proměnu sloganem: „Rinoplastikou k harmonii těla a duše!“ A v tom se téměř
zásadně odlišují zdařilé operace nosů od většiny jiných problematik řešených v plastické
i estetické chirurgii.
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Estetická chirurgie a rinoplastika
Estetická chirurgie představuje jedno z odvětví plastické chirurgie. Jejím úkolem je řešit různé
kosmetické vady, ať již vrozeně podmíněné, nebo vzniklé v průběhu života, kterými se člověk
co do vzhledu liší od všeobecně uznávaného ideálu krásy a estetického vnímání. Jejím posláním
je zbavit člověka pocitu odlišnosti od jiných jedinců a vrátit mu sebedůvěru a sebevědomí.
Korektivní operace kosmetických vad nosu patří v estetické chirurgii k nejobtížnějším,
ale také k nejzodpovědnějším výkonům. Je to proto, že nos je uložen v centrální části obličeje a jakýkoli nepřiměřený nebo technicky nedobře provedený operační zákrok může být
příčinou nejen velmi obtížně řešitelných pooperačních komplikací, ale také může způsobit
narušení až ztrátu identity. Dalším důvodem náročnosti operace je bezpodmínečně nutná
vysoká odborná zdatnost a zkušenost plastického chirurga a jeho estetické cítění. Právě zkušenost s operacemi nosu hraje u operatéra významnou roli při získávání potřebné sebejistoty,
tolik důležité pro úspěšný výsledek operace. Z mnoha příkladů z praxe vím, kolik vynikajících
plastických chirurgů je zatíženo nejistotou ohledně výsledku rinoplastiky, protože počet
jimi provedených operací je nedostatečný nebo jsou operace uskutečňovány v dlouhých
časových intervalech. Z dalších faktorů podmiňujících výsledek operace je nutné jmenovat
především individuální odlišnosti hojení pacienta v pooperačním období, které nelze vždy
s jistotou předpovídat.
I přes dokonale provedenou rinoplastiku se ani zkušený estetický chirurg někdy nev yhne
korekci nosu v odstupu několika měsíců i let. Často se to týká například drobné korekce nerovnosti hrotu nosu, podmíněné vrozenou asymetrií jeho chrupavčitých struktur, která nebyla
při první operaci rozpoznána nebo nemohla být z důvodu rizika následného poklesu hrotu
nosu bezprostředně řešena. Méně častou příčinou je neočekávané pooperační zbytnění kostry
nosu a měkkých tkání nad ní ležících, případně jiné změny, například menší nerovnosti na
hřbetu nosu.
Každý, kdo často operuje nosy a je dostatečně soudný, mi dá jistě za pravdu, že výsledkem
operace si nikdy nemůžeme být naprosto jisti. Ani velké zkušenosti totiž vždy nezaručují její
úspěšnost. Příčinou může být atypický průběh hojení v pooperačním období nebo také,
i když výjimečně, určité předem nerozpoznané povahové rysy operovaného, které by jinak
s naprostou jistotou vyloučily plánovanou rinoplastiku. Opět z praxe je známo, jak velkou
zátěží pro plastického chirurga je kombinace velmi dobře provedené operace a nespokojeného pacienta.
Úspěšnosti provedené korektivní rinoplastiky je v této knize věnována samostatná kapitola. Všeobecně však lze říci, že úspěšnost operace je dána jednak pozitivním hodnocením
výsledku rinoplastiky pacientem v době prvního sejmutí sádrové dlahy po operaci, jednak jeho
nezměněnou identitou pro široké okolí. To by mělo být samozřejmě doprovázeno i kladným
hodnocením výsledku operace samotným plastickým chirurgem, který ji uskutečnil.

18

19

Život s velkým nosem
Jak již bylo řečeno, nos je dominantou obličeje a jakákoli odchylka v jeho tvaru a velikosti
bývá mnohdy doprovázena nevhodnými poznámkami a škodolibostí. A to nejen ze strany
spolužáků a „kamarádů“, ale také, k mé velké nelibosti, někdy i rodičů, bohužel častěji matky,
kteří upozorní na velikost dceřina nosu, aniž by tušili, jak hluboce zasáhne jejich nevhodná
poznámka duši milovaného dítěte. A to často na celý život, jak jsem se s tím opakovaně setkal
v klinické praxi, kdy mnohé ženy, leckdy i starší šedesáti let, mě přišly požádat o úpravu nosu.
Vzpomínaly přitom na slova svých „necitlivých“ maminek: „Ty máš tak velký nos, že se možná
ani nevdáš,“ nebo: „Kdybys měla nos o jeden a půl centimetru kratší, budeš docela hezká holka,“
či: „Nenecháš si přeci jenom ten velký nos odoperovat?“.
A právě na základě mnohaleté praxe s operováním nosů (téměř čtyři tisíce provedených
rinoplastik) jsem nabyl přesvědčení, že pokud je někdo citlivější, a tím i zranitelnější, a je kýmkoli
bolestně zasažen čímkoli, co se týká velikosti a tvaru nosu, a to především v období dospívání, vyvolá to v něm komplex méněcennosti na celý zbytek života. Někdy toto vnitřní zranění
odezní, ale obvykle bývá uloženo někde v hloubce duše. Nikdy to však nepochopí rodiče,
životní partneři nebo přátelé. Já však ano, protože se denně setkávám s žádostmi mladých
dívek o provedení rinoplastiky, přestože jsou rodiče, ale i partneři až na výjimky zásadně proti
operaci, a i když téměř každé potenciální zájemkyni o operaci nosu tvrdím, že je hezká a že
nejdůležitější v obličeji jsou právě oči, které vždy komunikují a oslovují nás jako první, zatímco
nos je někde v pozadí. Potom, jak jsem se již zmínil, doplňuje krásu líbezný úsměv a milá slova.
A když jsou oči skutečně krásné, nos zcela ustupuje do pozadí.
Často dávám za příklad muže, který je téměř bez vlasů a má nepěkný a velký nos, ale má
přitom nesmírně charismatický pohled, který může vyvolat až „mdloby“ žen, na které se podívá. S jeho velkým nosem to však naprosto nesouvisí! Podobné to bývá u některých dívek
s nápadnějším nosem, které nás navzdory většímu nosu osloví svým půvabem podstatně více
než některé modelky a vítězky soutěže miss, které jsou sice symetricky krásné, ale pro nás
studené a osobnostně nezajímavé. Přesto to pro milé a hezké dívky žádající o rioplastiku není
argument, proč nos neoperovat, tak moc lpí na operaci. Opět z bohatých vlastních zkušeností
vím, že všechny žádosti o chirurgické korekce kosmetické vady mohu rozmluvit, pokud není
potřebná operace, ale u nosu jsem vždy byl neúspěšný. Znám dokonce jednu velmi pohlednou
dívku, jež za mnou přišla do ordinace se žádostí o rinoplastiku a která si deset let zakrývala
z profilu svůj nos, když se chtěla podívat do zrcadla, jaké má vlasy.
Dovolím si zde uvést některé až dojemné příběhy života s velkými a nápadnými nosy, jak
mi je v dopisech popsaly jejich mladé nositelky.

Estetické operace nosu v klinické praxi

-

Dobrý den,
začalo to v mé pubertě, kdy mi nos rostl a rostl a okolí si začalo všímat, že nevypadá „normálně“, ale
že má neobvyklý tvar. Věřím, že by mě jeho vzhled nikdy moc netrápil, kdyby nezačaly různé posměšky.
U nás v rodině se takový nos dědí – větší a objemnější. Všichni jsme si dělali legraci: „Nojo, ty máš frňák
po babičce,“ nebo: „S tímhle nosem jsi prostě naše,“ atd. Vždy jsem se tomu zasmála a legraci si dělala
s nimi, ale někde uvnitř mě to trápilo čím dál víc. Přišlo mi, že všechny kamarádky mají proti mně
krásný nos. Malý, rovný a k obličeji úplně ideální, i když pravdou je, že i můj nos byl „ten můj“ a ke mně
se hodil, ale to jsem si nikdy nepřipustila. A tak jsem se začala v životě schovávat. Při mluvení s lidmi
jsem se snažila co nejvíce koukat každému do očí, aby se na mě nepodíval ze strany, při jízdě autobusem
stát ke každému zády a vyvarovat se tak zvědavých pohledů a při cestě ze školy jet hned domů a čekat na
následující den, kdy všechno probíhalo stejně.
„Vždyť máš normální nos“, „Mně nepřijde velký“, „Ten kluk se nesmál tobě, prosim tě“. Kamarádky
mě vždy dokázaly podpořit, ale jen na chvilku. „Potřebuji tisíc komplimentů, ale stačí mi jeden posměšek.“ Mnohokrát se stalo, že jsem při cestě do školy autobusem narazila na skupinku holek, které se na mě
podívaly a prohlížely si mě. Vždy jsem si říkala, že nevím, proč tak koukají, co je na mně tak divného?,
ale moc dobře jsem věděla. Začala jsem brečet a kamarádka mě vždy utěšovala, ať se na ně vykašlu, ale
taková já bohužel nejsem. Odjakživa jsem neuměla nad něčím mávnout rukou a nechat to být. Vždy
jsem tomu podlehla a ve většině případů se rozbrečela. No jo, taková rozená citlivka.
Rodina si toho začínala všímat a začala to se mnou řešit. Psycholog, speciální make-up, který by
mi nos opticky zmenšil, a další podobné nápady, jak vyřešit můj problém. Nenapadlo je však, že mám
také jeden nápad a že se od jejich nápadů trochu liší. Byla to plastika nosu. Pro mě to byla v tu dobu
nereálná představa, bylo mi sotva 14 let. Věděla jsem, že v tomto věku není operace řešením a že může
být nebezpečná. Operace se tak stala mým tajným snem. Zatím jsem zvolila jiné řešení, a to konturaci
make-upem. Bohužel, ve 14 letech jsem s make-upem neuměla moc zacházet, takže výsledek byl mnohem
horší. Místo toho, aby nos vypadal opticky menší a hezčí, byl naopak výraznější a lidé na něj koukali víc
než předtím. Nechala jsem to být a schovávala se dál.
Psychika se zhoršovala víc a víc. Rodiče to trápilo, protože není nic horšího, než vidět své nejbližší se
trápit. Nechtěla jsem rodině přidělávat starosti tím, že se sebou nejsem spokojená. Snažila jsem se smát,
bavit se a být šťastná, ale nikdy to nebylo to pravé štěstí, byla to maska. Spolu se mnou prožívala mé trápení
nejlepší kamarádka, s kterou jsem vyrůstala a která bydlela o dům dál. Byla a je krásná. Vždycky byla
ta oblíbenější, hezčí a žádanější. Byly jsme ve věku, kdy se holky začínají líbit klukům, a ona byla pro ně
„ráj pro oči“. Vedle ní jsem byla já. V tu dobu mi na vzhledu trochu záleželo, nebudu lhát. Žárlila jsem
a chtěla jsem být jako ona. Měla krásný malý nos a dlouhé vlasy. Já měla krátké a ještě k tomu velký nos,
takže já se za „ráj pro oči“ moc nepovažovala. Byl letní den a my seděly na posteli a koukaly na televizi.
Pak nastal okamžik, na který nikdy nezapomenu. Do pokoje přišel můj tatínek a oznámil mi, že jsem
objednaná na konzultaci právě k Vám, v Karlových Varech. Moje typická reakce – pláč. Cítila jsem se
tak šťastná a měla jsem pocit, že se mi splnila část snu.
Nastal „den D“ a my v brzkých hodinách vyrazili do Karlových Varů do grandhotelu Pupp. Byl to
krásný den v krásné metropoli Karlovarského kraje. Byla jsem natěšená a věřila jsem v to nejlepší. Ještě
před odjezdem jsem prostudovala stránky kliniky Esthé, abych věděla, do čeho jdu. Při prvním setkání
s Vámi jsem se cítila výjimečně. Považovala jsem Vás – a stále považuji – za někoho neuvěřitelně šikovného
a příjemného. Bylo mi řečeno vše, čeho jsem se obávala. Že jsem moc mladá, a tudíž je to velmi nebezpečné.
Měl jste pravdu, ale já si ji nechtěla připustit, a proto jsem při odchodu byla zklamaná a měla pocit, že

