
V září 2021 MARIÁN odjel se školou na sportovní 

kurz. Po třech dnech učitelé informovali rodiče, že 

jeden ze spolužáků prorazil skleněnou výplň dveří, 

která Mariána zranila. Střep mu zasáhl levé oko a 

byla nutná operace v celkové anestezii a 

hospitalizace. 

Bohužel prognóza od lékařů nebyla taková, v jakou 

doufali. Marián přišel o čočku oka a byla mu sešitá 

rohovka. Po třech dnech hospitalizace Mariána 

propustili a maminka s ním zůstala doma kvůli 

celodenní péči. Bylo potřeba mu pravidelně kapat 

léky, naučit se orientovat po bytě, podávat mu 

jídlo a další drobnosti. Pomoc potřeboval při všem, 

co si vůbec dokážete každý den představit. Obě 

oči měl většinu dne zavřené kvůli citlivosti na 

světlo a bolesti hlavy. Nosil sluneční brýle a neustále se snažil vyrovnávat se situací.  

Po nějaké době zkoušel distanční výuku náslechem a v další fázi koukal na monitor jen po dobu, než 

ho začala bolet hlava nebo oči. Jezdil s rodiči pravidelně na kontroly do Motola. Později, když začala 

být orientace lepší a oči už moc neslzely, tak zkoušel procházky venku s doprovodem a trénoval cestu 

do školy. V lednu nastoupil zpátky do školy a maminka do práce. 

Po několika měsících pravidelných kontrol Marián dostal kontaktní čočku +13 dioptrií a zkoušel s ní 

fungovat. Učil se pečovat o kontaktní čočku a o své oko při každodenním používání čočky. Při další 

kontrole přednosta kliniky v FN Motol Mariánovi přidal ještě dioptrie na +15. S tím vším jsou 

spojená různá omezení v běžném životě a dost to Mariána zasáhlo psychicky, protože musí opakovat 

9. ročník ZŠ ze zdravotních důvodů a všichni jeho vrstevníci jsou už na středních školách, včetně jeho 

dvojčete Sebastiána.  

Při kontrole po roce od úrazu lékař zhodnotil, že koukání s čočkou +15 spolu s používáním 

speciálních brýlí je prozatím dostačující. Operace by totiž vyřešila jen to každodenní používání čočky. 

Nyní mají plánované půl roční kontroly. Stav oka už se NIKDY nezlepší, takže nevidí ostře, ale díky 

korekci alespoň na 3 metry pozná postavu a předměty. Rozezná světlo a stín. 

Při volnočasových aktivitách má u sebe bratra, dvojče Sebastiána, který mu pomáhá i s orientací při 

jízdě na kole. Brácha Martin ho učí skateboarding a bratránek Tomáš mu pomáhá při orientaci na míč 

při fotbale. Všichni se snaží být mu skvělou oporou... 

Jako rodina drží pevně při sobě a doufají, že se Marián v co nejkratší době vrátí zpět do normálních 

kolejí a zařadí se do života mezi své vrstevníky a bude moci dělat vše, co kluci v jeho věku dělají.... 
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