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Brazilské břicho lze pořídit i v Českých Budějovicích 
Plastičtí chirurgové pomohou ženám s nadváhou i v extrémních případech.  
 
Plastičtí chirurgové z českobudějovické nemocnice nabízejí ženám s nadváhou speciální zákrok, 
který umožní odlehčit tělu pacientek během jedné operace až několik litrů tuku z krajiny břicha a 
současně odstranit nadbytečnou kůži. Tato technika vznikla přibližně před osmi lety v Brazílii. 
Českobudějovičtí specialisté se s ní seznámili na kongresu v Austrálii. 
 
V současné době jde v Českých Budějovicích o rutinní zákroky, kterých zde bylo provedeno už 
více než 250. „Výkon kombinuje liposukci a plastiku břicha v rámci jednoho zákroku, ale 
zákrok provádíme v jiných anatomických rovinách v porovnání s klasickou 
abdominoplastikou. Technika je zcela odlišná. Nejedná se o prosté odsátí tuku a na to 
navazující standardní plastiku břicha, jak se provádí na většině pracovišť u nás,“ uvedl 
primář Oddělení plastické chirurgie Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Vladimír 
Mařík. 
Českobudějovičtí plastičtí chirurgové patří mezi hlavní průkopníky této nové metody v České 
republice. Do praxe už ji po jejich zkušenostech zapojují i jiná pracoviště. „Tento zákrok 
umožňuje operovat i pacientky s tak výraznou nadváhou, u kterých by již standardní plastika 
břicha znamenala příliš vysoké riziko. Tzv. brazilská technika minimalizuje riziko komplikací, 
umožňuje dosáhnout větší redukce a vede k lepšímu estetickému výsledku,“ doplnil zástupce 
primáře Oddělení plastické chirurgie Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Pavel 
Kurial. 
Lipoabdominoplastika umožňuje zachovat lymfatické cévy, které probíhají po břišní fascii 
(obalu svalu) a minimální mobilizací stěny břišní co nejvíce zachovává původní prokrvení 
kožního krytu. To má za následek nižší výskyt komplikací a rychlejší pooperační 
rekonvalescenci. Jde o zcela nový přístup u operací stěny břišní.  
„Ženy tvoří v těchto případech přibližně 95 procent všech klientů. Problémem bývá obvykle 
kožní převis v podbřišku a s tím související například kožní komplikace. Tato technika nám 
umožňuje operovat i pacientky, které bychom museli pro vysoké riziko komplikací při použití 
standardní techniky odmítnout,“ poznamenal primář MUDr. Mařík. 
 
Jedním z hlavních rozdílů proti konvenční abdominoplastice je skutečnost, že tuková tkáň v 
celém rozsahu přední strany břicha  je redukována liposukcí, současně je liposukcí možné 
provést i redukci pasu. Výkon  je často doplněn o  zpevnění břišní stěny sešitím přímých svalů 
břišních. 
Operace trvá přibližně 1,5 až 2,5 hodiny. Hospitalizace přibližně dva dny, čtrnáct dní pacientka 
odpočívá v domácí péči, další dva týdny nosí elastické prádlo a za dalších 14 dní se může vrátit 
k běžným aktivitám bez jakéhokoli omezení. „Riziko komplikací u žen s výraznou nadváhou 
při klasické plastice břicha se pohybuje okolo 40 procent. Při tomto typu operace se 
pohybujeme na úrovni 10 procent,“ zdůraznil MUDr. Kurial. 
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Jihočeští plastičtí chirurgové patří mezi evropskou špičku 

Jihočeští plastičtí chirurgové patří dlouhodobě mezi odbornou elitu ve svém oboru. Například 
v roce 2005 se zapsali do historie nejen domácí, ale i světové medicíny operací, díky níž 
zachránili ucho odtržené spolu s velkou záušní oblastí vlasaté části hlavy sedmiletému chlapci a 
o několik měsíců později vrátili do plnohodnotného života pětatřicetiletou ženu, kterou při práci 
na poli totálně skalpoval stroj na třídění brambor. V roce 2007 zrekonstruovali ruku dvacetileté 
ženě pomocí přenosu dvou prstů z nohou. O rok později dokázali uzdravit osmatřicetiletou ženu, 
kterou rozsáhle a devastačně skalpoval stroj v drůbežárně. Žena přišla při úrazu o celou zadní 
část kožního krytu vlasaté části hlavy, která byla navíc roztržena na dvě části a odtržena spolu s 
celým levým ušním boltcem až k oblasti krku. 

Nemocnice České Budějovice, a. s., patří se svou lůžkovou kapacitou 1600 lůžek mezi největší 
zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce 
specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský 
region. V Nemocnici České Budějovice, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně 
hospitalizováno okolo 54 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 27 tisíc operačních 
zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. Loni se zde narodilo 2425 
dětí. Nemocnice má průměrně 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 
Jihočeském kraji. V letech 2008-2012 nemocnice proinvestovala celkem 1,087 miliardy korun.  

 

 

Kontakt: 

MUDr. Vladimír Mařík – primář Oddělení plastické chirurgie Nemocnice České Budějovice, 
a.s., tel.: 387 874 734, 387 874 701. 

MUDr. Pavel Kurial – zástupce primáře Oddělení plastické chirurgie Nemocnice České 
Budějovice, a.s., tel.: 387 874 734, 387 874 701. 
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