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Sluchovou vadu mám od narození. Narodil jsem se do slyšící rodiny. Na pravém uchu mám 
sluchadlo, které mi ještě pomáhá se slyšením a porozuměním lidské řeči. Na levém uchu neslyším nic, ani 
se sluchadlem. 

O kochleárním implantátu jsem vůbec neuvažoval, ani manželka, která je též těžce nedoslýchavá od na-
rození. Prostě jsme si nějak vystačili se sluchadly. Kochleární implantáty (KI) ještě donedávna měli pou-
ze naši synové. Nejstaršímu Viktorovi jsou 4 roky a od 15 měsíců života je oboustranným uživatelem KI. 
Mladšímu Vojtíškovi budou 2 roky a KI má krátce, od prvního nastavování uběhly teprve 4 měsíce. Prožívá 
raketový rozvoj řeči. Jde stejnou cestou jako Viki. Starší syn Viki dokonce předběhl své slyšící vrstevníky. 
Má na svůj věk velmi bohatou slovní zásobu.

Jsme dobrovolníky v projektu „Cochlear Family“ od společnosti Cochlear – vystupovali jsme zde tenkrát 
jako zástupci – rodiče našich kluků s KI. Jednou se nás během workshopu zeptali: „Evo a Radku. Vy špatně 
slyšíte. Neuvažujete o kochleárním implantátu? Jak jste na tom se sluchem?“ Otázka nás zaskočila. Nasa-
dili nám velkého brouka do hlavy. Řekli jsme si, že navštívíme implantační centrum ve Fakultní nemocnici 
Motol v Praze. Oba jsme byli překvapení, že splňujeme indikační kritéria pro kochleární implantát. Opět 
jsme byli zaskočeni, tedy hlavně já, můj sluch je hraniční. U manželky se to dalo čekat, slyší hůře než já. 
Toto vyšetření nebylo poslední. Čekalo nás ještě několik dalších – návštěva u foniatra, psychologické vy-
šetření, CT vyšetření hlavy apod.

S doktorem Boučkem z FN Motol jsme se domluvili, že budeme operovat to horší ucho, tam, kde nenosím 
sluchadlo již několik let. Avšak musím počítat s delší a obtížnější rehabilitací, neboť ucho nebylo dlouho 
stimulováno. Říkal jsem si, že když se zadaří s KI na levém uchu, bylo by pro mě oboustranné slyšení vel-
kým benefitem.

V nemocnici jsem byl velmi krátce. Operace trvala zhruba 3 hodiny. Večer po operaci mi bylo již dobře, 
jako kdyby to byl pouze „ambulantní zákrok“. Neuběhlo ani 24 hodin od operace, když mě propustili domů. 
Do aktivace KI zbývaly přibližně 4 týdny. Operační rána se musí dobře zahojit.

Byl jsem velmi zvědavý, zda ucho, na 
které jsem neslyšel snad více jak 20 let, 
se probere z tichého dlouhého spánku. 



Pár dní před Vánocemi roku 2020 přišel den D – den první aktivace KI. Byl jsem velmi zvědavý, zda ucho, 
na které jsem neslyšel snad více jak 20 let, se probere z tichého dlouhého spánku. Na tom uchu jsem 
vlastně nikdy neslyšel dobře, lidskou řeč už vůbec ne.

První zvuky jsem slyšel hned po aktivaci. Připadalo mi to jako zázrak. Návrat zvuků i v druhém uchu! Bá-
ječné! Neuvěřitelné! To jsem ani nečekal. Počítal jsem spíše, že neuslyším nic. Byl jsem velmi překvapený. 
Zpočátku jsem nevěděl, zda opravdu slyším zvuky. Skutečně to byly zvuky. Byly to vysoké tóny pulzujících 
zvuků. Všechny zvuky zněly stejně. Bylo to hodně nezvyklé. Když si zapnu i sluchadlo, tak vnímám, že zvuky 
jdou jakoby zvenku přes sluchadlo dovnitř do hlavy. Kdežto zvuky u KI mi znějí v hlavě. To je velký rozdíl. 
Dostal jsem krásný předvánoční dárek.

Kochleární implantát mám velmi krátce, cca 3 měsíce. Ale doma pilně trénuji. I během dne často vypínám 
sluchadlo, abych se soustředil pouze na zvuky přes KI. Vím, že rehabilitace bude dlouhá a náročná, ale 
věřím, že to bude stát za to. Stále mě čekají další nastavování řečového procesoru. Jsem zvědavý, co další-
ho nového uslyším. Ale neobejde se to bez mojí trpělivosti, trénování poslechu a spolupráce s inženýrem 
u nastavování.

Touto cestou bych rád poděkoval mojí rodině za velkou podporu a celému týmu z implantačního centra 
ve FN Motol v Praze. Díky nim my tři kluci – já, Viki a Vojtík – můžeme plnohodnotně slyšet. Opustili jsme 
svět ticha! Děkuji! 

A co bych vzkázal těm, kteří váhají? Jít či nejít do implantace? Nebylo lehké se rozhodnout. Ale jsem pře-
svědčený, že mé rozhodnutí bylo správné. Chce to hodně informací. Nejlepší je ptát se lidí - uživatelů s KI. 
Nyní se můžete ptát i mě.  Hodně lidí má velké obavy z operace, ale opravdu není třeba se bát, doktoři 
jsou velmi šikovní.

My tři kluci – já, Viki a Vojtík – můžeme 
plnohodnotně slyšet díky celému týmu 

z implantačního centra ve FN Motol 
v Praze. Opustili jsme svět ticha!

I během dne často vypínám sluchadlo, 
abych se soustředil pouze na zvuky 
přes KI. Vím, že rehabilitace bude 

dlouhá a náročná, ale věřím, že to bude 
stát za to.


