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PACIENT, KTERÝ
BY CHTĚL
ZKRÁTIT PENIS?
TAKOVÉHO
JSEM ZATÍM
NEPOTKAL
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DOKTOR STOJÍTO

Šourek prosím trochu zkrátit, penis narovnat a uzdičku, tu mi klidně nechte delší. Sexuolog
a urolog Lukáš bittner probouzí k životu chřadnoucí penisy a nepěkné genitálie dělá krásnými.
text LIbOR hRUŠKA foto DAVID háVA
Sotva postřehnutelná jizva na šourku
a penis, který si můžete podle potřeby
kdykoliv nafouknout pumpičkou
schovanou mezi varlaty. Lukáš bittner
na jaře voperoval moderní penilní
implantáty dvěma pacientům, u kterých
už nezabíraly prášky na erekci ani
injekce do penisu. Unikátní operace,.
dnešní medicína toho ale s penisem
dokáže mnohem víc. A co teprve za
dvacet let...
DÁ SE PENIS TRANSPLANTOVAT?
Dá, transplantace z jednoho člověka na
druhého proběhla v USA, jestli si to dobře
pamatuji. Penis se dá také replantovat,
tedy znovu přišít, pokud dojde k jeho
uříznutí.
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TAKŽE SE RÝSUJE REGISTR DÁRCŮ?
To asi zatím ne, transplantace byla pouze
experimentální. Jsou s tím samozřejmě
spojeny i etické problémy, protože penis
není srdce.
PRAVDA, NA SRDCE SI ČLOVĚK NEVIDÍ...
Přesně tak, u srdce nepoznáte, že ho
máte od černocha.
NAFUKOVACÍ PENILNÍ PREPARÁTY MOHOU
PENIS NEJEN ZNOVUZPROVOZNIT, ALE
I PRODLOUŽIT O PÁR CENTIMETRŮ.
EXISTUJÍ I JINÁ ŘEŠENÍ, KDYŽ CHCE MÍT
ČLOVĚK MEZI NOHAMA POŘÁDNÉ DĚLO?
Ano, třeba ta nejjednodušší metoda
spočívá v tom, že se utnou vazy, které
penis přichytávají ke stydké kosti,
a penis se povytáhne ven. Tahle operace

je dobrá kosmeticky, její výsledek je
vidět hlavně v klidovém stavu. Dobře to
funguje u tlustších mužů, když se jim
navíc odsaje tuk v podbřišku. nevýhodou
je, že při erekci uvolněný penis trochu
plandá. Důležité je ale říci, že většina
žen preferuje spíše penisy širší než delší,
a tak je rozumnější uvažovat o rozšíření
penisu.
TO SE DĚLÁ JAK?
Do podkoží penisu se dá transplantovat
tuk z břicha.
PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE NEMŮŽE PŘIJÍT
PACIENT A OBJEDNAT SI PENIS TLUSTÝ
JAKO PLECHOVKU OD PIVA. KDO
ROZHODUJE O FINÁLNÍ VELIKOSTI?
Vždycky je to dialog. naposled jsme dělali

rozšiřování, kdy si pacient přál zvětšení
o 50 procent, což už je rizikové. Tak
jsme se dohodli na kompromisních 35
procentech a výsledek vypadal esteticky
fakt dobře. Očekávání pacientů bývají
přehnaná a my je musíme korigovat.
ZMENŠUJETE TAKY NĚKDY?
Ano, dělá se to třeba při rakovině, kdy je
nádor na špičce penisu.
MĚL JSEM NA MYSLI ESTETICKÉ NEBO
RODINNÉ DŮVODY.
To je spíš nesmysl. Chlapa, který by
si nechal zmenšit penis, jsme nezažil.
nevylučuju ale, že ho můžu někdy
v ordinaci potkat.
KAMARÁD SE NEDÁVNO VYSPAL
S PLASTIČKOU A TA MU DOPORUČOVALA
PLASTIKU UZDIČKY. NELÍBILA SE JÍ.
Ošklivá uzdička? To úplně nevím, ale
spíš řešíme zkrácené a natrhlé uzdičky.
Prodloužení uzdičky je taky jedna
z možností léčby předčasné ejakulace.
Z kosmetických důvodů ale děláme třeba
obřízky nebo u starších mužů, kteří mají
hodně povislou kůži šourku, její zkrácení.
POUŽÍVAJÍ SE DNES PŘI POTÍŽÍCH
S EREKCÍ VŮBEC JEŠTĚ VAKUOVÉ PUMPY
A INJEKCE? NENÍ TO TROCHU RETRO?
To máte pravdu, tyhle starší metody
byly téměř vytlačeny prášky, které jsou
mnohem pohodlnější. Dneska už existují
i takové, které si berete každý den ráno
a máte nabito pořád. nemusíte nic složitě
plánovat ani si odpočítávat hodinu před
sexem, aby vám fungoval. Pumpu dnes
používáme spíše při rehabilitaci před
operacemi, cvičil s ní i jeden z pacientů,
který má dnes penilní implantát. Když
člověk delší dobu nemá ani noční erekce,
jeho penis se scvrkává. Před operací ho
musíme natáhnout do původní délky. Ale

ČERPADLO
Pořídit si nafukovací
penilní implantát
vyjde na 275 tisíc.
Celá sada se dovnitř
dostane přes šourek.
Do akce se člověk
může pustit šest
týdnů po operaci.
Implantát dokáže
také narovnat
zahnutý penis.
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používat pumpy pro pohlavní styk, to je
opravdu dost retro Penis navíc při sexu
nevypadá moc přirozeně.
CO?
když použijete pumpu, musíte ztopořený
penis zaškrtit kroužkem. Když si zaškrtíte
ruku, tak je po pěti minutách modrá,
a to samé se děje s penisem. Po dvaceti
minutách pohlavního styku je tmavě
modrý a navíc relativně studený.
ROMANTIKA! ASI JAKO PŘEDEHRA
S INJEKCEMI...
Romantické to není, ale ta účinnost
injekcí je vyšší než u léků. Léky fungují
tak na 70 procent pacientů, injekce na 90
procent. Jsou pacienti, kterým nefungují
léky a ti pak stojí před volbou: Injekce,
nebo implantát? Když pacientovi řeknu
o injekcích, nejprve se zděsí, že si do
penisu nic píchat nebude. Ale když si
to vyzkouší a zjistí, že ta jehla je velmi

5x až 7x zapumpujte, záleží na
velikosti implantátu.

krátká a tenká a že se to naučí i cvičený
jezevčík, tak většinou ten jeho ostych
opadne.
KAM PŘESNĚ SE TO PÍCHÁ?
Píchá se to ze strany do topořivého
tělesa. Stačí do jednoho, jsou propojená.
Výhodou je, že ani ani nemusíte být
sexuálně vzrušený. na rozdíl od léků,
tohle funguje, i když se vám nechce.
JAK SE BUDOU UNAVENÉ PENISY LÉČIT ZA
DVACET LET?
Myslím si, že v řádu několika desítek let
to bude náhrada tkáně topořivých těles,
která se vypěstuje z vlastních buněk
pacienta.
ČETL JSEM, ŽE SE S TÍM UŽ
EXPERIMENTUJE.
Ano, ale než to bude běžně dostupné pro
pacienty, tak to potrvá.

Tuhle část snad zvládnete i bez
návodu.

Až uznáte za vhodné, vypusťte
penis jako nafukovací matraci.
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ZKOLAUDOVÁNO

Zubní protézu už měl, a tak přemýšlel, co si pořídit dál. Teď má dvaasedmdesátiletý Ital protézy
dvě. Tu dolní už stinhul několikrát „zkolaudovat“. Se svou přítelkyní i na privátu.
text LIbOR hRUŠKA foto DAVID háVA
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JE VÁM UŽ 72, BYLA TO DOBRÁ
INVESTICE?
Určitě, mám před sebou ještě minimálně
deset let skvělého života. Kamarádi
si kupují drahá auta a rolexky, ale já
jim říkám: „Přepadne vás nějaký lump
a usekne vám ruku i s hodinkami. Lepší
je investovat do dobrého života.“ nelíbí
se mi, když si ženy nechávají dělat umělá
prsa, ale tohle je je funkční věc, ne
estetická.
POCHÁZÍTE Z BOLOGNI. JSOU PRO ITALY
PROBLÉMY S EREKCÍ VĚTŠÍM TÉMATEM
NEŽ PRO ČECHY?
Ano, v národě Casanovy je tohle velké
téma. Rusové nebo Angličané pijou, ale
pro nás je drogou kvalitní sex. Znám
mnoho Italů, kteří kupují viagru ne proto,
že by byli impotentní, ale protože chtějí
svou partnerku uspokojit dvakrát lépe.
nebo si vemte třeba takový privát:
zaplatíte sto euro za hodinu, tak si chcete
hodně užít. Když si ale nedáte viagru, je
za patnáct minut po všem a většina času
propadne.
VY JSTE PRÝ BRAL RŮZNÉ PILULE DESET
LET.
To ano, teď už je můžu rozdat
kamarádům (směje se a ukazuje modré
prášky v peněžence). Problém s léky je,
že když už jednou začnete, nemůžete
skončit. bojíte se, že bez viagry nebudete
dost dobrým milencem a předem se
stresujete.
MÁTE TEĎ PŘÍTELKYNI?
Ano mám, šest měsíců, vídáme se jednou
týdně.
POSLALA VÁS POD SKALPEL DOKTORA
BITTNERA ONA?
ne, té jsem to úplně zatajil. Tvrdil jsem
jí, že musím na operaci cysty v penisu,
úplně malé cystičky. Až mi ji vyříznou,
budu v posteli mnohem lepší.
BUDE TO MLADŠÍ PARTNERKA,
PŘEDPOKLÁDÁM?
Je to Thajka. Je jí 48, ale vypadá na 30.
Vybírám si Thajky, protože, vypadají
mladší a mají krásnou kůži. Jsou chytré,
rády se starají o staré lidí, dobře masírují
a samozřejmě také mají rády sex. navíc
nepijí ani nekouří jako české holky, které
si rády dají skleničku.
CO NA VÁS PO OPERACI ŘÍKALA?
byla hodně překvapená.
TAKŽE UŽ JSTE NOVÝ NAFUKOVACÍ PENIS
ZAJEL?
Už jsem ho „zkolaudoval“ dokonce
dvakrát. Včera moje přítelkyně
nedorazila, a tak jsem vyrazil do města.
Šel jsem na privát a vyzkoušel, co vydrží,
s dvacetiletou profesionálkou. hlavně
kvůli tady panu doktorovi, abych mu
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a máte ho dopolotuha, po pár pusinkách
znovu zapumpujete a jde se na věc.
Jediný problém je, že když skončíte, tak
vám neklesne a musíte se vytratit na na
záchod.
SVÉ PARTNERKY SI MUSÍTE DRŽET
DÁL OD ŠOURKU, ABY VÁS OMYLEM
NEVPUSTILY...
To se nestane. Ale ať si klidně sáhne, jen
tam najde o jedno varle víc.
CO SE NA STARÁ KOLENA ZAČÍT ŽIVIT
TĚLEM?
Jeden člověk už mi nabídnul práci
v pornoprůmyslu. I krajan Rocco Siffredi
se vyčerpá po dvou číslech, ale já
vydržím hodiny.
A TO SE VÁM PENIS JEŠTĚ O NĚCO
ZVĚTŠÍ.
no nevím, zatím to nepozoruju. Ale když

dotóre, tihle dva spolu
zažili hodně intimní

mohl říci, jak se operace podařila. (smích)
Měl jsem ji na hodinu a udělal jsem se
dvakrát.
TAK TO BLAHOPŘEJU. NÁVŠTĚVY PRIVÁTŮ
SE VÁM ALE PRODRAŽÍ, KDYŽ MŮŽETE
SOULOŽIT JAK DLOUHO SI USMYSLÍTE.
DVĚ HODINY, PĚT, DESET...
ne, ne, ne, nic takového. To už by mě
bolela záda.
DAJÍ SE VŮBEC IMPLANTÁTY V POSTELI
ZATAJIT?
Ano, ovládáte to jenom jednou rukou.
nejdřív zmáčknete pumpičku dvakrát

Ať si klidně
sáhne, jen v
šourku najde
o jedno varle
víc.
je v klidu, je dvakrát větší, jako by byl
ztopořený, takže když jdete do sauny,
všichni se po vás koukají. To je celkem
nepříjemné,
LÉKAŘI ALE TVRDÍ, ŽE SE VÁM PRODLOUŽÍ
AŽ O TŘI CENTIMETRY.
Slovo si bere doktor bittner: Ano, do
budoucna ho budete mít většího,
protože jsme vám dali o něco větší
implantát. Musíte ale každý den trénovat
a na hodinu si penis nafouknout. Po
třech měsících bude větší o dva až tři
centimetry.
NO VIDÍTE, TAK STAČÍ JEN PRAVIDELNĚ
CVIČIT.
Vážně? To ale není potřeba, už teď
jsem šťastný. Mnoho dívek se přeci bojí
velkých penisů, zrovna třeba Thajky.
Mají malé vaginy a arabské nebo černé
penisy jim nahánějí strach.
Doktor bittner: Pokud nechcete,
trénovat samozřejmě nemusíte. Penis
zůstane, jak je teď.
Děkuji, doktore, já to nepotřebuji. Už
teď jsem si stoprocentně jistý, že když
si najdu mladou holku, pořádně ji
rozkřičím.

