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skutečnost, že jste otevřeli tento 
časopis, je pro mne dostatečným 
důvodem k tomu, abych Vás takto 
netradičně oslovil.

Na přelomu léta a podzimu máte 
před sebou třetí číslo časopisu 
Česká oční optika. Toto období 
je spojeno se vzpomínkami na 
krásné zážitky z dovolených, ale 
pro nezanedbatelnou část čte-
nářů, kterou tvoří studenti oboru 
oční optiky a optometrie, také se 
začátkem nového školního roku. 
Jako zástupce optického školství 

v redakční radě bych se chtěl u tohoto tématu krátce zastavit. 
Předpokladem úspěšného provozování jakékoliv profese je dobrá 

teoretická a praktická příprava. I v našem oboru si mohou zájemci 
o povolání očního optika nebo optometristy vybrat z několika odbor-
ných škol. V současné době připravují v České republice budoucí 
optiky do praxe tři střední a vyšší odborné školy: Střední zdravotnická 
škola a Vyšší odborná zdravotnická škola v Brně na Merhautově 
ulici, dále stejná škola v Praze na Alšově nábřeží a Soukromá vyšší 
zdravotnická škola ve Vlašimi. Na těchto školách lze získat plnou 
kvalifikaci pro samostatný výkon povolání očního optika. Optomet-
risty připravují univerzity v Olomouci a v Brně. Zájemci o studium 
mohou získat podrobné informace na internetových stránkách 
příslušných škol.

Kvalitní odborná příprava ve škole je nezbytným základem, na kte-
rém by měl potom každý oční optik a optometrista stavět a rozvíjet 
svou praxi. Absolvování mnohdy úmorného kolotoče přednášek, 
cvičení a zkoušek umožní absolventovi po letech proniknout do 
tajů oční korekce a začne chápat různé souvislosti, které jsou ne-
zasvěceným skryty. To potvrzuje i řada odborníků v našem oboru 
– absolventů našich škol, což je pro nás, odborné učitele, také 
povzbuzením k další práci a jejímu zdokonalování.

Sledovat vývoj v oboru je však potřeba celoživotně. Optometristé 
jsou nyní dokonce povinni absolvovat průběžně školení, za která 
budou získávat potřebné kreditní body. 

Na kvalitu vzdělávání má stěžejní vliv osobní přístup vyučujícího. 
Řada z nich bere svou práci jako poslání a věnuje mu téměř veškerý 
svůj čas. Podle mých zkušeností odborná úroveň vyučujících na 
našich školách v posledních letech velmi stoupla a myslím, že se 
za naše odborné školství nemusíme stydět. To ale můžete posoudit 
nejlépe Vy, kteří pak s našimi absolventy pracujete. Pevně doufám, 
že všechno, co měli možnost naši studenti během studia ve škole 
slyšet a prakticky si vyzkoušet, využijí v praxi ku prospěchu svých 
zákazníků.

Na závěr přeji Vám, milé optičky a optometristky, i Vám, vážení 
optici a optometristé, dobré a schopné absolventy našich škol 
a studentkám a studentům přeji hodně duševních sil do začínajícího 
školního roku. Ať ve Vašich dnech převažuje jen to dobré.

Ladislav Najman
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Nová multifokální čočka Varilux Physio
Protože víme, jak je ostré vidění pro současné zákazníky 
důležité, směřují inovace Varilux Physio k vidění s vysokým 
rozlišením. Na základě fyziologických studií respektuje Varilux 
Physio požadavky nositele brýlí při pohledu libovolným smě-
rem a provádí inovace v těchto třech oblastech čočky: vidění 
do dálky, na střední vzdálenost a na blízko. Vaši zákazníci ocení 
čočky Varilux Physio pro všechny zrakové úkony v libovolných 
světelných podmínkách.

Vidění na dálku
Fyziologické studie ukazují, že vyšší řády aberace (včetně 
Koma) negativně ovlivňují ostrost vidění – zejména při vidění 
do dálky, jestliže je velká zornice. Varilux Physio jako první 
minimalizuje při vidění do dálky nejenom běžné aberace, ale 
rovněž aberace vyšších řádů.
Přínos pro zákazníka: zvýšená zraková ostrost.

Vidění na střední vzdálenost
Výsledky fyziologických výzkumů dokazují, že při výskytu 
astigmatismu oko upřednostňuje zaostřování ve vertikálních 
liniích. Čočky Varilux Physio vůbec poprvé směrují osu rezi-
duálního astigmatismu v souladu s fyziologickými potřebami 
oka vertikálně okolo meridiánu.
Přínos pro zákazníka: širší pole ostrosti.

Vidění na blízko
Závěry fyziologických studií ukazují, že rozmanité postoje 
těla a pozice držení hlavy během různých úkonů při práci na 
blízko mají za následek nepříjemné bolestivé stavy. Design 
čoček Varilux Physio rozšiřuje vertikální oblast stabilizované 
optické mohutnosti a minimalizuje tak nutnost přizpůsobovat 
polohu hlavy.
Přínos pro zákazníka: ostré vidění a širší pole ostrosti při 
větším pohodlí.

Na základě fyziologického výzkumu je Varilux Physio vyroben 
technologií TWIN RxTM TECHNOLOGY, revolučním způsobem 
pro výpočet a výrobu čoček.
Tato převratná technologie spočívá ve dvou inovacích:
První – inovace designu – metoda kalkulace čočky WAVE- 
FRONT MANAGEMENT SYSTEM (systém řízení dopadajících 
vlnoploch).
Druhá – inovace zpracování – výroba čočky metodou POINT-
-BY-POINT TWINNING (souvztažnost jednotlivých bodů).

Varilux Physio – Připojte se k budoucnosti 

Essilor Team

Varilux Physio®
VÍTEJTE VE SVĚTĚ VIDĚNÍ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

VARILUX PHYSIO. 
SEZNAMTE SE S VIDĚNÍM S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM.

obalka physio A4  19.1.2006  11:32  Stránka 1

i



3/2006 Česká oční optika 5

inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce 

VARILUX PHYSIO. 
SEZNAMTE SE S VIDĚNÍM S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM.

obalka physio A4  19.1.2006  11:32  Stránka 1

Nyní i v materiálu ORMA.



6 Česká oční optika 3/2006

14. 4. 1629 Haag 8. 6. 1695 statek Hofvijck u Haagu

Christian
Huygens

Tajemství podstaty světla tížilo filozofy i fyzi-
ky po celá tisíciletí. Jejich pestré až fantastic-
ké názory však neměly do konce první třetiny 
17. století s fyzikou téměř nic společného. 
Znali totiž jen elementární pojmy a zákony 
šíření světla, tj. zákon přímočarého šíření 
v homogenních průhledných prostředích, 
a zákon odrazu, k jejichž objasnění stačil 
pojem „světelný paprsek“, který ztotožnili 
s pojmem geometrického paprsku čili přím-
ky, takže mohli chápat optiku jako pouhou 
část geometrie. Ve starověku a středověku 
se dokonce přeli o to, zda paprsky vycházejí 
z oka či ze svítících předmětů, a to kvůli tomu, 
že předmět, který zblízka pozorujeme dobře, 
stává se pro nás od určité vzdálenosti pouhým 
bodem a po překročení této vzdálenosti jej 

již nevidíme vůbec. Pro některé filozofy bylo 
nasnadě domnívat se, že z oka vychází jen 
určitý, konečný počet zrakových paprsků, 
jimiž předměty takřka ohmatáváme, a kles-
ne-li úhel oněch sousedních paprsků pod 
jistou rozlišovací mez, předmět nevidíme už 
vůbec. Aby se myslitelé vyhnuli námitce, že 
pak bychom měli vidět ve dne stejně jako 
v noci, vymysleli si, že jedny paprsky vycházejí 
z předmětu, druhé z oka – a teprve jejich vzá-
jemným působením vzniká zrakový vjem.

První velký náraz do stojatých vod oněch 
názorů vnesl Descartes svým odvozením zá-
kona lomu světla v roce 1637, k němuž použil 
analogie mezi pohybem světla a pohybem 
míče, čili korpuskule. I když sám Descartes 
považoval tento model procesu šíření světla 
za nesprávný a pouze dobrý „ad hoc“, jeho 
následovníkům mocně imponoval a v rukou 
Newtonových se stal základem celé emanační 
čili korpuskulární teorie světla. Proti Francou-
zovi Descartovi, jenž působil v Holandsku, 
však záhy velmi tvrdě vystoupil Holanďan Huy-
gens působící ve Francii (konkrétně v pařížské 
Akademii věd) s tím, že žádné hromadění svě-
telných částic na stínítku nepozorujeme ani za 
sebedelší dobu, neboť světlo prý nejsou žád-
né korpuskule, ale jsou to vlny, šířící se éterem 
podobně jako zvuk vzduchem (Huygensův 
útok na Descarta nezmenšil ani fakt, že byli 
s Huygensovým otcem osobními přáteli). Tím 
okamžikem vzniká v optice dvojí monistické 
pojetí podstaty světla, tj. světlo prý je jediné 
podstaty, a to buď souborem korpuskulí, nebo 
vln – a tato zdánlivě nesmiřitelná pojetí bojují 
mezi sebou v podstatě celých 287 let, tj. až do 
roku 1924. Tehdy jiný Francouz, vévoda Louis 
de Broglie, ukázal, že jak částice látky, např. 
elektrony, tak částice světla, Einsteinem ob-
jevené fotony, mají obojí charakter, čili že platí 

korpuskulárně-vlnový dualismus, přičemž 
světlo nám „ukáže“ jako římský bůh Janus 
se dvěma tvářemi svoji korpuskulární nebo 
vlnovou „tvář“ podle toho, jaké experimentální 
podmínky mu „nastavíme do cesty“; od té 
doby je ve fyzice konec oněm nesnášenlivým 
monismům, a to navždy! Pikantní na tom je, 
že tento objev, vlastně domněnku, uveřejnil 
de Broglie ve své disertační práci, čili vlastně 
ve své první vědecké práci vůbec, dostal za ni 
Nobelovou cenu a pak již po celý svůj dlouhý 
život neučinil nic podstatného! 

Má tedy vůbec smysl se ještě dnes zabývat 
oněmi „překonanými“ monistickými teori-
emi a jejich autory? V období od Descarta 
(1637) do roku 1802 se zdálo, že emanační 
teorie, podepřená Newtonovou autoritou, 
má k vítězství nedaleko; avšak toho roku 
jeho krajan Thomas Young záměrně hledal 
Newtonovy pochybnosti v jeho vlastním díle 
a dokonce sám objevil „Newtonovi naschvál“ 
interferenci světla, jíž nelze vyložit emanační 
teorií vůbec, ale teorií vlnovou hravě – a od té 
doby stále narůstá lavina objevů těch jevů, jež 
jsou objasnitelné právě z pozic vlnové teorie, 
takže její vítězství se stává v roce 1850 zdán-
livě definitivní; Foucault totiž tehdy naměřil 
menší rychlost světla ve vodě než ve vakuu 
ve shodě s vlnovou teorií. Kdyby se byl i poté 
ještě někdo odvážil hájit teorii korpuskulární, 
znamenalo by to pro něj vědeckou sebe-
vraždu. Odvážil se toho teprve v roce 1905 
Albert Einstein, když zavedl pro světelnou 
korpuskuli pojem fotonu. Jeho současníci 
navíc ukázali, že světlo se vyznačuje dvěma 
různými rychlostmi, z nichž v někdejší vlnové 
teorii vystupuje rychlost fázová, ale měří se ve 
skutečnosti tehdy ještě neznámá rychlost gru-
pová. Zmíněný rozpor mezi oběma teoriemi 

osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnostio



byl tedy pouze iluzorní. Definitivní mír ve fyzice 
v podstatě nastal až onoho roku 1924.

Dnes však víme, že musíme znát obě teorie 
a aplikovat je podle „druhu“ příslušných jevů. 
A tady je nutno konstatovat, že právě stoupen-
ci vlnové teorie důkladně popsali převážnou 
většinu jevů klasické optiky, a my je dnes 
větší či menší měrou pouze reprodukujeme. 
Všichni si tedy zaslouží naši pozornost, 
zejména první z nich – Christian Huygens. 
Poznamenejme však ihned, že odvážlivců, 
kteří čelili Newtonovi, bylo jen málo, přičemž 
vlnová teorie světla prošla dvěma vývojovými 
fázemi: fází elastické, mechanistické vlnové 
teorie, považující světlo nikoliv za substanci, 
ale za pouhý proces vlnění všepronikajícího 
elastického světelného éteru. Ve druhé fázi to 
byla elektromagnetická teorie světla založená 
Maxwellem a publikovaná roku 1873, jež platí 
dodnes. K nejvýznamnějším reprezentantům 
oné první fáze patřili Newtonův nepřítel 
Robert Hooke (1635–1703), Newtonův 
obdivovatel a nejplodnější matematik všech 
dob Leonhard Euler (1707–1783), Newtonův 
kritik Thomas Young (1773–1829) a konečně 
vítěz nad Newtonem Augustin Jean Fresnel 
(1788–1827). Kdo tedy byl Huygens, jímž „to 
všechno začalo“?

Byl to aristokrat pocházející z přední ho-
landské rodiny, který vše obětoval výzkumům 
v oblasti exaktních věd, ač byl vzděláním práv-
ník. Bydlel „v nájmu“ v paláci francouzského 
krále, ač měl v Holandsku svůj velkostatek; 
zůstal svobodný a bezdětný, ač byl krásného 
vzhledu a nepochybně i „dobrou partií“; byl 
také mravně pevný, neboť zůstal i v katolické 
Francii protestantem a odešel domů teprve 
po zrušení Ediktu nantského, ač mu byla v ná-
boženském ohledu nabízena osobní výjimka. 
Také jeho zásluhy v oblasti optiky nejsou 

zdaleka jediné – naopak – v duchu tehdejšího 
polyhistorismu lze sotva najít oblast matema-
tiky, fyziky, astronomie či techniky, v níž by 
nezanechal výraznou a trvalou stopu.

Huygens (čti Hajghens), latinsky Hugenius, 
francouzsky Huyghens, pocházel z rodu 
pánů na Zuylichemu v Holandsku, kteří byli 
vzděláním právníci, postavením tajemníky 
panovnického rodu Oranžského, srdcem 
umělci, zejména spisovateli reprezentujícími 
holandskou literaturu té doby. Platí to zejmé-
na o dědečkovi našeho optika Christianu 
Huygensovi, o otci Constantinovi i bratrovi 
Constantinovi, jejichž rukama prošly nejdůle-
žitější politické dokumenty celé Evropy. Péče 
o vzdělání patřila v těchto rodinách na první 
místo; mluvit a psát rozsáhlá díla všech druhů 
ve francouzštině, latině, italštině a ovšem 
holandštině patřilo k věcem samozřejmým, 

stejně jako znalost starořečtiny; rovněž 
právnické a diplomatické vzdělání nechybělo 
žádnému z nich, neboť bylo u všech základem 
životní kariéry – s výjimkou našeho Christiana, 
který se vymanil z rodových tradic směrem ke 
vědě! Přitom však byl také virtuosem ve hře 
na violu da gamba a další staré nástroje. Mi-
mořádný talent pro matematické a technické 
problémy, stejně jako osobní styky s nejpřed-
nějšími vědci té doby od útlého dětství, jakož 
i živá korespondence s učenci ze vzdálených 
zemí vedená pány Huygensy – to vše patřilo 
k motivům, jež vedly k odklonu od obvyklé 
dráhy politika, započaté na právnické fakultě 
univerzity v Leidenu (1645–1647) a v Collegiu 
Arausiacu v Bredě (1647–1649). Zároveň 
se studiem právnickým zvládl také studium 
matematiky a problémy fyzikální, takže se 
dvacetiletý JUDr. Huygens záhy stal největ-
ším fyzikem a optikem Evropy v období mezi 
Galileiem a Newtonem.

V optice je přínosem prvořadého významu 
jeho dílo z roku 1690 vydané v Leidenu pod 
zkráceným názvem „Traktát o světle“, jímž 
byla nejen založena vlnová teorie světla, 
ale pomocí níž byl také vyložen tajuplný 
dvojlom světla v krystalech, s nímž si ještě 
dalších 150 let nevěděl nikdo rady až do 
Fresnela – takže stále platilo jen to, co napsal 
Huygens. Originál vyšel 18 let po napsání 
francouzsky pod barokně květnatým, ale vý-
stižným názvem Traité de la lumi re, o  sont 
expliquées les causes de ce qui lui arrive 
dans la Reflexion et dans la Refraction, et 
particuli rement dans l’étrange Refraction 
du Cristal d’Islande (Avec un Discours de 
la Cause de la Pesanteur); Leiden, 1690. 
Dílo patří do souboru jeho prací označova-
ných jako Oeuvres XIX a německy vyšlo pod 
číslem 20 v sérii Ostwald’s Klassiker v Lipsku 

 zakladatel vlnové teorie světla
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v roce 1903. Poprvé tedy vyšlo ještě dříve 
než Newtonova Optika, a to o 15 let, neboť 
Newton odkládal vydání své Optiky o tři de-
setiletí – až zemře Hooke, aby s ním nemusel 
opět polemizovat. Huygensova Optika je tedy 
vlastně první vytištěnou knihou o celé tehdejší 
problematice optiky ve světové literatuře! 
Již z názvu knihy je patrno, že pojednává 
o odrazu, lomu a dokonce o dvojlomu světla 
v islandském vápenci, čili v anizotropních 
čirých prostředích, objevených pokusně 
Dánem Bartholinem, který „ponechal výklad 
budoucím generacím“. Huygensova genialita 
je patrná z toho, že všechny tyto problémy ob-
jasnil z jediného hlediska, a to pomocí pojmu 
vlnoplochy, který vymyslel, a pomocí jediného 
principu nesoucího dnes jméno Huygensův 
princip. Přitom se elegantně vyhnul problému, 
jenž tížil několik následujících generací – zda 
je světlo vlnění podélné či příčné aj. Jeho prin-
cip, známý dnes každému středoškolákovi, 
platí dokonce nejen pro vlnění světelné, ale 
i zvukové a mechanické vůbec, a definuje, 
kam se vlnění rozšíří za překážkou, neboť 
„známe-li vlnoplochu v daném okamžiku, pak 
stačí každý bod této vlnoplochy považovat 
za zdroj elementárního vlnění, z něhož se 
rozšíří vlnění dále v malých elementárních 
vlnoploškách, jež jsou většinou kulové, ale 
mohou být v krystalech i elipsoidické, a vý-
sledná vlnoplocha je tvořena vnější obálkou 
oněch elementárních vlnoploch“. Vůbec 
tedy není třeba znát polohu zdroje vlnění! 
K tomu po 150 letech dodal Fresnel, že na 
vnitřních obálkách se vlnění interferencí ruší. 
Paprsek v Huygensově pojetí není nic jiného 
než kolmice k vlnoplochám, takže šíří-li se 
z jednoho bodu současně dvě vlnoplochy, 
jedna ve tvaru koule, druhá ve tvaru elipsoi-
du, jako je tomu u krystalů, vyskytují se také 

dva paprsky – řádný a mimořádný, čímž je 
vysvětlen dvojlom. Jeho teorií se srozumitelně 
vysvětlil také obyčejný lom na rozhraní dvou 
optických prostředí, šíření vlnění za překážku 
apod. Tím tedy byla konstituována nová teorie 
vlnění a světla – i když měla v této první fázi 
i lecjakou slabinu: Huygens např. nepřihlížel 
k periodicitám vlnění, tj. vůbec nezavedl 
pojem vlnové délky jako prostorové periody 
vlnění, ani frekvenci, jejíž převrácená hodnota 
představuje časovou periodu vlnění. 

Huygens však nebyl pouhý „akademický“ 
teoretik: vynalezl pro zlepšení dalekohledů 
tzv. Huygensův okulár, tvořený dvojicí spoj-
ných čoček, umožňující zmenšit optické vady 
a vložit mezi ně nitkový kříž; dále sestrojil 
nejlepší dalekohled své doby a sám jím objevil 
strukturu Saturnových prstenců a dokázal 
tak, že jsou tvořeny nesmírně velkým počtem 
blízko sebe nahuštěné tříště kamenů. V roce 
1655 dokonce přiměl svého o rok staršího 
bratra Constantina postavit další dalekohled, 
jímž pak objevil Saturnův měsíc Titan.

Huygens učinil pro lidstvo ještě mnoho 
jiného: byl vynikající matematik a spoluzaložil 
teorii pravděpodobnosti. Dal lidstvu první 
přesné, tj. kyvadlové hodiny, vypracoval teorii 
fyzického kyvadla, objevil odstředivou sílu 
včetně vzorce pro její velikost a zavedl do 
mechaniky moment setrvačnosti. Později se-
strojil jako první výbušný motor, hnaný doslova 
výbuchy střelného prachu pod jeho pístem; tím 
zároveň inspiroval Denise Papina k sestrojení 
prvního parního stroje. Na rozdíl od Galileia, 
který si myslel, že kmity daného kyvadla jsou 
izochronní, tj. že kyvadlo dané délky má stálou 
periodu nezávislou na rozkmitu, Huygens zjistil, 
že to neplatí úplně přesně, ale že s rozkmitem 
poněkud roste doba kyvu – a že stejná by byla 

jedině v případě, kdyby nit kyvadla byla nikoliv 
volná, ale z obou stran obklopená plochou ve 
tvaru cykloidy. Zavedl také důležitý pojem střed 
kyvu. Zdokonalil rovněž konstrukci kapesních 
hodin přidáním hnacího pera a nepokoje 
(1674), a když londýnská Královská společnost 
vypsala cenu za řešení problému rázu těles 
(např. kulečníkových koulí), patřil Huygens 
s anglickým Wallisem k vítězům. O něco dříve 
řešil podobný problém náš Jan Marek Marků 
z Lanškrouna, jehož řešení Huygens ne zcela 
právem tvrdě kritizoval. 

To vše jsou ovšem jen jeho zásluhy nej-
známější; ve skutečnosti je jich daleko více. 
Povahou byl mírný, vlídný až plachý, ale na-
prosto otevřený a vždy pravdivý; proto také 
dovedl vyslovit nekompromisní kritiku prací 
svých současníků.

Za své originální a významné práce byl 
přijat jak do francouzské Akademie věd 
Ludvíkem XIV., tak do londýnské Královské 
společnosti; dal však přednost pobytu v Pa-
říži (1666–1681), přičemž však opakovaně 
cestoval mezi oběma městy. V roce 1681 se 
z náboženských důvodů vrátil do vlasti, kterou 
pak již nikdy neopustil; žil na svém statku 
a po onemocnění hledal pomoc v Haagu, 
u něhož zemřel na svém statku Hofvijck ve 
věku 66 let.

RNDr. Vladimír Malíšek, CSc.

Literatura:
1. Bell, A . E. : Christian Huygens and  
the Development of Science in the Seven-
teenth Century, London 1947
2. Baláž, P.: Význační fyzici, Bratislava 
1966
3. Malíšek, V.: Co víte o dějinách fyziky, 
Horizont Praha, 1986

 Pro zlepšení dalekohledů vynalezl tzv. Huygensův okulár.

Huygensův okulár
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V roce 2004 vstoupila v Německu v platnost již třetí výrazná reforma 
zdravotnictví za posledních 20 let. Dlouho se o ní psalo a spekulovalo 
se, co přinese a jak bude trh v oboru oční optiky reagovat.

Nás to zajímalo i z toho hlediska, že o možné podobné reformě se 
hovořilo také u nás a německé výsledky mohly ukázat, co by nás 
mohlo čekat. Na cestu reformy ve zdravotnictví se vydalo rovněž 
Slovensko a Rakousko. I když naše poslední volby dopadly velmi 
nerozhodně, jedna věc je jistá: určité reformě ve zdravotnictví se 
nevyhne žádná vláda.

Obrat
Německá reforma mimo jiné znamenala, že zdravotní pojišťovny 

výrazně snížily prostředky, které byly vyhrazeny pro oční optiku. 
To samozřejmě poznamenalo celkový vývoj obratu optiků v celém 
Německu. Na obr. 1 je znázorněn celkový vývoj obratu optického 
maloobchodu od roku 1999.

Obrovský propad obratu zásadně nepotřebuje velký komentář. 
Podstatné je to, že německá optika se rok po reformě dostala 
i pod čísla z roku 1997, což znamená návrat o více než 8 let 
zpět. Následující rok 2005 zaznamenal nárůst, což je pro naše 
německé kolegy určitě dobrá informace. Potěšující je nárůst mezi 
rokem 2004 a 2005 o 11,8 %. I přesto zůstal celkový obrat nižší 
než v roce 1999. Původní odhady, že se Německo s reformou 
vyrovná po více než třech letech, se potvrzují. Pro německé optiky 
to však obecně znamenalo výrazné snížení investic a propouštění 
zaměstnanců.

Zajímavé je podívat se na to, jak byl celkový obrat dosažen a jaký 
podíl na něm mají brýle, kontaktní čočky a další prodej. Podívejme se 
na graf na obr. 2. Více než 79 % celkového obratu tvoří prodej obrub 
a brýlových čoček a méně než 10 % kontaktní čočky. Rovněž prodej 
pomůcek pro neslyšící se v očních optikách v Německu znatelně 
rozvíjí. Tento obor nabírá v očních optikách na významu a dnes se 
také studuje na vysokých školách.  

Brýle
Celkový počet prodaných obrub v Německu v roce 2005 činil 9,1 mi-

lionu kusů. Tento počet je v porovnání s rokem 2004 vyšší o 700 tisíc 
kusů, což je nárůst o 8,3 %.

Podobný nárůst zaznamenaly i brýlové čočky. Jejich prodej vzrostl 
na 29,5 milionů kusů, což je nárůst o 8,1 %. Tabulka na obr. 3 blíže 
specifikuje strukturu prodaných brýlových obrub. 75 % všech pro-
daných obrub byly obruby kovové. Pokles o necelá 2 % zaznamenal 
prodej vrtaných obrub a o 0,5 % klesl i prodej brýlí na silon.

Tabulka na obr. 4 ukazuje strukturu prodeje brýlových čoček. Cel-
kem jednoznačně převažují plastové brýlové čočky. To v porovnání 
s naším trhem znamená, že u nás máme stále co vylepšovat.

Oční optika
v Německu

marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing 

m
ld

. e
ur

o

obr. 1 Vývoj obratu v Německu

obr. 2 Struktura obratu v %

Obruby %

kovové
plastové
na silon
vrtané

75,1
16,2

4,1
4,6

obr. 3 Prodané obruby

Brýlové čočky %

minerální
plastové
jednoohniskové
víceohniskové

73,6
26,4
69,5
30,5

obr. 4 Prodané brýlové čočky

obr. 5 Podíl pojišťoven na celkovém obratu



Porovnání roků 2004 a 2005 přináší jeden důležitý výsledek. Po-
tvrzuje se trend prodeje brýlových čoček s vyšší přidanou hodnotou 
(progresivní čočky, čočky s povrchovou úpravou apod.).

Co ovšem můžeme kolegům z Německa skutečně závidět, je počet 
prodaných víceohniskových čoček, zejména čoček progresivních. 
Ten dosahuje neuvěřitelných 30 % z celkového počtu prodaných 
brýlových čoček.

Pojišťovny
Neoddiskutovatelné závěry přináší graf na obr. 5. Tento graf blíže 

ukazuje, jaký podíl na obratu oční optiky mají zdravotní pojišťovny – ji-
nými slovy kolik dostal optik za předpisy. Pokles po zavedení reformy 
je skutečně obrovský. Zajímavé je zjištění, že se lišily podíly mezi tzv. 
bývalým východním a západním Německem. Každý optik u nás dobře 
ví, kolik dostane za předpisy, může si tedy snadno porovnat svou 
situaci s uvedeným grafem.

 
Optika a optici

V roce 2004 a 2005 se téměř roztrhl pytel s prodejem očních optik 
a očekával se celkový pokles jejich počtu. Situace byla ovšem opačná. 
Optiky se sice prodávaly, ale na druhou stranu se především řetězce 
snažily vyrovnat pokles tržeb investicemi do nových provozoven. Tento 
trend je patrný z grafu na obr. 6. Celkový počet očních optik činil 
10 000, z toho bylo 8 591 hlavních a ostatní byly tzv. výdejny.

Grafy na obr. 7 a 8 nabízí celou řadu vysvětlení. Jednou z možností 
je i pokles zájmu o povolání optika a tím i pokles jeho celkového 
společenského postavení.

Nejen že klesá počet pracovníků v optikách, ale klesá i počet nově 
vzdělaných optiků. Narůstá procento pracovníků v oční optice, kteří 
nemají potřebné vzdělání a plní různé obchodní a prodejní povinnosti. 
Optik se stává především odborníkem a poradcem. To je patrné ze-
jména u nadnárodních řetězců.

Zcela neznámá statistika je pro nás v ČR údaj o počtu nezaměst-
naných očních optiků. Bližší skutečnost ukazuje graf 9. Každý druhý 
oční optik, který opustí bránu školy, hledá obtížně své uplatnění. 
Z uvedeného grafu vyplývá i nárůst nezaměstnanosti po zavedení 
reformy. Můžeme rovněž učinit závěr, že počet zaměstnanců klesal, 
přestože počet optik paradoxně stoupal (rostla produktivita). Tím se 
potvrzuje ta skutečnost, že optik se stává drahou pracovní silou a často 
je nahrazován jiným personálem.

Závěr
Máme za sebou polovinu roku 2006 a první výsledky ukazují, že 

pokračuje podobný trend jako v roce 2005. Na další vývoj si tedy 
ještě počkejme.

Ing. Ivan Vymyslický

 dva roky po reformě ve zdravotnictví
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obr. 6 Počet optik v Německu

obr. 7 Zaměstnanci v optikách

obr. 8 Noví optici ze škol

obr. 9 Nezaměstnaní optici
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Proti naší super antireflexní vrstvě nemají 
škrábance nejmenší šanci

Všechny výhody dobré antireflexní vrstvy může zničit 
poškrábání. Jediný škrábanec bude člověka neustále rozčilovat, 
a navíc sníží kontrast a ostrost vidění. Právě proto společnost 
Hoya vyvinula Super Hi-Vision představující průlom v technologii 
povrchových úprav. Nebezpečí poškrábání snižuje na minimum, 
přičemž uživateli brýlí nabízí dosud nejvyšší míru pohodlí 
a spolehlivosti.



Super Hi-Vision:

Úsvit nové doby

Hydrofobní vrstva

Kombinace různých 
antireflexních vrstev

Tvrdá vrstva

Každá z vylepšených 
vrstev přispívá k 
celkovému složení 
Super Hi-Vision. 
V důsledku toho je 
pravděpodobnost 
oddělení a poškrábání 
téměř nulová.

Antireflexní vrstvy jdou s kompozitními materiály zřídka kdy 
dobře dohromady. Mají různé součinitele roztažnosti, což 
představuje vážné riziko vzniku prasklin a dokonce oddělení 
celé vrstvy.

Důmyslné a stabilní zpracovávání dnešních kompozitních materiálů je nezbytnou 
podmínkou dosažení dokonalého, trvanlivého výsledku. Kromě celkového zlepšování 
výkonnosti společnost Hoya navíc vyvinula technologii, jež významně zlepšila vlastnosti 
každé z jednotlivých vrstev konečného produktu. 

Užitím nových materiálů a zlepšením technologie povrchových úprav se společnosti 
Hoya podařil průlom ve třech důležitých oblastech, a označení „super“ se tak stalo 
nanejvýš vhodnou značkou odpovídající vlastnostem Super Hi-Vision.

Technologie Super Hi-Vision:
1.  Vylepšená struktura a přilnavost tvrdé vrstvy zvyšuje odolnost proti 
     poškrábání o 20 %

2. Vylepšená vrchní vrstva odpuzující vodu a nečistoty je mistrovským 
     kouskem, který zlepšuje celkovou pevnost

3.  Revoluční kombinace antireflexních vrstev s nízkým a vysokým indexem
     odrazu

Antireflexní vrstva je složena z antireflexních materiálů s nízkým a vysokým indexem 
lomu. Jedinečnou kombinací vznikla mimořádně silná přilnavost k tvrdé vrstvě 
a trojnásobná odolnost AR povrchu vůči poškrábání v porovnání s běžnými antireflexními 
vrstvami. Vynikající vlastnosti Super Hi-Vision jsou postaveny na dokonalé rovnováze 
mezi odolností vůči poškrábání a pevností.



vidění vidění vidění vidění vidění vidění vidění vidění vidění vidění vidění vidění vidění vidění 

Zvýšený provoz na našich silnicích je spojen 
se stoupajícím počtem zájemců o řízení moto-
rového vozidla. Zároveň však narůstá i počet 
účastníků silničního provozu, kteří nesplňují 
odpovídající požadavky na vidění.

Kopelman na základě dotazníkové akce 
zjistil, že z 84 řidičů s viděním na lepším oku 
6/12–6/60 a se zúžením zorného pole, což 
neodpovídá předpisům, jich 37 vlastní řidič-
ský průkaz a 12 dokonce stále řídí motorové 
vozidlo. Z 84 dotázaných jen dva odpověděli, 
že nejsou schopni řídit motorové vozidlo.

V Chicagu zjišťovali na řidičském simulátoru 
počet havárií u skupiny glaukomatiků. Zjistili, 
že počet havárií statisticky významně korelo-
val se zrakovou ostrostí a zúžením zorného 

pole. Při srovnání s kontrolní skupinou měl 
v glaukomové skupině znatelně větší počet 
řidičů nejméně jednu skutečnou autonehodu 
v posledních pěti letech.

Crabb prokázal u 65 glaukomatiků s ote-
vřeným úhlem, že kombinace monokulárního 
a binokulárního zorného pole je cenným 
přínosem při rozhodování o schopnosti ne-
mocných s glaukomem řídit motorové vozidlo. 
Při výraznějším zúžení periferního zorného 
pole byla podstatně snížena schopnost jízdy 
v kolonách a v zatáčkách. Další výzkumy mají 
přispět ke stanovení minimálního rozsahu 
zorného pole nutného k bezpečné jízdě.

Freeman upozorňuje, že u starších řidičů je 
zvláště pro odhad vzdálenosti a jízdu v noci 

v

Řízení motorového 
vozidla a vidění

důležitější spíše kontrastní citlivost a rozsah 
zorného pole než zraková ostrost.

U lidí starších 67 let i přes špatné vidění 
pokračují v nočních jízdách častěji muži. 
U mužů starších 85 let je to asi 6,6x více 
pravděpodobné. Brabyn považuje za hlavní 
příčinu rezignace na noční jízdu u mužů sní-
žení kontrastní citlivosti a celkovou ochablost, 
u žen pak snížení vidění při oslnění a věk.

Australané Wood a Owens prokázali u 24 ři-
dičů jezdících ve dne i v noci na uzavřeném 
okruhu, že pro řízení je důležitější kontrastní 
citlivost než zraková ostrost. Kontrastní citli-
vost výrazně ovlivňuje kvalita osvětlení. Wood 
a Owens proto doporučují při určování schop-
nosti řídit motorové vozidlo kombinaci dvou 
testů – zrakové ostrosti a kontrastní citlivosti 
za fotopických podmínek nebo kontrastní 
citlivosti za fotopických a zrakové ostrosti za 
mezopických podmínek.

Ve Švédsku vyšetřili 810 pacientů po ope-
raci šedého zákalu. Před operací 36 z nich 
(16 %) nesplňovalo zrakové požadavky na 
řízení vozidla. Optimální korekce jejich po-
čet snížila na 24 (11 %). Pět let po operaci 
katarakty se jejich počet v obou skupinách 
snížil na 5 % a 3 %. Před operací mělo při 
řízení vozidla ve dne zrakové obtíže 50 % 
a v noci 79 % pacientů. Pět let po operaci se 
jejich počet snížil na 34 % a 44 % a jen málo 
operovaných nesplnilo zrakové požadavky na 
řízení motorového vozidla.

doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

Literatura:
McNeil, Rod: Driving and vision, Optometry 
Today, September 23, 2005, s. 34–35
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Vývoj refrakce, tedy poměru mezi lomivostí 
optických prostředí a délkou oka, je kon- 
trolován a řízen emetropizačním procesem. 
Důkazem je nejenom skutečnost, že převážná 
většina populace (až 97 %) má refrakci mezi 
±4,0 D, ale také to, že neexistuje větší rozdíl 
ani v refrakci, ani ve velikosti obrazu na sítnici 
jak pravého, tak levého oka.

Diepes uvádí výsledky Trotterových výzkumů 
z roku 1967. Ten zjistil anizometropii do 1,0 D  
v 91,1 %, anizometropii 1,0–1,75 D v 5,2 %, 
anizometropii 2,0–2,75 D ve 2 % a anizomet-
ropii 3,0 D a více v 1,6 % (tab. 1). Konstatuje, 
že klinicky významná anizometropie vyšší než 
2,0 D se vyskytuje v méně než 4 %. Almeder 
(1990) zjistil v 10leté studii u 686 dětí ve věku 
od 3 měsíců do 9 let anizometropii ve 2,8 %. 
Zhong (2004) v experimentální práci u opic 
starých 2,5 až 3 roky, což odpovídá lidskému 
věku 8 až 10 roků, navodil na jednom oku 
pomocí laserové PRK hypermetropii. Třetí 
den po operaci dosahovala hypermetropie 
operovaného oka hodnoty 0,75 až 2,25 D. 
V dalším průběhu došlo k redukci navozené 
anizometropie.

Rozdíl Počet %
do 1,0 D 629 91,2
1,0–1,75 D 36 5,2
2,0–2,75 D 14 2,0
3,0 D a více 11 1,6

tab. 1  Procentuální výskyt anizometropií v závislosti 
na velikosti anizometropie (Trotter, 1967)

Refrakce očí může být na obou očích stejná –  
izometrická – nebo na každém oku jiná – ani-
zometrická. Anizometropie je slovo řeckého 
původu: AN – ne, ISO – stejná, METR – míra, 
OPIA – vidění. 

Anizometropie může být: 
1. systémová (refrakční), kdy je při různé 

lomivosti optických prostředí stejná délka 
oka, 

2. osová (axiální), kdy je při stejné lomivosti 
optických prostředí různá délka oka, 

3. smíšená (tab. 2).

Při anizometropii může být porušeno binoku-
lární vidění. Dochází k alternujícímu vidění, kdy 
se obě oči ve vidění střídají, a někdy i k vidění 
monokulárnímu. Nepoužívané oko slábne, 
dochází k tupozrakosti z nečinnosti a později 
i k úchylce amblyopického oka zevně.

Anizometropie
1. Systémová (refrakční)
2. Osová (axiální)
3. Smíšená

1. Hypermetropická
2. Myopická
3. Smíšená
4. Astigmatická
5. Relativní

tab. 2 Rozdělení anizometropií

Anizometropie může být hypermetropická, 
myopická, smíšená a astigmatická. Zvláštní 
druh je anizometropie latentní nebo relativní. 
Jednotlivé elementy určující refrakci obou očí 
a zvláště předozadní délka oka mají různou 
hodnotu, celkový poměr mezi nimi je však 
správný.

Nekorigovaná anizometropie obvykle, zvláš-
tě u dětí, nepůsobí žádné obtíže. U korigova-
né anizometropie bývá příčinou potíží: 

1. nestejný prizmatický účinek při pohledu 
okrajem korekčních čoček lišících se diop-
trickou hodnotou – pak hovoříme o arteficiální 
heteroforii, anizoforii,

2. nestejná velikost sítnicových obrazů –  
aniseikonie, 

3. boj mezi optimální akomodací jednoho 
a druhého oka (tab. 3).

1. Anizoforie
2. Aniseikonie
3. Spor o optimální akomodaci

tab. 3 Příčiny potíží u korigované anizometropie

Pohled mimo optické centrum korek- 
čních čoček, které mají různou dioptrickou 

hodnotu, vyvolává různý stupeň a směr 
prizmatického účinku – anizoforii (obr. 1). Ta 
může být korigována fúzí, ale může způsobit 
i velké obtíže.

Aniseikonií rozumíme rozdíl ve vnímání veli-
kosti obrazů obou očí bez ohledu na fyzickou 
velikost retinálních obrazů. Aniseikonie vzniká 
fyziologicky při asymetrické konvergenci, kdy 
je při pozorování předmětu, který leží stranou, 
sítnicový obraz blíže k oku ležícího předmětu 
větší (obr. 2). Světločivé elementy jsou totiž 
v temporální polovině sítnice rozloženy hus-
těji. Jako stejně veliké obrazy můžeme vnímat 
jen takové obrazy, které podráždí stejný počet 
smyslových elementů na sítnici, ale i ve zrako-
vé dráze a zrakovém centru (obr. 3).

Převážná většina refrakčních vad jsou vady 
osové. Velikost sítnicového obrazu závisí na 
vzdálenosti od druhého uzlového bodu (obr. 4).  
Proto je u myopií obraz větší a u hypermetropií 
menší než u oka emetropického. Při korekci 
anizometropie brýlemi dochází k celkovému 
zvětšení obrazu na sítnici (obr. 5 a 6). Vlastní 
zvětšení brýlové čočky je dáno zakřivením 
přední plochy čočky a středovou tloušťkou 
čočky. Systémové zvětšení určuje dioptric-
ká hodnota čočky a vzdálenost čočky od 
rohovky (tab. 3). Při korekci cylindrickou 
čočkou dochází k meridionální aniseikonii 
a prostorové distorzi (obr. 7 a 8).

Níže je uveden výčet klinických příznaků, 
které provázejí anomální aniseikonii: 

1.  astenopické potíže – palčivost, slzení, po-
cit cizích tělísek, řezání, pálení, únava, 

2. porušení fúze a stereopse,
3. anomální prostorová lokalizace (tab. 4). 

1. Astenopické potíže
2. Porušení fúze a stereopse
3. Anomální prostorová lokalizace

tab. 4 Klinické příznaky anomální aniseikonie

Bannon a Triller sestavili po vyšetření 500 
pacientů s anizometropií tabulku symptomů 

Problematika
anizometropie

r



provázejících anizometropii (tab. 4a). Podle Michaelse může být 
již 1% rozdíl ve velikosti obrazů klinický významný. Rozdíl nad 
3–5 % ve velikosti obrazů je však téměř vždy provázen průvodními 
symptomy.

Klinická aniseikonie není závislá jen na rozdílné velikosti obrazů na 
sítnici obou očí, ale převážně také na přirozené senzorické adapta-
ci, jak jsou tyto obrazy vnímány v mozku. Korekci proto předchází 
vyšetření aniseikonie prostorovými eikometry nebo srovnávacími 
testy. Předpokladem vyšetření na prostorovém eikometru je dobrá 
stereopse. Proto se dává přednost srovnávacím testům, které nejsou 
závislé na stereopsi a jsou snadno pochopitelné. Velmi obecně 
platí pravidlo, že anizometropie o hodnotě 1,0 D vede k aniseikonii 
rovnající se 1%. Čím vyšší je anizometropie, tím větší je aniseikonie 
a tím méně platí tento Knappův zákon.

Za nejlepšího pomocníka při diagnostice a korekci anizometropie 
je považován přístroj Aniseikonia Inspector vyvinutý v Holandsku. 
Velmi primitivní diagnostickou pomůckou může být pohled na ani-
zometropa korigovaného brýlemi. Na obr. 11 vidíme, že pravé oko 
je více myopické než levé, které je i značně astigmatické.

Při přesném měření má jen velmi málo vyšetřovaných izometrii 
a iseikonii. Přirozená senzorická adaptace však brání vzniku potíží, 
a tak je předpokládána přítomnost klinických obtíží z aniseikonie asi 
u 4 % populace; z nich asi 6 % si stěžuje na prostorovou distorzi.

Obecně platí, že čím větší je anizometropie, tím větší je aniseikonie 
a závažnost průvodních symptomů. Astenopické potíže a poruchy 
binokulárního vidění provázejí spíše náhle vzniklé poruchy refrakce 
a velikosti obrazů (např. po korekci nebo refrakční chirurgii) než 
chronický rozdíl ve velikosti obrazů na sítnici. Korigována má být 
statická anizometropie, která se vyskytuje při pohledu přímo vpřed. 
Ta tvoří asi 2/3 anizometropie dynamické.

Korigovat můžeme jen optickou aniseikonii. Ke korekci můžeme po-
užít brýle, kontaktní čočky, kombinaci brýlí a kontaktních čoček nebo 
refrakční chirurgii (obr. 12). Při korekci zvětšení vrcholové vzdálenosti 
nastává u hypermetropie zvětšení obrazu a u myopie naopak zmenše-
ní. Posun skla o 1 mm působí změnu velikosti obrazu asi o 0,1%. Při 
stejné vrcholové vzdálenosti způsobuje zvětšení obrazu: 

1. zvýšení zakřivení přední plochy čočky, 
2. zvětšení středové tloušťky čočky, 
3. zmenšení indexu lomu. 
Je-li zadní plocha konkávní, dochází k minifikaci obrazu, bez ohledu 

na to, zda jde o anizometropii axiální nebo refrakční. Obecně bývá 
u osové ametropie dávána přednost korekci brýlemi, u refrakční 
ametropie naopak korekci kontaktními čočkami.

refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce 

obr. 1  Různý prizmatický účinek korekčních čoček

obr. 2  Asymetrická konvergence

obr. 3  Zraková dráha

obr. 4  Relativní velikost obrazu u refrakčních vad obr. 5  Změna velikosti obrazu po korekci
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Při korekci brýlemi se setkáváme se stíž-
nostmi pacientů, že brýle jsou nevzhledné, 
těžké, zužují zorné pole, nutí k pohybům 
hlavou a zvláště pak, že navozují různý priz-
matický účinek (obr. 13). Tyto potíže snižují 
plastické čočky s vysokým indexem lomu, 
malým průměrem, malou středovou tloušť-
kou, aplikované co nejblíže k rohovce, nebo 
speciální čočky iseikonické.

Výhodou kontaktních čoček je skutečnost, 
že eliminují prizmatický účinek a přispívají 
k minimalizaci aniseikonie. Kombinace 
brýlové a kontaktní čočky napodobuje tzv. 

obr. 6  Různé formy aniseikonie

obr. 7  Prostorové zkreslení u meridionální aniseiko-
nie

holandský dalekohled (afokální systém, oh-
niska objektivu a okuláru splývají). Chceme-li 
dosáhnout zvětšení obrazu, kombinujeme 
spojku s minusovou kontaktní čočkou, ke 
zmenšení obrazu použijeme plusovou kon-
taktní čočku s rozptylnou brýlovou čočkou.

bolest hlavy 67 %
astenopie 67 %
fotofobie 27 %
obtíže při čtení 23 %
nevolnost 15 %
diplopie 11 %
nervozita 11 %
závratě 7 %
malátnost 7 %
dezorientace 6 %

tab. 4a  Charakteristické symptomy aniseikonie (Ban-
non a Triller, 1944)

Refrakční chirurgie využívá skutečnosti, že 
rohovka má hlavní podíl na celkové refrakci 
oka a že poměrně nevelká změna tvaru rohovky 
vyvolává relativně velkou změnu refrakce. Lase-
rové operace PRK, LASIK, LASEK jsou vhodné 
zvláště u myopií do 5,0 až 6,0 D a hypermetropií 
do 3,0 D. U vyšších refrakčních vad je dávána 
přednost nitroočním čočkám, a to jak fakickým, 
tak afakickým. Operované pacienty musíme 
upozornit na možnost překorigování, podkori-
gování a regrese. Operace jsou prováděny po 
ukončení růstu oka – po 18. roce života. Výjimku 
tvoří myopické anizometropie u dětí nad 6 roků. 
Na Dětské oční klinice v Brně bylo po dobu 4 let 
sledováno 21 dětí ve věku 7–9 let s myopickou 
anizometropií. Nyní si uveďme konkrétní příklad. 
Na oku s vyšší myopií byl SE -8,93 ±1,4 D. Na 
tomto oku byla provedena PRK. Při kontrolách 
v 1. měsíci bylo zjištěno mírné překorigování, 
v 6 měsících praktická emetropie, ve 2 le-obr. 8  Sítnicový obraz u meridionální aniseikonie

obr. 9  Anamorfní zkreslení u horizontální a vertikální 
aniseikonie

obr. 10  Anamorfní zkreslení u šikmé aniseikonie

obr. 11  Anizometrop po korekci brýlemi

r



tech regrese, která se ve 3. a 4. roce významně zpomalila (graf 1).  
U všech dětí došlo ke zlepšení binokulárního vidění s korekcí i bez ní 
a u 8 dětí byla zjištěna stereopse. 9–17 % aniseikonie před operací se 
zlepšila na 1–6%.

Anizometropie a aniseikonie zůstávají závažným problémem 
i do budoucnosti. Musíme počítat s tím, že prodloužení lidského 
věku a větší počet refrakčních operací povede ke zvýšení počtu 
anizometropů. Těmto lidem bude potřeba poskytnout kvalitní 
služby a udělat vše pro zachování co nejlepšího, pohodlného 
binokulárního vidění.

doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
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obr. 12 Změny velikosti obrazu po korekci brýlemi, kontaktní čočkou a předně a zadně komorovou nitrooční čočkou

obr. 13 Zorné pole po korekci brýlemi a kontaktní čočkou – a) B–C zdvojení obrazu, b) B–C prstenčitý skotom, c) A–A ostré zorné pole

graf 1  Změny refrakce obou očí v pooperačním průběhu
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Diabetes
a vidění

d

Diabetes je jednou z nejčastějších příčin 
zhoršeného vidění a slepoty v západních 
zemích a čtvrtou nejčastější příčinou slepoty 
na celém světě. Více než 2,5 milionu lidí 
osleplo, protože onemocněli diabetem, který 
se stává stále větším problémem i v rozvojo-
vých zemích.

Nejčastější oční komplikací u diabetu 
je diabetická retinopatie. Na rozdíl od 
ostatních příčin slepoty postihuje převážně 
mladé lidi v produktivním věku. Na vzniku 
diabetické retinopatie jak u mladých, tak 
i starých lidí se podílí řada faktorů. Mnoho 
z nich je zatím nejasných nebo neznámých, 
a proto je velmi důležité jak aktivní pod-
chycení nových nemocných, tak pečlivá 
a pravidelná kontrolní vyšetření již diagnos-
tikovaných diabetiků.

Mechanizmus sekrece inzulinu hraje 
významnou roli při kontrole glukózového 
metabolizmu jak u zdravých jedinců, tak 
u diabetiků, kde selhává. 

Pankreatické ostrůvky obsahují alfa buňky, 
které produkují glukagon, a beta buňky pro-
dukující inzulin. Jsou to endokrinní hormony, 
které se vzájemně podílejí na kontrole hladi-
ny glukózy v cirkulující krvi. Při hyperglykemii 
je inzulin vylučován bifázicky z intracelulár-
ních granulí. První fáze je poměrně rychlá 
a dosahuje 500 mikrojednotek za minutu. 
Druhá fáze je pomalejší a déletrvající, nastu-

puje asi po 4 minutách a dosahuje 150–200 
mikrojednotek za minutu.

Po podráždění receptorů GLUT2 na po-
vrchu beta buněk molekulami glukózy se 
uvolní inzulin a následuje syntéza proteinu. 
Z buněk pankreatu se uvolňují ionty draslíku, 
zatímco kalciové ionty aktivují syntézu inzulinu 
a modifikaci intracelulárních lipidů. Inzulinová 
granule slouží k okamžitému i opožděnému 
uvolnění a uložení. Jejich uvolnění je akti-
vováno hyperglykemií, ale i jinými aktivátory 
– vazoaktivními peptidy, acetylcholinem, 
proteinovými a lipidovými metabolity.

Genetické studie objevily souvislost mezi 
diabetem a betagenem HNF. Mutace to-
hoto genu (tzv. Hepatocyte Nuclear Factor 
beta – HNF1beta) mohou vyvolat diabetes 
u mladých lidí (tzv. Maturity-Onset Diabetes 
of the Young – MODY). Tento druh diabetu 
bývá často spojen se strukturálními anomá-
liemi ledvin.

Při diabetické retinopatii dochází k mik-
roangiopatii – uzávěru retinálních kapilár 
a prosakování plazmy do okolní sítnice. 
Uzavírání kapilár vyvolává ischemii. Vidění 
poškozují následné komplikace – fibro-
vaskulární proliferace, trakční odchlípení 
sítnice, krvácení do sklivce a rubeóza. 
Prosáknutí vede ke vzniku edémů a tvrdých 
exudátů, které poškozují vidění zvláště při 

postižení makuly. V malých cévách dochází 
ke ztluštění bazální membrány. Hyperglyke-
mie je provázena zvýšením viskozity krve 
a poškozením kontraktibility mikrovaskulár-
ních pericytů, což vede ke vzniku mikroa-
neuryzmat a prosakování stěnou kapilár. Na 
vzniku proliferativní diabetické retinopatie 
se podílí i vaskulární endoteliální faktor 
(VEGF). Užitečným indikátorem hladiny li-
pidů je poměr mezi celkovým cholesterolem 
a cholesterolem HDL.

Hladinu lipidů příznivě ovlivňují statiny. Jsou 
užitečné zvláště u diabetiků typu 2 starších 
18 let, u diabetiků typu 1 starších 40 let 
a u všech diabetiků s postižením cév. Stejně 
dobré služby poskytuje i aspirin. Krevní tlak 
má být udržován na 130/80, při němž jsou 
nejvíce prospěšné inhibitory enzymu angio-
tensin (ACE).

Určení optimální doby pro kontrolní vyšetře-
ní diabetiků závisí na věku, typu a době trvání 
diabetu a na stavu diabetické retinopatie. 
U diabetiků bez příznaků retinopatie se jeví 
jako dostatečný tříletý interval kontrol. U ne-
mocných s příznaky diabetické retinopatie 
musí být kontroly častější.

Při určování diabetiků se nejlépe osvědčují 
automatické digitální kamerové systémy, které 
jsou však velmi drahé. Vyšetření očního poza-
dí, zvláště bez mydriázy a polaroidní fotografie 
očního pozadí, nebývají tak nákladná, zvyšují 

obr. 1 Krvácení do sklivce obr. 2 Difuzní makulopatie obr. 3 Diabetická membrána

diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes



však riziko falešně pozitivních a falešně ne-
gativních nálezů.

Riziko vzniku proliferativní diabetické reti-
nopatie, vedoucí ke ztrátě vidění následkem 
krvácení do sklivce, trakčního odchlípení 
sítnice a rubeózy snižuje léčení laserovou 
fotokoagulací. K panretinální fotokoagulaci 
jsou užívány argonový a nověji také YAG 
laser. Fotokoagulace je prováděna při míst-
ním znecitlivění na štěrbinové lampě nebo 
nepřímou of talmoskopií v průběhu více 
sezení a slouží k tomu, aby zabránila místní-

diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes diabetes
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Genetické studie objevily souvislost mezi diabetem a betagenem HNF.

mu prosakování. U makulopatií při difuzním 
prosakování se dává přednost intravitreál-
ním injekcím triamcinolonu. Při pokračující 
progresi proliferací po selhání panretinální 
fotokoagulace přistupuje vitreální chirurg 
k diabetické vitrektomii. Náročnost odstra-
nění fibrovaskulární membrány z povrchu 
křehké sítnice lze srovnat s pokusem šetrně 
odstranit žvýkací gumu z povrchu jemného, 
mokrého papíru.

Péče o diabetika a jeho oči, prováděná 
spolupracujícím praktickým lékařem, diabe-

tologem a oftalmologem, ale i odpovědným 
nemocným, musí být zaměřena na minima-
lizaci počtu diabetiků s retinopatií vyžadující 
chirurgický zákrok.

doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

Literatura:
Evans, N. M.: Diabetes and the diabetic 
eye, Optometry Today, October 21, 2005, 
s. 29–31 

placená inzerce
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Poznámky k celoživotnímu 
vzdělávání optometristů

Internetová stránka NCO NZO Brno (Národní 
centrum ošetřovatelství a nelékařských zdra-
votnických oborů) ukazuje, že je registrováno 
již více než 420 optometristů. Povinností op-
tometristy je celoživotní vzdělávání, tj. obno-
vování, zvyšování, prohlubování a doplňování 
vědomostí. Ministerstvo zdravotnictví ČR vydá 
nebo prodlouží platnost registrace (osvědčení) 
žadateli, jestliže získá 40 kreditů z celoživotní-
ho vzdělávání (zákon č. 96/2004 Sb.).

Společenstvo českých optiků a optometristů 
je profesním sdružením, které na základě 
Vyhlášky č. 423/2004 Sb. vydává souhlasné 
stanovisko se započítáním do kreditního systé-
mu k některým akcím celoživotního vzdělávání 
optometristů. 

Žadatelům o souhlasné stanovisko do-
poručujeme, aby si pečlivě prostudovali 
citovanou vyhlášku a své žádosti formulovali 
za použití termínů uvedených ve vyhlášce. 
Správná slova urychlí komunikaci a zjednodu-
ší rozhodování. Jednoduchý formulář Žádosti 
o souhlasné stanovisko najdete na webových 
stránkách SČOO – www.scoo.cz.

V loňském roce souhlasilo SČOO se zapo-
čítáním jedné akce do kreditního systému 
v hodnotě dvou kreditů. Letos potvrdilo 
sedm akcí v souhrnné hodnotě 22 bodů 
(kreditů). Některé potvrzené akce se budou 
opakovat. Přehled školicích akcí najdete 
v tabulce.

Společenstvo připravuje program vzdělá-
vacích akcí, který pomůže optometristům se 
získáváním potřebných kreditů. 

Blahopřání významným 
představitelům oční optiky 
a optometrie k životnímu jubileu

doc. MUDr. Milan Anton, CSc., oslavil 
v plné práci osmdesátiny

Dne 3. února 2006 oslavil MUDr. Milan 
Anton kulaté narozeniny. Společenstvo 
českých optiků a optometristů děkuje při 
této příležitosti za jeho dlouholetou práci 
věnovanou povznesení oboru oční optika 

a optometrie a přeje pevné zdraví a hodně 
úspěchů v životě. 

MUDr. Anton se narodil ve Znojmě a po 
promoci v roce 1950 nastoupil na oční kli-
niku v Brně. V roce 1960 získal titul kandidát 
věd a v roce 1965 se habilitoval. Od roku 
1978 působil jako docent na Dětské oční 
klinice v Brně – Černých Polích. Významná 
je jeho pedagogická činnost, například na 
zdravotní škole nejdříve v Lipové a pak v Mer-
hautově ulici v Brně nebo na NCO NZO Brno. 
MUDr. Anton publikoval významné práce 
v oboru oční optiky a optometrie a známé  
a oblíbené jsou i jeho přednášky na veletrhu 
OPTA. Je členem redakční rady časopisu 
Česká oční optika. 

SČOO oceňuje práci MUDr. Antona pro 
obor oční optika a optometrie a věří, že 
i v dalších letech bude inspirovat oční optiky 
a optometristy k tomu, aby zlepšovali svoje 
znalosti a poskytovali svým pacientům ještě 
lepší péči. Role MUDr. Antona v oboru oční 
optiky a optometrie je nenahraditelná.

Petr Táborský, prezident SČOO v letech 
1993 až 2002, oslavil životní jubileum

Dne 24. dubna 2006 oslavil významné 
životní jubileum Petr Táborský. Dodatečně 
plníme milou povinnost a přejeme mu při 

této příležitosti pevné zdraví a spokojenost 
v životě. 

SČOO oceňuje jeho práci jak pro obor oční 
optika, tak i pro Společenstvo, jehož byl v le-
tech 1993 až 2002 prezidentem.

Je dobře, že se Společenstvo i nadále 
může spolehnout na pokračování spolupráce 
s panem Táborským. SČOO je si vědomo jeho 
významného přínosu, který tkví ve zlepšení 
postavení Společenstva mezi odbornou ve-
řejností a v uznání Společenstva partnerskými 
organizacemi, jako jsou zdravotní pojišťovny, 
ministerstva apod. 

Společenstvo děkuje panu Táborskému za 
jeho činnost ve prospěch oboru oční optika 
a přeje mu hodně štěstí do dalších let a mno-
ho úspěchů v podnikání. 

Mgr. Miloš Rutrle se dožil významného 
životního jubilea

Dne 5. července 2006 se dožil význam-
ného životního jubilea Mgr. Miloš Rutrle, 
učitel působící v oboru očních optiků na 
SZŠ a VZŠ v Brně. Za 35 let své odborné 
pedagogické činnosti přispěl k profesio-
nálnímu růstu mnoha českých a sloven-
ských optiků.

Do dalších mnoha let přejeme Mgr. Rutrle-
mu pevné zdraví, spokojenost v zaměstnání 

Školicí akce Pořadatel Měsíc konání Počet kreditů

Inovační kurz  
ekonomika

NCO NZO duben 2

Inovační kurz  
komunikace

NCO NZO prosinec 2

Subjektivní  
monokulární refrakce

Zeiss únor 1

Binokulární  
refrakce na Polatestu

Zeiss únor 1

Akademie Rodenstock květen 1

Sympozium
The Vision Care 
Institute of J&J

červenec 9

Optometrie 2006 SČOO říjen 6

Celkem 22

Školicí akce v roce 2006
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i v rodině a stále nové náměty pro další od-
borný rozvoj oboru oční optika. 

Máte záruky, které jste dali 
svým pacientům, pokryty 
zárukami od dodavatelů?

V září 2004 nakoupila oční optika od 
svého dodavatele brýlovou obrubu. Pacien-
tovi ji prodala v říjnu 2005, tedy po uplynutí  
12 měsíců. Pacient asi po třech měsících 
uplatnil reklamaci na kvalitu brýlové obruby 
a oční optika ji uznala jako oprávněnou. 
S pacientem se vyrovnala tak, jak jí ukládá 
Občanský zákoník (viz níže). 

Oční optika oznámila dodavateli brýlové 
obruby vadu zboží a požádala ho o náhradu. 
Oční optika však neměla s dodavatelem 
uzavřenu kupní smlouvu. Dodavatel sdělil, 
že na skryté výrobní vady poskytuje u vy-
braných modelů brýlových obrub 12měsíční 
záruku od data expedice. Oční optika tedy 
neměla nárok na náhradu a je jen na dobré 
vůli dodavatele, zda nějakou kompenzaci 
poskytne. Je zřejmé, že oční optika neměla 
své záruky dané pacientovi pokryté zárukami 
od dodavatele.

Máme informace, že oční optiky většinou 
nemají se svými dodavateli uzavřené pí-
semné smlouvy o obchodních závazkových 
vztazích. Konkurence mezi dodavateli je 
totiž velká a dodavatelé se snaží očním 
optikám vyhovět i bez uzavřené smlouvy. 
V některých konfliktních případech však 
může být absence písemně potvrzených 
obchodních vztahů (obchodní smlouva) 
citelným nedostatkem. 

V čem je tedy problém? 
1. Vztahy mezi oční optikou a zákazníkem 

se řídí Občanským zákoníkem. Ten stanovuje 
záruční doby. Pro kupní smlouvu „při prodeji 
spotřebního zboží je záruční doba 24 měsí-
ců“. Po jednání s Českou obchodní inspekcí 
byla zjištěna následující fakta.

•  Dioptrické brýle (a to včetně úprav, jako 
je např. tvrzení, antireflex…) jako výrobek 
mají záruční lhůtu 24 měsíců.

•  Za úpravu jednotlivých částí zdravot-
nického prostředku (brýlí) optikem se 
považuje:

– zabroušení,
– centrace brýlových čoček,
–  anatomická úprava brýlí;

  na tyto úpravy se vztahuje záruční doba 
3 měsíce.

• Záruční doba na opravy je 3 měsíce.

2. Vztahy mezi podnikateli upravuje Ob-
chodní zákoník. Ten na rozdíl od Občan-
ského zákoníku záruční lhůty nestanovuje. 
Obchodní závazkové vztahy, kupní smlouvu 
upravuje § 409 a další. Kupní smlouva by 
měla obsahovat vedle množství, jakosti, pro-
vedení a specifikace obalu i záruky na jakost 
a nároky z vad zboží. Podrobnosti obsahu 
kupní smlouvy přesahují možnosti tohoto 
textu. Váš právník Vám jistě dobře poradí, 
neboť kupní smlouva je běžně používaný 
právní dokument. 

Doporučujeme Vám věnovat obchodním 
vztahům s dodavateli více pozornosti. Dobrý 
dodavatel by Vám měl nabídnout nejen dobré 
zboží a dobrý servis, ale i dobrou a pro Vás 
výhodnou smlouvu. Záruky v ní obsažené by 
měly pokrýt Vaše záruky vůči zákazníkům tak, 
jak Vám je určuje Občanský zákoník.

Zákon o registračních 
pokladnách

V uplynulých týdnech jsme byli upozorněni, 
že na trhu působí obchodník, který tvrdí, že 
oční optici nebudou potřebovat registrační 
pokladny. S tímto obchodníkem jsme se 
telefonicky spojili a získali jsme informaci, že 
nic není jisté, že vše ještě prověří a tak dále 
a tak dále.  

Upozorňujeme, že k dispozici nejsou žádné 
věrohodné údaje o tom, že by se na zákoně 
o registračních pokladnách cokoli změnilo. 
V budoucnu lze možná očekávat změny 
zákona spojené se změnou ve složení dolní 
komory parlamentu. 

Jak jsme Vás již informovali, na začátku 
června roku 2005 byl ve Sbírce zákonů ČR 
(částka 77, č. 215/2005) zveřejněn zákon 
o registračních pokladnách. Týká se všech 
očních optik. Předpokládáme, že všichni 
podnikatelé si zákon pečlivě prostudovali 
(naleznete jej na známé webové adrese 
ministerstva vnitra, služby a rady, sbírka 
zákonů, ročník 2005, částka 77, č. 215/
2005). Zákon je datován dnem 3. května 
2005 a mění i některé další zákony, např. 
živnostenský zákon. 

Zákon o registračních pokladnách nabyl 
účinnosti 1. července 2005 a oční optici 
budou muset používat registrační poklad-
ny od 1. ledna 2007. 

Některé povinnosti nastaly pro oční optiky 
již od 1. července 2005. Oční optika pro-
vozující činnost na základě živnostenského 
listu je povinna ode dne účinnosti zákona 
o registračních pokladnách, tj. od 1. července 
2005, vystavit a předat zákazníkovi potvrzení 
o platbě za maloobchodní prodej, a to formou 
dokladu vytištěného libovolnou používanou 
elektronickou pokladnou.

Tuto povinnost oznámí oční optik zákaz-
níkovi viditelným upozorněním: „Zákon 
o registračních pokladnách ukládá pro-
dávajícímu povinnost předat o provedené 
platbě pokladní blok vystavený pokladnou 
tohoto pokladního místa nebo očíslovaným 
paragonem, popřípadě pokladní blok vy-
stavený záložní pokladnou, v případě její 
poruchy.“

Součástí zákona, o kterém se diskutuje, 
je i novela živnostenského zákona, která 
ukládá všem podnikatelům povinnost vydat 
zákazníkovi doklad o prodeji zboží nebo 
poskytnuté službě, a to pokud platba pře-
sahuje stanovenou částku. Tato povinnost 
platí také od 1. července 2005. Za porušení 
zákona o registračních pokladnách hrozí 
značná pokuta. 

O dalších legislativních krocích Vás budeme 
informovat.

Ing. Ivo Novák, tajemník SČOO

Školicí akce v roce 2006
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Ve dnech 3.–5. května 2006 proběhla v Mi-
láně 5. světová konference optometrického 
vzdělávání (World Conference on Optometric 
Education, WCOE5) pořádaná Světovou ra-
dou optometrie (World Council of Optometry, 
WCO) ve spolupráci s italskou organizací op-
tiků a optometristů Federottica. Konference 
předcházela optickému veletrhu MIDO, který 
proběhl ve dnech 5.–8. května 2006.

Díky přátelským vztahům a spolupráci 
SČOO s WCO se Společenstvu podařilo 
zorganizovat mimořádnou bezplatnou účast 
třiceti vzdělavatelů a studentů ze střední 
a východní Evropy. Z České republiky se 
konference zúčastnili čtyři studenti a čtyři 
vyučující z UP v Olomouci a MU v Brně. Cel-
kem se zasedání zúčastnilo asi 240 delegátů  
z 35 zemí včetně vybraných studentů.

Konference byla zaměřena především na 
otázky celosvětového rozvoje vzdělávání 
optometristů s důrazem na problematiku 
oblastí, které postrádají kvalitní primární op-
tometrickou péči a odpovídající programy pro 
vzdělávání optometristů. Program konference 
byl rozdělen do 5 sekcí, z nichž každá obsa-
hovala několik tematicky propojených před-
nášek kvalifikovaných odborníků. Každou 
sekci ukončovala otevřená diskuze. Paralelně 
s přednáškami bylo možné zhlédnout příspěv-
ky, vystavované ve vyhrazeném sále formou 
plakátů. V rámci těchto prezentací byla Česká 
republika zastoupena příspěvkem Katedry op-
tiky PřF UP v Olomouci s názvem Vzdělávání 
optometrie na Univerzitě Palackého.

Odborný program konference
1. sekce: Strategie vzdělávání
Přednášky byly zaměřeny na nové, netra-

diční vzdělávací metody a strategie včetně 

využití e-learningu atp. Cílem přednášek 
bylo zvýšit zájem vyučujících o tyto metody 
a případně je zařadit do výuky. Představen 
byl například zajímavý projekt Virtuální op-
tometrická klinika, který vznikl pro potřeby 
polytechnické univerzity v Hongkongu. Jedná 
se o interaktivní počítačový program, umož-
ňující simulaci různých vyšetřovacích postupů 
od primární péče o zrak až po diagnostiku 
očních chorob.

 2. sekce: Vzdělání týkající se projektu 
VISION 2020: The Right to Sight
Projekt VISION 2020: The Right to Sight 

byl schválen Světovou zdravotnickou organi-
zací (World Health Organisation, WHO) dne 
18. 2. 1999 v Ženevě. Jeho cílem je snížit 
v celosvětovém měřítku do roku 2020 výskyt 
slepoty. V přednáškách bylo poukázáno na 
nutnost aktualizovat tento projekt v důsledku 
nových vědeckých poznatků, které je třeba 
zohlednit při tvorbě nových studijních pro-
gramů pro optiky, optometristy, oční lékaře 
a ostatní specialisty. Cílem těchto vzdělávacích 
programů je zajistit dostatečně kvalifikované 
odborníky, zvyšovat kvalitu vzdělávání a další 
rozvoj oboru. Dále byla zdůrazněna role vlád-
ních i nevládních organizací v tomto projektu 
a zejména jejich vzájemná spolupráce.

 3. sekce: Role průmyslu a význam opto-
metrického vzdělávání
V současnosti významně roste role oftalmo-

logických obchodních společností, zejména 
co se dalšího (mimoškolního) vzdělávání 
optometristů týče. Přednášející postupně 
představili průmyslem podporované progra-
my a možnosti kontinuálního vzdělávání pro 
optometristy. Jejich cílem je zvýšit kvalitu 
v profesionální péči o zrak.

 4. sekce: Budování fakult a učebních 
osnov pomocí rozvojových programů
Rozvoj fakult hraje důležitou roli pro budoucí 

vzdělávání optometristů. Tato sekce byla 
věnována možnostem rozvoje fakult s tím, že 
je vhodné využít rozvojové programy, které 
jsou k tomuto účelu určeny. Zároveň je nutné 
fakulty motivovat k jejich dalšímu rozvoji. In-
formace byly doplněny o konkrétní zkušenosti 

z Itálie a Filipín. Součástí přednášek bylo také 
představení speciálních programů zaměře-
ných na péči o zrak u duševně postižených 
pacientů.

 5. sekce: Hodnotící strategie založené 
na kompetencích
Vzhledem k rozdílnému pojetí optometrie 

v různých státech je třeba vytvořit vhodnou 
strategii pro hodnocení a srovnávání opto-
metristů z různých zemí. V přednáškách byly 
objasněny zásady hodnocení založeného na 
způsobilostech (kompetencích). Popsán byl 
také význam, provedení a důsledky tohoto 
hodnocení. WCO představilo nový globální 
kompetenční model včetně jeho využití ve 
vzdělávání, regulaci profese a akreditaci.

Konference byla přínosná jak svým odbor-
ným programem, tak tím, že poskytla prostor 
k navázání osobních kontaktů a výměně 
zkušeností mezi studenty i vyučujícími op-
tometrie. Dále přinesla potřebný přehled 
o trendech v rozvoji vzdělávání optometrie. 
Předané zahraniční zkušenosti představo-
valy vhodnou motivaci ke zkvalitnění výuky 
s využitím moderních netradičních metod. 
Přednášky umožnily utvořit si globální pohled 
na problematiku vzdělávání v optometrii i na 
situaci v jednotlivých regionech.

Marisela R. Hernándezová, Lenka Musilová, 
Petra Satinská, Mgr. František Pluháček, 
Ph.D., Katedra optiky PřF UP v Olomouci

Redakčně kráceno

5. světová konference 
optometrického vzdělávání v Miláně
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Věkem podmíněná makulární degenerace 
(VPMD) je onemocnění se vzrůstající ten-
dencí. V Německu žije v současnosti okolo 
500 000 lidí, kteří jsou na základě VPMD 
těžce zrakově postižení nebo slepí (Owen). 
Počet lidí, kteří už sice mají oftalmoskopický 
nález, ale zatím netrpí subjektivními obtí-
žemi, je mnohonásobně vyšší. Oční optici 
a oftalmologové mohou postižené zatím  
pouze sledovat. Hlavní roli přitom hrají zvět-
šovací zrakové pomůcky. Ve většině případů 
však nelze zabránit tomu, aby nedošlo ke 
ztrátě centrálního vidění.

Jak mění degenerace makuly 
vidění?

Ostré vidění, které člověk potřebuje ke 
čtení či k poznávání lidí, je možné jen v malém 
centrálním úhlu v rozsahu okolo 20 stupňů. 
U VPMD je postiženo právě centrum s nejvyš-
ší rozlišovací schopností. Směrem do stran 
jsou možnosti vidění samozřejmě omezené. 
Periferní vidění a orientace zůstávají u VPMD 
nepostiženy.

Za slepého označujeme člověka, který při 
neporušeném periferním vidění nerozezná 
v centru víc než 1/50. Za zrakově postižené-
ho považujeme člověka, který má centrální 
vidění 0,3 či méně. VPMD vytváří závislost 
postiženého (projevuje se ztrátou schopnosti 

číst a účastnit se dopravy). Zacházení s po-
můckami na práci do blízka a na čtení si právě 
starší lidé osvojují poměrně obtížně. Opráv-
něná obava z progrese onemocnění vyvolává 
proto strach. Henry Grunwald, bývalý vyda-
vatel časopisu „Time“, onemocněl na VPMD 
a popsal své obtíže takto: „Jakmile jsem se 
v životě naučil číst a psát, pokládal jsem to 
za tak přirozené pro život jako dýchání. Nyní 
zažívám absenci vizuálních podnětů, které 
potřebuji k životu stejně jako dýchání“.

Přibližně 30 % pacientů s VPMD trpí de-
presí. Ztráta kvality života bývá okolím lehce 
podceňována a také špatně pochopena: 
orientace nemocného v cizím prostředí je 
v počátcích ještě slušná, avšak obličeje už 
nerozezná. Některé izolované detaily mohou 
být ještě rozlišeny (moucha, dešťové kap-
ky), ale čtení už není možné. Drobné, ještě 
nepoškozené ostrůvky vidění v centrálním 
skotomu totiž zůstávají, takže do dálky lze 
ještě rozeznat jednotlivé znaky, ale přečíst 
celý řádek na optotypech už se nemocnému 
nepodaří (obr. 1).

Výzkum vidění
V očním lékařství v posledních 10 letech 

velice vzrostl zájem o terapeutický problém 
VPMD. Již 6 let existuje výzkumný projekt 
„Věkem podmíněná makulární degenerace“. 

Provádí jej Německá výzkumná společ-
nost, kterou vede prof. dr. F. Holz (Bonn) 
a prof. Dr. B. Kirchhof. Farmaceutický prů-
mysl už zná zkratku VPMD a přizpůsobuje 
prostředky sloužící k útlumu cévního bujení 
používané při léčbě nádorů tak, aby je bylo 
možné aplikovat na oko. Americký National 
Institute of Health – NIH (Národní institut 
zdraví) podporuje chirurgické a medikamen-
tózní prostředky k léčení a profylaxi VPMD. 
Společnost Pro Retina (z německého Aache-
nu) rozšiřuje nabídku pomoci pro pacienty 
trpící VPMD. RetinoVit, výzkumné oddělení 
pro sítnicovou a sklivcovou chirurgii na uni-
verzitní klinice v Kolíně nad Rýnem, zaměřuje 
své cíle také především na VPMD.

Šance a hranice možností léčby 
u věkem podmíněné makulární 
degenerace

Sítnice je v počátcích postižení zdravá. 
Onemocnění leží pod sítnicí v pigmentovém 
epitelu a hlouběji v živnatce oka. Makula je 
poškozena teprve sekundárně, a to výpadem 
pigmentového epitelu, na kterém však záleží 
přežívání fotoreceptorů. Pokud by VPMD 
byla primární sítnicové onemocnění (dystro-
fie), pak by i v současné době bylo léčení 
zcela nepředstavitelné – stejně tak dosud 
neexistuje uspokojivá terapie pro pacienty 
s diagnózou M. Best, M. Stargardt a s pig-
mentovou retinopatií.

Sítnice má jen omezené regenerační schop-
nosti. Je totiž stejně jako mozek a mícha 
součástí centrálního nervového systému. Pro 
úspěšné léčení je nutno dosáhnout stabili-
zace centrálního vidění, což je reálnější než 
dosáhnout zlepšení. To znamená, že terapie 
musí být zahájena včas, aby bylo možno 
udržet zbytek vidění.

VPMD se vyskytuje ve dvou formách – su-
ché (postihuje 80 % pacientů) a vlhké (kterou 
trpí 20 % pacientů). Vlhká forma VPMD vede 
ve více než polovině případů k oslepnutí, 
neboť ztráta vidění je rychlá, tzn. postupuje 
po týdnech. Nově vytvořené cévy z živnatky 
prorůstají pod pigmentový epitel a pod sítnici. 

Naděje
pro pacienty 

v
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Odříznou tak sítnici od zásobování živnatkou 
(krvácením, vazivem či jednoduše exsuda-
cí). Suchá forma VPMD vede k oslepnutí 
v méně než polovině případů, ačkoliv je její 
výskyt častější. Rozšiřuje se pomalu, řádo-
vě v letech. Zaniká při ní pigmentový epitel 
a důležitá část živnatky, jmenovitě vrstva pod 
pigmentovým epitelem – kapiláry. Pigmentový 
epitel i kapiláry jsou nepostradatelné pro 
funkci a uspořádání sítnice.

Není jasné, proč se VPMD omezuje na 
oblast makuly a nenapadá periferní oblast sít-
nice. Pravděpodobně při tom má svůj význam 
její vysoká potřeba látkové výměny. V makule 
jsou smyslové buňky tak těsně u sebe, jako 
nikde jinde na očním pozadí. Jen tam mohou 
smyslové buňky rozlišovat barvy (čípky).

Terapie
Nelze očekávat, že léčení na základě me-

chanizmu vzniku VPMD bude brzy možné (dů-
ležitou roli totiž hrají stáří a genetické faktory 
a jejich zkoumání). Proto jsou dosud léčeny 
pouze dílčí aspekty onemocnění, především 
nežádoucí novotvoření cév pod makulou.

Nedávno se opakovaně dařilo zadržet pig-
mentový epitel a živnatku pod makulou a tak 
u 50 % pacientů stabilizovat schopnost číst.

K tomu je třeba buď:
a)  provádět rotaci sítnice okolo očního nervu 

tak dlouho, dokud makula nebude usa-
zena na intaktním pigmentovém epitelu 
(translokace makuly), nebo

b)  přenést volný transplantát z intaktní 
periferie očního pozadí pod centrální 
oblast sítnice. 

Translokace makuly
Byl to první krok, kterým mohl být zajištěn 

následující princip: pokud se podaří přenést 
intaktní pigmentový epitel pod makulu, 
pacienti s VPMD mohou déle číst. Dříve 
nebylo možné pigmentový epitel pod makulu 
přemístit, proto byla naopak makula s okolní 
sítnicí mobilizována a přesunuta na intaktní 
pigmentový epitel. Translokace makuly je 
technicky velice náročný operační výkon 

a lze jej provádět pouze u pacientů, kteří na 
druhé oko vidí.

Volný transplantát
Volný transplantát živnatky a pigmentového 

epitelu symbolizuje druhý, aktuální krok v chi-
rurgické terapii VPMD. Tuto metodu zavedl 
holandský oftalmolog Jan van Meurs, který 
říká, že transplantát se vhojí pod makulu. 
Makula přitom zůstává na starém místě. Bez 
„převrácení obrazu“ tak mohou být ošetřovány 
i tzv. „první oči“.

První výsledky
Na základě prvních výsledků je transplanta-

ce vhodná také v případě suché formy VPMD. 
Zkušenosti jsou sice zatím jen krátkodobé, 
přesto jsou průběžné výsledky povzbudivé.

Souhrn
V posledních 10 letech odborníci v očním 

lékařství pochopili, že šance na léčení 

pacientů s VPMD se musí zlepšit. Enormní 
počet pacientů vybízí k nalezení časově méně 
náročného, ale dokonale zvládnutého úspěš-
ného léčebného postupu. Jistě se také najde 
dostatek odborníků ke zvládnutí a provádění 
jak konzervativního, tak chirurgického řešení. 
K tomu prof. Dr. B. Kirchhof poznamenává: 
„Jsem si jistý, že budeme moci zabránit 
oslepnutí lépe než dosud. Musíme vynaložit 
společné úsilí očních optiků a oftalmologů, 
abychom zbytek vidění svých pacientů op-
timálně využili, udrželi jejich schopnost číst 
a zachovali jim alespoň minimum nezávislosti 
a kvality života.“

Volně zpracováno podle článku „Hoffnung 
bei altersabhängiger Makuladegeneration“, 
zveřejněného v časopise DOZ 12/2005.

Přeložila a upravila prof. MUDr. Blanka 
Brůnová, DrSc.
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obr. 1 Drobné, dosud nepoškozené ostrůvky vidění v centrálním skotomu umožňují rozeznání malých detailů, 
jsou však příliš malé pro souvislé vidění či rozeznání obličeje.

trpící věkem podmíněnou makulární degenerací
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Essilor vyvinul čočky Varilux® Computer™,
záruku dokonalé ostrosti při práci na počítači.

Jenom jeden z nich „surfuje“ po internetu 
s čočkami Varilux® ComputerTM. Poznáte který z nich?

obalka computer A4  18.1.2006  18:27  Stránka 1

V Evropě používá počítač v práci i doma více než 60 % lidí ve 
věku 40 až 60 let. Z počítače se stal nepostradatelný nástroj 
a většina lidí tráví u monitoru několik hodin denně.

„Počítačové vidění“: všeobecné příznaky
Dlouhodobé namáhání zraku prací u monitoru počítače 
způsobuje rozmazané vidění, zvýšenou citlivost na světlo 
a další potíže. 75 % uživatelů uvádí výskyt těchto příznaků! 
Po 40. roce věku tyto problémy narůstají v důsledku snížení 
zrakové ostrosti a rozsahu akomodace. Uživatelé se těžko 
soustřeďují a jejich zraková výkonnost se tak snižuje.
ESSILOR přichází s řešením – novu řadou speciálních 
čoček navržených pro optimální zrakové pohodlí před 
monitorem počítače.

Co způsobuje zrakové problémy při práci s počí-
tačem?

Čtení z monitoru 
Souhrnné působení několika faktorů. Na monitoru počítače 
nejsou hrany a tvary znaků vymezeny stejně dokonale jako 
na papíře. Každá linie se skládá z velkého počtu obrazových 
bodů (pixelů), které mají různý jas a kontrast.

Velká námaha zraku
Udržet ostré vidění na pracovní vzdálenost monitoru (střed-
ní vzdálenost) vyžaduje konstantní námahu, protože bod 
zaostření leží až za monitorem. Navíc oči méně mrkají, aby 
kompenzovaly nutnost opětovného zaostření po každém 
mrknutí, a dochází tak k jejich vysoušení a podráždění.

Opakované přesunování pohledu na dvě vzdále-
nosti mezi klávesnicí a monitorem
Jedna hodina práce u počítače znamená 3 600krát pře-
sunout pohled a zároveň střídavě vnímat tištěné písmo 
a elektronické písmo vytvořené pixely.

Pečlivé pozorování uživatelů počítačů vymezilo dva různé 
požadavky na vidění. Varilux Computer 2V a Varilux Compu-
ter 3V jsou čočky, které byly vyvinuty tak, aby plně vyhovo-
valy každému z obou skupin požadavků na vidění.

Použití brýlové čočky Varilux Computer 2V:
PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ: práce u monitoru.
AKTIVITY: práce u monitoru.
POŽADAVKY NA VIDĚNÍ: práce u monitoru.
1 DESIGN: redukce 0,55 D.

Použití brýlové čočky Varilux Computer 3V:
PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ: otevřené okolí (recepční 
pult, příjem zákazníků, přednášky...).
AKTIVITY: jednání, prezentace, výuka, pokladna, 
sekretariát.
POŽADAVKY NA VIDĚNÍ: přechod pohledu na různé 
vzdálenosti s preferencí STŘED.
4 RŮZNÉ DESIGNY: v závislosti na adici (1,00/1,50/
2,00/2,50).

Essilor Team

ESSILOR VYVINUL ČOČKY

Varilux® Computer™,
ZÁRUKU DOKONALÉ OSTROSTI PŘI PRÁCI NA POČÍTAČI.

i
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Essilor vyvinul čočky Varilux® Computer™,
záruku dokonalé ostrosti při práci na počítači.

Jenom jeden z nich „surfuje“ po internetu 
s čočkami Varilux® ComputerTM. Poznáte který z nich?

obalka computer A4  18.1.2006  18:27  Stránka 1
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Nového prezidenta Společenstva českých 
optiků a optometristů Bena Blachuta do-
vedla do sféry dioptrií hodně klikatá cesta. 
Syn slavného operního pěvce se nejdřív 
nedostal na medicínu, kvůli vyhnutí se 
vojenské povinnosti studoval chvíli chemii, 
a pak stejně skončil na vojně. Podle jeho 
vlastních slov ho k optice přivedla jeho 
zubařka, která mu při zákroku navrhla práci 
zubního laboranta. 

„Měl jsem v otevřené puse vrtačku a tak 
jsem zareagoval jakýmsi éééééé, nicméně 
doktorka to pochopila jako odmítnutí a vzá-

pětí přišla s nápadem stát se optikem. To 
bylo jiné kafe,“ vzpomíná Blachut.

Přestože jméno Blachut proslavilo umění, 
nebyl to pro Bena juniora zas takový krok 
do neznáma. Jeho dědeček i strýc pracovali 
ve firmě Wikov a jedním z majitelů této spo-
lečnosti byl otec Otty Wichterleho, vynálezce 
kontaktních čoček.

„Kromě toho měla moje matka obrovské 
problémy se zrakem a kvůli tomu jsem poznal 
ty největší kapacity v oftalmologii, které se jí 
snažily pomoct,“ dodává Blachut.

Co Vás přivedlo na post prezidenta...
...prezidenta, ten titul tak nemám rád. 

Dneska je prezident pomalu v každém spolku 
preclíkářů. Podle mě to devalvuje titul, který 
má být v republice jenom jeden. Já si na to 
určitě nezvyknu.

 Tak to změňte, jste přece ...nejvýše 
postaveným členem vedení Společen-
stva. 
No už jsem to navrhoval, ale nakonec není 

třeba ztrácet čas s takovými prkotinami. 
Je taky pravda, že někdo Společenstvo 
formálně vést musí, ale já bych chtěl, aby 
se na vedení podíleli všichni členové rady 
naší organizace. Nějaká hra na tituly je 
druhořadá. I když mně občas připadá, že 
lidé z celé členské základny Společen-
stva mohou někdy pochybovat o tom, co 
vedení vlastně dělá. Říkají si: oni si tam 
hrají s funkcemi a co my smrtelníci z toho 
máme. Pokud se někdo pravidelně neúčast-
ní všech členských schůzí, tak může jen 
těžko poznat, jakou práci kancelář vedení 
Společenstva má, jaké jsou výsledky její 
činnosti a tak dále. Proto je jeden z mých 
cílů dosáhnout větší informovanosti člen-
ské základny o problémech, které řeší 
vedení Společenstva. Zkrátka vtáhnout je 
taky trochu do hry, aby jejich členství ne-
začínalo a nekončilo jen tím, že si přečtou 
Optické zprávy. Jakmile budou mít větší 
přehled o administrativních a legislativních 
problémech, které se snažíme řešit, pak 

třeba přijdou s nějakým vlastním nápadem, 
požadavkem nebo i stížností.

 O čem podle Vás členové Společenstva 
nevědí?
Za těch pár měsíců, co jsem tam, jsem 

zjistil, že na základní věci, které náš obor 
ovlivňují, například na problém cenové re-
gulace (mají-li mít optometristé nasmlouvané 
výkony, či ne) nepanuje jednotný názor ani 
v radě Společenstva, natož v členské základ-
ně. Jednoduše nemáme zcela jasnou před-
stavu, jaký je převažující názor mezi členy 
nejen na tuto otázku, ale i na další důležité 
problémy, které ovlivňují naše podnikání. 
Musíme si na základě zpětné vazby situaci 
ujasnit a začít jednat.

 Jak tenhle užší kontakt s členskou zá-
kladnou navázat?
Předevš ím přes internetové s tránky  

a e-mail. Dávno jsme si řekli, že nemá smysl živit 
Českou poštu mnoha sty rozesílanými obálkami 
a zdokonalili jsme naše internetové stránky. 
Bohužel na poslední schůzi jsme měli z členské 
základny tři reakce, což je vzhledem k počtu 
členů tristní. Odráží se v tom klasická česká 
povaha, kdy se kolem všeho hodně namluví 
v hospodě a nakonec se nic neudělá. Vidím 
to koneckonců i sám na sobě, protože mám-li 
já někam něco napsat, tak k tomu musím být 
pomalu donucen mučicími prostředky.

To nezní zrovna optimisticky. Co s tím?
Já nevím. Musíme prostě pracovat tak, aby 

naše výsledky byly hmatatelné a měly pro 
členy praktické důsledky. I když v současné 
situaci je jakákoliv činnost směrem ke státní 
správě poněkud složitá. Úředníci v době 
čekání na novou vládu nevědí, kdo bude 
jejich nadřízený, bojí se o svou židli, a tak 
raději nedělají vůbec nic, nebo dělají úplné 
pitomosti, kromě několika málo vysloužilých 
sebevrahů, kterým už je všechno jedno. 
Ovšem jednou z našich povinností je zajistit 
optometrii takové postavení, které má jinde 
ve světě. Optometristé jsou budoucností 
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našeho oboru – a to platí všude ve světě. 
Pokud se uzavřeme jen na poli oční optiky, 
tak nebudeme mít žádnou výhodu v konku-
renčním boji s velkými obchodními řetězci. 
Optometrie je zárukou vybudování dosta-
tečně kvalitního servisu, který nám právě 
může pomoci udržet si zákazníky.

Jak zajistit optometrii takový statut?
Musíme se o ni starat. Například nyní při-

pravujeme nový kongres pro optometristy, 
který by se měl stát součástí péče o vzdě-
lávání optometristů. Chceme spolupracovat 
se zahraničím na výměnné bázi, aby se op-
tometristé seznámili s těmi nejodbornějšími 
tématy. Společenstvo by v tomto případě 
mělo fungovat jako servisní organizace 
všem svým členům. A to je další způsob, 
jak vtáhnout naše členy do užší spolupráce, 
nabídnout jim účast na konkrétním projektu. 
Taky bych rád přitáhl do vedení Společenstva 
víc mladých lidí. Koneckonců u nás stále pa-
nuje jistý dozvuk názorů, k čemu byly různé 
spolky v minulé době, a pokud se nepodaří 
prokázat, že jsme jako sdružení užiteční, 
pak bude mít představa oborového spolku 
u lidí pořád trochu pejorativní charakter. Tyto 
tendence jsou vidět na malé ochotě lidí spo-
lupracovat při získávání statistických údajů, 
nebo na nechuti lidí vyměňovat si mezi sebou 
zkušenosti. Musíme svoji členskou základnu 
udržovat v aktivitě, vymýšlet různé akce, aby 
si optici a optometristé měli z čeho vybírat. 
Přitom nemusí jít pořád o nějaké gigantické 
záležitosti. Musíme se soustředit i na regi-
onální činnost, což dnes dělají v podstatě 
jen firmy. Členové rady Společenstva jsou 
z různých míst v republice, znají regionální 
prostředí a s jejich pomocí určitě půjde na 
této úrovni uspořádat nějaký řetěz seminářů, 
třeba na téma legislativa.

 Co komunikace směrem k potencionál-
ním zákazníkům?
Zrovna teď řešíme na radě vydávání časo-

pisu o brýlích, který by byl zaměřen vyloženě 
na spotřebitele. I když já jsem k tomuto kroku 

trochu skeptický. Nedokážu si představit, 
že by si někdo koupil časopis zaměřený jen 
na brýle. Možná by se díky reklamě takový 
půlročník uživil, ale spíš bych viděl potenciál 
v přílohách jiných periodik. To ovšem nezna-
mená, že by obecné povědomí lidí o brýlích 
a jejich potřebě je nosit bylo dostatečné. 
Rodiče si například neuvědomují, že do dět-
ských brýlí je třeba investovat stejně jako do 
jejich bezpečnostní výbavy, ať už je to vázání 
na lyže nebo cyklistická přilba. Pokud dítě 
bude špatně vidět, tak tu helmu asi skutečně 
bude potřebovat. Dalším problémem je počet 
lidí, kteří sednou za volant a přitom špatně 
vidí. Ze zákona máte prohlídku zraku přede-
psanou jen při skládání řidičských zkoušek 
a pak už nic až do důchodového věku. To 
je šílenost, tady jezdí statisíce lidí, kteří na 
tu silnici nevidí. Sami si musí uvědomit, že 
kontrolovat zrak je potřeba častěji. A netýká 
se to jen bezpečnosti. Každý, kdo měl i jen 
malé potíže se zrakem a začal používat brýle 
nebo čočky, byl najednou spokojenější. 
Vidění si má člověk užít!

 Jaká je budoucnost optiky z hlediska 
rychlého vývoje technik očních korekč-
ních operací?
Je těžké říct, co bude za deset let, protože 

když se podíváte na laserové operace před 
deseti lety a dnes, pokrok je neuvěřitelný. 
Oftalmologie je obecně jedním z nejdyna-
mičtějších oborů medicíny, takže v budouc-
nosti se můžeme dočkat různých věcí. Ale 
brýle a čočky podle mě nezaniknou. Přece 
jen ne všichni lidé jsou ochotni se svým 
zrakem experimentovat. Taky očekávám, 
že materiály obrub, které jsou v současnosti 
exkluzivní, jako je třeba titan, budou v bu-
doucnu daleko dostupnější a nesmíme taky 
zapomenout, že móda je věčná a brýle jsou 
bez debaty nositelem módních prvků.

 Myslíte, že zrak je nejdůležitějším smys-
lem člověka?
Asi ano, i když nejlépe by na tuhle otázku 

mohli odpovědět ti, kteří o zrak přišli. Ti by 

Vám zcela určitě řekli, že to tak je. Koneckon-
ců se všeobecně tvrdí, že osmdesát procent 
vjemů získává člověk zrakem. Ztratit možnost 
vidět musí být děsivá záležitost. Moje speci-
alizace je aplikace pevných kontaktních čo-
ček, které se mimo jiné používají ke korekci 
refrakčních vad, vznikajících při defektech 
rohovky. Potkávám mladé lidi, například 
studenty, jimž se během půl roku zhorší zrak 
natolik, že sotva přečtou ta největší písmena 
na tabuli. Takto postižení lidé strašně znejistí 
a začnou panikařit. Ti by Vám asi taky potvr-
dili, že zrak je nejpodstatnější.

 Vaše kariéra je zaměřena výhradně na 
zrak, přitom jméno Blachut proslavil Váš 
otec, operní pěvec, který obohatil lidi 
sluchovými zážitky. 
Jak jsem říkal, neměl jsem k optice dale-

ko kvůli matce, často se u nás objevovali 
nejlepší očaři v republice. Nikdy například 
nezapomenu na šéfa první oční kliniky na 
Karlově náměstí profesora Diensbiera, který 
byl proslavený svou bodrostí a loveckým 
kloboukem. Ten naší mamince tenkrát řekl: 
„Milostivá paní, pakliže tam máte hovno, tak 
i kdybych ho pozlatil, tak vidět nebudete.“ 
Tím zcela pregnantně vyjádřil stav zraku 
naší drahé matky. No a pak přišel zmiňo-
vaný impulz od mé zubařky a já si řekl, že 
tohle mě bude bavit. Obecně jsem inklinoval 
k problematice kontaktních čoček, které mě 
vždycky zajímaly. V tomto smyslu byl táta spíš 
rodinná výjimka.

 Dočetl jsem se o Vás, že jste nedávno 
vyšetřoval zrak i malým tygrům.
Sestra žije v Německu, kde pracuje v safari 

parku a já jsem se tam někdy vloni připletl 
ke dvěma nedonošeným tygříkům. Jen 
jsem se podíval, jestli nemají kataraktu nebo 
podobné problémy, a musím říct, že to byli 
fajn pacienti. Ovšem s dospělým tygrem by 
to asi bylo poněkud napínavější.

Za rozhovor poděkoval
Mgr. Jan Táborský
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Porozumět tomu, co znamená normální 
nebo dobré vidění, je základem dobře 
fungující praxe. Obvykle se vyšetřuje zra-
ková ostrost na Snellenových optotypech 
a hodnota 6/6 nebo 1,0 se stala zlatým 
standardem. V běžných životních situacích, 
například při jízdě autem v noci, při práci na 
počítači nebo jemné práci do blízka (grafické 
práce, čtení a tvorba schémat), není možné 
zrakové funkce vyjádřit pouze zrakovou 
ostrostí. Je třeba si uvědomit, že v moderní 
diagnostice je možno použít celou řadu 
nových vyšetřovacích postupů. Nepoměr 
mezi kvantitou a kvalitou vidění může být 
prvním signálem počínající choroby. Jedním 
z nových vyšetřovacích postupů je vyšetření 
kontrastní citlivosti. Jestliže na Snelle-
nových optotypech vyšetříme, jak dobře 
oko vidí černobíle za dobrých světelných 
podmínek, kontrastní citlivost říká, jak dobře 
oko rozlišuje různé odstíny šedé. Kontrastní 
citlivost měří relativní rozložení světlých 
a tmavých částí zrakových stimulů. Michael-
sonova formule definuje vztah mezi světlými 
a tmavými částmi obrazu a průměrnou 
luminiscencí stimulu: (L

max
-L

min
) /( L

max
+L

min
),  

kde L
max

 je luminiscence světlejších částí vy-
šetřujícího obrazce a L

min
 pak částí tmavých. 

S klesajícím kontrastem jsou rozdíly méně pa-
trné a dostáváme se až k hodnotě, kde jsou 
rozdíly tak malé, že nejsou pozorovatelné. 
Tato hodnota reprezentuje práh kontrastní 
citlivosti. Za normálních okolností kontrastní 
citlivost souvisí s prostorovou frekvencí, 
kterou můžeme vyšetřit speciálními Peli 
Robsonovými tabulkami (obr. 1). Kontrastní 
citlivost poskytuje další informace o kvalitě 
vidění a je velice důležitým zdrojem informací 
o možném očním onemocnění. Kontrastní 
citlivost může být snížená ve vysokých, níz-
kých nebo středních prostorových frekven-
cích. Je velice důležité pamatovat na to, aby 
u nemocných, kteří mají normální zrakovou 
ostrost, a přesto mají potíže s viděním, byla 
vyšetřena kontrastní citlivost. Ztráta citlivosti 
v oblasti vysokých frekvencí vzniká z různých 
příčin. Z těch optických jmenujme nekorigo-
vanou refrakční vadu, počínající kortikální či 
nukleární kataraktu či onemocnění rohovky. 
Z neoptických příčin je to tupozrakost, 

onemocnění sítnice v oblasti žluté skvrny, 
glaukom s otevřeným úhlem se ztrátou části 
zorného pole a začínající pigmentová de-
generace sítnice. Ztrátu nízkých frekvencí 
pozorujeme u onemocnění zrakového nervu, 
především u jeho zánětu a degenerací. Ztráta 
širokého spektra prostorových frekvencí 
se nachází u střední až těžké tupozrakosti, 
pokročilé katarakty nebo u glaukomu a po-
kročilé diabetické retinopatie. 

Kontrastní citlivost, 
glare a kvalita vidění

Skutečný svět není jen černobílý. Antireflex-
ní úprava brýlí nebo použití fotochromatic-
kých brýlových skel může významně zlepšit 
kontrast a kvalitu vidění. Vyšetření kontrastní 
citlivosti přináší velice důležité informace 
o kvalitě vidění. 

doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Klinika nemocí očních a optometrie 

a katedra optometrie MU

obr. 1  Peli Robsonova vyšetřovací tabule
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První operace katarakty ostrým nástrojem 
byla provedena v Babyloně lékaři z Indie asi 
v roce 500 př. Kr. (viz Sanskrit Manuskripte).
Operaci katarakty, při které byla čočka ostrým 
nástrojem vpravena tzv. luxací do oka, provedl 
Sustruta v 6. století př. Kr. Vzhledem ke špat-
ným hygienickým podmínkám docházelo čas-
to k zánětům operovaného oka a k oslepnutí. 
Přesto byl tento způsob operace šedého 
zákalu – tedy luxace zkalené čočky do skliv-
ce – prováděn až do středověku.

Příčina oslepnutí při šedém zákalu byla 
spatřována ve vodě a hlenu, které se z mozku 
dostávaly do oka a před čočkou vytvářely 
blanku nepropustnou pro světlo. Operující 
ranhojič před samotnou operací na oko dý-
chal a masíroval je palcem. Pomocník zezadu 
držel operovanému pevně hlavu a operova-
ný se upřeně díval na špičku svého nosu. 
Operující zavedl lancetu přes horní kvadrant 
rohovky do zornice a zkalenou čočku zatlačil 
do nitra oka.

Operace šedého zákalu je považována za 
nejstarší operační zákrok nejen v oftalmologii, 

ale obecně v historii lékařství. Název katarakta 
vznikl z latinského překladu starých řeckých 
a arabských dokumentů. Z řeckého suffusio 
a arabského ma (voda) nebo al-ma’ an-nazil 
fi’l‘ain (voda, která sestoupila do oka) vzniká 
ve středověku název cataracta – vodopád. 
Podle Hirschberga byl v němčině zaveden 

pojem Star nebo Staar již v 8. století, a to 
ve spojení staraplint = starblind = slepý ze 
šedého zákalu. 

Operace šedého zákalu byly prováděny 
v antickém Řecku a v indo-arabských zemích 
již před více než 2 000 lety. Pokud se čočku 
nepodařilo luxovat do sklivce, byla jehlou 
rozkouskována. Byla-li měkká, byla odsá-
vána dutou jehlou (takto postupovali zvláště 
Arabové). Operatér měl být jasnozřivý, dobře 
obeznámený s anatomií oka a naukou o vidě-
ní. Měl mít pevnou ruku a schopnost bez obav 
vnikat jehlou do oka. Neměl být operacechtivý 
a měl být schopen určit nejvhodnější dobu pro 
provedení operace.

Lékařské poznatky z doby antického 
Řecka byly dlouhou dobu považovány za 
nedotknutelné.

Až v roce 1656 potvrdil anatom Rolfinck 
z Jeny mínění Francouze Quarreho, že sídlem 
šedého zákalu je čočka. Tuto skutečnost 
potvrdil i pařížský lékař Pierre Brisseau, který 
v roce 1700 vyšetřil zkalenou čočku mrtvého 
vojáka s kataraktou. S konečnou platností 
bylo o lokalizaci katarakty rozhodnuto až 
po zavedení očního zrcátka Herrmannem 
Helmholtzem v roce 1850.

Asi v polovině 18. století provedl Francouz 
Jacques Daviel extrakci katarakty ze zadní 
komory po řezu v dolní polovině rohovky. 
Tato metodika definitivně zvítězila ve druhé 
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obr. 1 Operace katarakty podle Sustruta 

obr. 2 Operace šedého zákalu v roce 1583 obr. 3 Operace šedého zákalu v roce 1713

Katarakta je v rozvojových zemích dodnes nejčastější příčinou slepoty. V průmyslových 
zemích zaujímá třetí místo po glaukomu a diabetu.

Historie
operace katarakty



polovině 19. století, kdy A. v. Graefe zavedl 
lineární extrakci katarakty s periferní iridekto-
mií. Počet komplikací po této operaci se 
prudce snížil pod 5 %.

Na přelomu 19. století se prosadily dvě 
modifikace operace šedého zákalu – intra-
kapsulární (ICCE) a extrakapsulární extrakce 
(ECCE). Nevýhodou intrakapsulární extrakce, 
při níž byla extrahována celá čočka i s pouz-
drem, bylo narušení sklivcové bariéry. Při 
extrakapsulární extrakci skýtá pouzdro čočky 
ideální místo pro umístění umělé nitrooční 
čočky. Eventuální zkalení pouzdra čočky je 
možné později odstranit pomocí YAG laseru 
bez nutnosti otevření oka. V posledních 
15 letech se tato metoda operace prosadila 

jako standardní operační postup. Extrakap-
sulární extrakce se prosadila především po 
tom, kdy v 60. letech Harms a Mackensen 
zavedli operační mikroskop, Kelman fakoe-
mulzifikaci a hlavně poté, kdy Harold Ridley 
v roce 1949 zavedl implantaci umělých nitro-
očních čoček.

V roce 1750 vyvinul Ital Tadini skleněnou 
nitrooční čočku určenou ke korekci afakie. 
V roce 1795 provedl Ital Casamaata jako 
první intraokulární korekci afakie skleněnou 
nitrooční čočkou. Éru úspěšné implantace nit-
roočních čoček však zahájil až Sir Harold Rid-
ley, který během druhé světové války zjistil, že 
střepiny z polymetylmetakrylátu (PMMA) ne-
vyvolávaly v nitru oka poraněných letců žádné 
zánětlivé změny a dobře se vhojovaly. 29. lis-

topadu 1949 provedl v londýnské nemocnici 
St. Thomas první úspěšnou implantaci nitro-
oční čočky z plexiskla u 45leté ženy.

První nitrooční čočky vyrobené podle sku-
tečných čoček byly příliš lomivé a výsledná 
refrakce byla silně myopická. U první pacient-
ky -18,0 sf a -6,0 cyl x 120°, při vizu 20/60. 
Operace však proběhla anatomicky bez 
komplikací a čočka se dobře vhojila. Ridley 
následně implantoval přes tisíc nitroočních 
čoček. Přístup ostatních oftalmologů k této 
operaci byl dlouhou dobu velmi kritický. Až 
po zavedení II. generace nitroočních čoček 
a zlepšení operační techniky byla tato meto-
da přijata jako standardní operační postup. 
Sir Ridley se dočkal uznání až v posledních 
letech svého života. V roce 2000 mu anglická 
královna Alžběta II udělila titul rytíř.

V současnosti přestávají bý t nitrooční 
čočky jen optickou pomůckou při operaci 
šedého zákalu, ale stále častěji se používají 

u vysokých myopií a hypermetropií jako jedna 
z metod refrakční chirurgie.

doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

Literatura:
Scholtz, S.: Kataraktchirurgie und Kunst-

linsen, DOZ 10/2005, str. 64–68
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obr. 4 Operační jehly obr. 5 Nástroje k operaci šedého zákalu z roku 1739

obr. 7 Schéma implantované Ridleyovy nitrooční 
čočky po extrakapsulární extrakci katarakty

obr. 6 Extrakce katarakty podle Daviela

obr. 8 Sir Harold Ridley, otec moderní chirurgie kata-
rakty
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Ani se nechce věřit, že uplynulo už 15 let ode dne, kdy byla založena 
společnost SAGITTA jako velkoobchod s oční optikou působící na 
území celého Československa.

Zásluhou výborné spolupráce s očními optiky patří dnes SAGITTA 
k předním dodavatelům značkových výrobků oční optiky jak na 
českém, tak na slovenském trhu.

Významné životní jubileum se SAGITTA rozhodla oslavit vyhlášením 
soutěže pro české i slovenské oční optiky, přičemž výherci se mohou 
těšit na mimořádně lukrativní cenu: týdenní letecký zájezd na jeden 
z nejkrásnějších ostrovů světa – portugalskou MADEIRU.

Tento nádherný ostrov s jedinečnou květenou a skvělými přírodními 
podmínkami uspokojí i ty nejnáročnější cestovatele. Oprávněně bývá 
nazýván také „Perlou Atlantiku“ nebo „Ostrovem orchideí“. 

Chcete také patřit k vítězům soutěže „Se SAGITTOU na MADEI-
RU“ a podívat se v první polovině příštího roku na ostrov snů?

Není nic jednoduššího. Stačí se zapojit do soutěže v odběru 
výrobků společností MENRAD a CHARMANT a odebrat do konce 
ledna 2007 zboží ve stanovených množstvích. No a mít taky trochu 
štěstíčka při závěrečném losování. 

Pro desítky méně šťastných výherců je připravena řada hodnotných 
cen značek JAGUAR, DAVIDOFF, ELLE, ESPRIT... Soutěž sponzoru-
jí také dva nejvýznamnější partneři SAGITTY – společnosti Ferdinand 
MENRAD Gruppe Německo a CHARMANT Group Japonsko.

Slosování výherců týdenních leteckých zájezdů na MADEIRU 
i ostatních věcných cen proběhne za účasti notáře na tradiční  
DAVIDOFF party pořádané SAGITTOU Brno v pátek 23. února 2007 
v hotelu Holiday Inn při příležitosti veletrhu OPTA 2007 v Brně.

Těšíme se na Vaši účast v soutěži „Se SAGITTOU na MADEIRU“ 
a na krásný společný týdenní letecký výlet do Portugalska! 

Ing. Jaroslav Majerčík
SAGITTA Brno

Se SAGITTOU na MADEIRU 

Nejen Malta, ale i Madeira je proslavena slunečními plážemi plnými jemného písku 
a blankytným, čistým teplým oceánem. Pomalu bude nutno opět chystat plavky 
a plážové oblečení, paní optičky (pánové optici)! 

Madeira poskytuje nejen možnost slunění, koupání a potápění, ale stejně kvalitní 
možnosti vysokohorské turistiky. Je to ideální prostředí pro takový druh aktivit, na 
jaké si jen vzpomenete.

Na Madeiře naleznete ideální možnosti ubytování jak ve vnitrozemí, tak na 
mořském pobřeží. SAGITTA Vám zajistí takový hotel, ve kterém se budete cítit 
lépe než doma. 

Orchidey všech druhů, barev, velikostí a vůní jsou jedním z nejtypičtějších znaků 
ostrova Madeira. Na své si zde přijde nejen milovník dokonalé rekreace, ale i obdi-
vovatel exotické květeny a flóry.
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jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... 

 Jakou úlohu ve Vašem životě hraje 
zrak?
Já už ani jiné smysly nepoužívám. Očima 

pracuji, komunikuji, jím i spím.

 Věříte v lásku na první pohled, nebo 
se řídíte jinými smysly?
Věřím, ale nikdy jsem ji neprožil. V lásce 

možná jako jediné používám všechny smysly 
najednou.

 Co Vás upoutá na první pohled – barva, 
tvar, zvuk, vůně, nebo něco jiného?
Jak u čeho nebo u koho. U Milky barva, 

u sousedky tvar, u mých dětí zvuk, u mého 
psa „vůně“ a u mé ženy všechno.

 Na co se rád díváte?
Na ženy, na děti, na zvířata, na filmy a do 

daleka.

 Existuje něco, na co se vydržíte dívat 
hodiny?
Celé hodiny snesu pohled na nápojové 

viněty za barovým pultem.

 Na jaký obraz či výjev nikdy nezapo-
menete?
Na mou babičku, která nám bílým šátkem 

mávala při odjezdu z prázdnin. Jeli jsme vla-

kem. Mně bylo 7 let. Ona stála na zahradě 
u trati. A vlak jel tak rychle, že nás nemohla 
vidět, jen věděla, že v něm jsme. Za týden 
nato umřela.

 Na čem vaše oko naposledy spočinulo 
a Vy jste byl úžasem okouzlen?
Moje pětiletá dcerka mi namalovala obrázek, 

kde mi to slušelo víc než ve skutečnosti.

 Jaké místo na světě podle Vás stojí 
za vidění?
Připadlo mi, že vše, co jsem viděl z letadla, 

stojí za vidění.

 Zavíráte před něčím oči?
Ráno v koupelně před sebou samým.

 Otevřel Vám někdy někdo oči?
Moje rodina. Doma je všechno jinak, než 

jsem si představoval.

 Nad čím byste přivřel oko?
Nad svými neřestmi, kdybych nějaké měl…

 Je Vám něco trnem v oku?
V této chvíli ČEZ. Včera mi vypnuli elek-

triku.

 „Stát se vidoucím“ – jak vidíte tento 
proces Vy?
Tak pár vteřin před smrtí. Déle bych to asi 

nesnesl.
 
 Co (nebo koho) byste střežil jako oko 
v hlavě?
V tomto smyslu myslím jen na své děti.

 Kdy se Vám nejvíce potvrdilo rčení „Oko, 
do duše okno“?
Denně. Před svou ženou nic neutajím.

  Zažil jste situaci, kdy jste si mohl říct 
„Co oko nevidí, to srdce nebolí“?
Přejděme raději k další otázce…

 Kdo a čím si u Vás udělá dobré oko?
To jde velmi snadno. U mne má spousta 

lidí spoustu ok. Třeba za to, že se jim líbí 
v pražské ZOO.

 Zažil jste v poslední době pocit, že Vás 
snad „klame zrak“?
Naposledy nad stavem svého účtu.

 Jak si nejlépe odpočinete?
Na zápraží svého domku, s bourbonem a se 

psem u nohou.

 Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
Ne. Maximálně těch pár vteřin před smrtí.

 Co Vám udělá největší radost?
Radost mých dětí. 

 Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Bohatý, všemi milovaný a absolutně nevě-

doucí.

 Jaký vhled a poučení Vám dává Vaše 
práce?
Že zvířata jsou hezčí, chytřejší a šťastnější 

než lidi. Nejlépe na svobodě.

 Z pohádek známe situaci, kdy musí 
hlavní hrdina jít stále kupředu a nesmí 
se ohlédnout. Přesto Vy osobně – co 
vidíte, když se ohlédnete (a co máte 
před sebou)?
Jsem celkem vyrovnaný. Za sebou i před 

sebou žádné zásadní trauma nevidím. Jen 
samou chuť žít.

Za rozhovor z 5. 5. 2006 
poděkovala redakce

Ředitel ZOO Praha. Pochází z Mostu, v Praze vystudoval na FF UK 
obor český jazyk a literatura – historie. Učil na gymnáziu. Má rád 
výtvarné umění, což se odráží na podobě zoologické zahrady. Po 
povodních dokázal spolu se svými spolupracovníky vybudovat 
zahradu znovu od začátku.

Jak to vidí...
 Petr Fejk

j
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Zajímavosti ze světa optiky 
Víte, že…

...technika už umožňuje spatřit minulost 
i budoucnost

Procházíte se po zřícenině antického spor-
toviště. Díváte se, co z něj zůstalo, ale ve 
speciálních brýlích přitom současně vidíte, jak 
vypadalo v dobách své dávné slávy. A dokonce 
zahlédnete i někdejší atlety, kteří na něm zá-
vodili... Anebo jiná možnost. Opravujete dům 
a brýlemi „vidíte“, kudy ve zdi vedou elektrické 
dráty. To jsou jen dva příklady využití technické-
ho fenoménu zvaného rozšířená realita.

Je to fascinující. „Představte si starověké 
Pompeje,“ říká Vassilios Vlahakis, ředitel řecké 
společnosti Intracom. „Kráčíte tudy a najednou 
před Vámi ožívají lidé, kteří zde žili na začátku 
našeho letopočtu. Přesněji řečeno sledujete 
trojrozměrné virtuální postavy vytvořené po-
čítačem. Chodí jakoby kolem vás, koupou se 
v lázních, vcházejí do domů a vil, diskutují na 
fóru. Přesně tak, jak tomu bylo před rokem 76 
našeho letopočtu, tedy dříve, než město po 
katastrofálním výbuchu Vesuvu lehlo popelem. 
Nyní pracujeme na tom, abychom takovou 
neobvyklou návštěvu turistům umožnili.“

Zní to neuvěřitelně, ale Vassilios Vlahakis 
ví, o čem hovoří. Koordinuje tým odborníků, 
který se v rámci mezinárodního programu 
financovaného EU věnuje výzkumu takzvané 
rozšířené reality. S její pomocí by bylo možné 
ještě více přiblížit návštěvníkům muzeí a výstav 
sbírky a exponáty či historické památky.

Cílem je, aby se například archeologická ex-
pozice dala názorně doplnit vším, co by věrně 
připomínalo její podobu před dávnou dobou. 
Tedy trojrozměrnými modely artefaktů a virtuál-
ními modely naleziště, případně i „autentickými“ 
zvuky. To vše s použitím nejnovějších technolo-
gií rozšířené reality. Ta navíc díky počítačové, au-
diovizuální a komunikační technice umožňuje do 
obrazů vkládat virtuální, jakoby skutečné lidské 
postavy, a nechat je třeba procházet chrámy, 
paláci a stadióny. Můžeme pak mít pocit, jako 
bychom se do těchto míst vydali symbolickým 
strojem času. Perspektivně se dokonce uvažuje 
o připojení příslušných vůní.

Digitální okno do Olympie
Co se vlastně skrývá za onou „rozšířenou 

realitou“, ilustruje experimentální projekt, 
který tým Vassiliose Vlahakise připravil pro 

konání olympijských her v Řecku v roce 
2004. Tehdy se ve starověké kolébce Olympii 
mezi rozvalinami původních antických objektů 
pohybovali turisté s neobvyklými brýlemi. Na 
zádech měli batůžek s přenosným počítačem, 
do něhož z brýlí vedly kabely. 

Stačilo, aby se například podívali směrem, 
kde jsou trosky chrámu bohyně Héry starého 
2 600 let, a v mžiku se ve sluchátkách dozví-
dali, ze které doby pochází a čím je výjimeč-
ný. V zorném poli brýlí se jim však současně 
ve virtuální trojrozměrné podobě – přesně na 
místě původní lokality – objevila jeho tehdejší 
podoba. Otočili hlavou jinam, kde stál Diův 
chrám – a opět je neviditelný průvodce 
hlasem i obrazem pohotově seznamoval 
s místem, na které se právě dívali.

Víme, co vidíte
Brýle byly tvořeny poloprůhledným zrcadlem, 

které umožňuje vnímat skutečné okolí v zorném 
poli pozorovatele, ale zároveň plní funkci zobra-
zovače. Skla jsou totiž současně miniaturními 
obrazovkami pro levé i pravé oko.

Pohyb návštěvníka v terénu s velkou přes-
ností neustále monitoroval digitální kompas 
a družicový navigační systém GPS. Pokud 
turista pohlédl směrem ke známému objektu, 
miniaturní digitální kamera to zaznamenala. 
Centrální počítač pak okamžitě vyhledal 
dostupné údaje a radiově je prostřednictvím 
kapesního počítače, umístěného v batůžku, 
bezdrátovou technologií přenesl do brýlí i slu-
chátek. V tomto centrálním počítači – obrazně 
řečeno srdci celého systému – byly uloženy 
všechny informace vztahující se k dané 
lokalitě. To znamená fotografie a stavební 
výkresy, rekonstrukce původních stavebních 
monumentů v zobrazení 3D, textové i zvukové 
popisy a videa.

V Řecku při olympiádě před dvěma lety 
úspěšně vyvrcholil projekt Archeoguide 
(archeoprůvodce), na němž se v koordinaci 
společnosti Intracom podílelo sedm partnerů 
z Řecka, Německa, Itálie a Portugalska. 
Návštěvníci Olympie – kolébky olympijských 
her, které se tady poprvé konaly již roku 
776 před naším letopočtem – si mohli brýle 
a ostatní mobilní zařízení zapůjčit ve třech 
ověřovaných variantách. S pomocí těchto 

brýlí se přesvědčili o tom, jak toto antické 
spor toviště kdysi vypadalo. Obdobným 
způsobem test probíhal také v italských 
Pompejích. Tam ovšem zatím bez synchro-
nizovaných videoukázek s virtuálními pohyb-
livými osobami.

Směs skutečnosti a umělého obrazu
Vnímání světa zcela odlišně, než jsme 

běžně zvyklí, je vděčnou rekvizitou sci-fi. 
Vzpomeňme si třeba na filmy Terminátor 
nebo Predátor, v nichž se setkáváme 
s principem „zúžené reality“ (diminished 
reality) – zjednodušeným viděním, které 
z přijímaných vjemů něco ubírá. Lze třeba 
sledovat jen jednu oblast světelného spektra, 
například neviditelné, ale tepelně vyzařující 
infračervené paprsky.

Ve výzkumných pracovištích a na vyso-
kých školách v řadě zemí světa se však 
rozhodli zkusit opačný postup. Hledali 
způsob, jak k tomu, co vidíme okem, přidat 
něco navíc. Tak vznikl pojem „augmented 
reality“, v hojně používané zkratce AR, 
česky „rozšířená realita“.

Tento termín poprvé použili začátkem deva-
desátých let ve firmě Boeing, když vymýšleli, 
jak rozvrhnout na podlahu továrny diagramy 
a značky navigující pracovníky firmy. Ve spo-
jení s počítači, které umožňují ovlivňování 
vizuálních vjemů technickými prostředky, se 
rozšířená realita objevuje v roce 1993.

Většina výzkumných prací na toto téma 
se orientuje na způsob, jak skutečný obraz 
prostředí doplnit umělým obrazem, který je 
uložen v paměti počítače. Výsledkem je pak 
elektronická směs obou prostředí.

Dalekohled vidí to, co dosud neexistuje
Na principu splynutí reality a počítačo-

vé fikce je založen dalekohled vyvinutý 
v Německu s názvem ARtelescope XC-01  
od společnosti Trivisio Prototyping (za cenu 
17 tisíc euro, tedy přibližně půl milionu korun). 
Určen je pro znázornění budoucích staveb 
a architektonických projektů.

Při zacílení na staveniště názorně předvede 
v okuláru budovu v konečné podobě tak, jak 
ji architekti navrhli. Jelikož s ním lze libovol-
ně pohybovat, je počítačem vytvořená iluze 
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dokonalá. Pozorovatel získává pocit, že si 
prohlíží hotové dílo. Takto trojrozměrně lze 
představit i budoucí dostavbu různých jiných 
objektů a budov. 

Obdobně je tomu v Messel Pit, nalezišti 
fosílií nedaleko německého Darmstadtu, 
které je zahrnuto mezi evropské památky 
UNESCO. Tam už na principu rozšířené 
reality funguje veřejně přístupný mincový 
otáčivý dalekohled. Vyvinuli jej pracovníci 
německého Fraunhoferova institutu. Turisté 
v něm mohou sledovat obraz krajiny, v níž 
se průmyslově těží břidlice. Při pohybu 
dalekohledu však vidí tuto geologicky po-
zoruhodnou lokalitu s doplňujícími obrazy 
nejvzácnějších fosilních nálezů. A to na mís-
tech, kde se skutečně našly, navíc doplněné 
informačním textem i grafikou.

Jak je to možné? Videokamera v přední 
části dalekohledu sleduje aktuální scenérii. 
Miniaturní monitor umístěný místo klasických 
okulárů pak zobrazuje obrazy kombinované 
počítačem. Přístroj vzbudil v březnu velkou 
pozornost na hannoverském veletrhu CeBIT. 

Pozorování vesmíru za pomoci nového 
dalekohledu

Zájem účastníků Mezinárodní konference virtu-
ální reality 2006, jež se letos v březnu konala ve 
Virginii v USA, vyvolal astronomický dalekohled, 
který vyvinul Andrej Lintu ve spolupráci s Mar-
cusem Magnorem z Institutu Maxe Plancka 
v Saarbrückenu. Je určen všem, kteří se zajímají 
o amatérská pozorování noční oblohy a zároveň 
si chtějí rozšířit astronomické znalosti.

Nevelký zrcadlový teleskop rozpozná při 
zacílení vybraný objekt, například známou ml-
hovinu M 31 v Andromedě vzdálenou od Země  
2,6 milionu světelných let, a podá o ní pozo-
rovateli nejdůležitější údaje. Zároveň připojí 
podstatně detailnější snímky tohoto obřího 
hvězdného útvaru z kosmického Hubbleova 
teleskopu či další fotografie od agentury NASA. 
Kombinuje tak ve své podstatě opět počítačový 
program s reálným pozorováním. 

Zdroj: www.ihned.cz, 
8. 8. 2006, převzatý článek

...Britští fyzikové pracují na přístroji 
umožňujícím neviditelnost

Neviditelnost by prý v nedaleké budoucnosti 
nemusela být nemožná.

Harry Potter a Rumburak dokázali zmizet 
s pomocí kouzelného pláště. Neviditelný 

muž H. G. Wellse se stal neviditelným po 
spolknutí zázračné látky. Ale Ulf Leonhardt, 
zabývající se teorií fyziky a působící na Sva-
toondřejské univerzitě ve Skotsku věří, že 
„nejrealističtěji“ dokázala zmizet neviditelná 
žena Sue Stormová, jedna ze superhrdinek 
komiksu Fantastická čtyřka. „V tomto kres-
leném příběhu kolem sebe usměrňuje světlo 
s pomocí silového pole,“ řekl Leonhardt 
agentuře Reuters. „Nejvíc se to blíží tomu, co 
budou technici pravděpodobně v budoucnu 
schopni uskutečnit,“ uvedl.

Neviditelnost je v tomto pojetí optický klam 
– určitý objekt či osoba nejsou na daném 
místě. Leonhardt uvedl příklad vody vířící 
kolem kamene. Voda jej obtéká, víří kolem 
něj a teče dál, jako by jí předtím nic nestálo 
v cestě. „Jestliže nahradíte vodu světlem, 
neviděli byste, že tam něco je, protože světlo 
obtéká osobu nebo předmět. Světlo přicháze-
jící z pozadí byste vnímali, jako kdyby vepředu 
nic nebylo,“ vysvětluje vědec.

Ve studii zveřejněné v odborném časopise 
New Journal of Physics popsal Leonhardt 
fyzikální zákonitosti teoretických zařízení, 
která by mohla navozovat dojem neviditel-
nosti. „Neviditelná žena zakřivuje prostor 
kolem sebe, aby ohnula světlo. Tato zařízení 
by takový zakřivený prostor napodobila,“ 
poodhalil britský fyzik.

I když takové přístroje existují stále pouze 
v oblasti teorie, podle Leonhardta vědci 
vyvíjejí umělé materiály s neobvyklými vlast-
nostmi, které by bylo možné použít na zařízení 
pro neviditelnost.

První přístroje založené na tomto princi-
pu však nejspíš naleznou jiné uplatnění. 
„Postupně vyvíj íme materiály směřující 
k tomu, že první zařízení budou pravděpo-
dobně použita na ohýbání radarových vln 
nebo elektromagnetických vln používaných 
mobilními telefony,“ nastínil expert. Takové 
mechanizmy by mohly sloužit jako ochrana 
elektronických zařízení před signály z mo-
bilních telefonů.

Zdroj: www.DigiWeb.cz, 
2. 8. 2006, převzatý článek

Přečetl Dr. Petr Kašpar

...existuje tzv. slepecké vidění
Před 30 lety si vědci položili otázku, zdali 

tzv. slepecké vidění existuje i u zdravých je-
dinců. Dnes na tuto otázku existuje odpověď 
ve formě transkraniální magnetické stimu-

lace. Transkraniální magnetická stimulace 
(TMS) vyvolává v lebce magnetické pole, 
které v mozku ovlivňuje elektrické signály 
a následně narušuje fyziologické bioche-
mické aktivity. 

TMS aplikovaná nad zrakovým korovým 
centrem navozuje u zdravých lidí přechod-
nou slepotu. Dr. Tony Ro (z Rice Univer-
sity v Houstonu ve státě Texas) při svých 
výzkumech po aplikaci TMS u zdravých 
dobrovolníků zjistil, že ačkoliv jedinci v první 
chvíli uváděli, že nic nevidí, po vyzvání 
byli schopni rozlišovat barevné a směrové 
podněty (svislou a vodorovnou linku či 
zelený a červený bod). Tato skutečnost 
se nazývá fenomén slepeckého vidění 
(blindsight). 

Dr. Sabine Kastner (z Princeton University 
v New Jersey) při svých pokusech zjistila, že 
zdravé pokusné osoby sice nebyly schopny 
určit, kde se tvář nachází, byly však schopny 
v době přechodné slepoty popsat po vyzvání 
emoční výraz tváře (kterou neviděli) jako 
neutrální, veselý nebo smutný. Později také 
Dr. L. Weiskrantz (z Oxford University) zjistil 
u pacientů s kortikální slepotou způsobenou 
lézí primárního zrakového kortexu schopnost 
reagovat po vyzvání se 70% pravděpodobnos-
tí na zrakové podněty.

Transkraniální magnetická stimulace se 
v některých zemích používá při léčení de-
presí. Existuje domněnka, že v budoucnu 
by se mohla využívat i při léčbě schizofrenie, 
Parkinsonovy choroby či epilepsie.

Neurologové předpokládají existenci 
dvou fyziologicky a funkčně oddělených 
zrakových drah. První zraková dráha je 
vědomá. Probíhá ze sítnice přes corpus 
geniculatum laterale v thalamu do primární-
ho zrakového centra v koře mozku. Druhá, 
nevědomá dráha směřuje ze sítnice přes 
coll iculus superior ve středním mozku 
do motorické oblasti mozkového kmene. 
Dr. Ro je přesvědčený, že tato nevědomá 
sekundární dráha nám umožňuje rychlou 
reakci na nepoznané zrakové podněty. Věří, 
že stimulace tohoto nevědomého zrakového 
instinktu může v budoucnu velmi pomoci pa-
cientům s poškozeným primárním zrakovým 
korovým centrem.

Zdroj: Geipert, N.: Neuroscientists gain 
insights into blindsight, Eurotimes, 

Vol. 11, Issue 3, March 2006, s. 34–45. 
Přeložil doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
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Vyšetřovací metody
v optometrii

Při vyšetřovací praxi v optometrii se můžeme setkat s různými 
chorobami, které ovlivňují zrak vyšetřovaného. Jako optometristé 
bychom tuto skutečnost měli podchytit nejen z anamnézy, ale měli 
bychom umět problém, který se k onemocnění vztahuje, vyloučit 
i dalším podrobnějším vyšetřením. Naším úkolem není léčit, ani 
provádět preventivní péči. Cílem těchto vyšetření je vyloučit rizika, 
která by mohla ovlivnit zdravotní stav klienta pouhým stanovením 
refrakce.

V minulém čísle jsme se zabývali rozpoznáním rizikového stavu 
hypertenze. Mnozí však mohli namítnout, jak sítnici prohlédnout, 
jestliže jako optometristé nesmíme oko dilatovat (rozšířit zornici 
pomocí mydriatik). Potřebné metody však existují. Jsou sice o ně-
co obtížnější než při dilataci, neboť oční pozadí nelze pozorovat 
v širokém zorném poli, ale pro potřeby optometrie jsou dostačující. 
Hypertenze byla použita pouze jako příklad souvislostí. Tyto metody 
lze použít všeobecně při standardním vyšetření.

První metodou je oftalmoskopie pomocí štěrbinové lampy a vyso-
kodioptrické asférické čočky o hodnotě +60 D (obr. 1). Vyšetření 
probíhá při přímém osvětlení v ose pozorování. Světelný paprsek 
štěrbinové lampy použijte co nejužší, ve výšce a šířce zornice. 
Zvětšení štěrbinové lampy by mělo být cca 15násobné. Čočku 
držíme ve vzdálenosti blízko k oku. Problémem, který vyžaduje 
jistý cvik, je udržení čočky v potřebné vzdálenosti, kolmo na směr 
chodu paprsků. Pro manipulaci se štěrbinovou lampou pak mu-
síme použít jen jednu ruku, většinou tu méně šikovnou. Výhodou 
je, že v dostatečně širokém a zvětšeném zorném poli lze sledovat 
papilu i makulu.

Druhou možností je použití Hrubyho čočky o hodnotě -40 D. Tato 
čočka bývá součástí některých typů štěrbinových lamp jako přídav-
né zařízení. Při této metodě je výhodou statické umístění Hrubyho 
čočky na držáku štěrbinové lampy. Odpadá tak problém s držením 
čočky nejen z hlediska směru, ale i omezení v pohybu a manipulaci 
optometristy. Zorné pole je sice velmi malé, nicméně k hodnocení 
očního pozadí z hlediska optometristy dostačující. 

Obraz těchto dvou metod je zvětšený a reálný. Pozorovací úhel 
je však pouze cca 6°. Metoda tudíž vyžaduje systematičnost pro-
vedení.

Periferii zorného pole bez dilatace zornice můžeme provádět velmi 
těžko. Metodou je nepřímá oftalmoskopie. Pro tento účel můžeme 
použít nepřímý oftalmoskop s kondenzační čočkou. Tento oftalmo-
skop se upevňuje na čelo. Ve vzdálenosti 1 metr od lupy vložíme 
do chodu paprsků čočku o hodnotě +20 D. Pozorujeme pak obraz 
zvětšený a převrácený, který se vytváří mezi oftalmoskopem a po-
užitou čočkou. Tuto metodu lze použít i pro pozorování centrálního 
pole očního pozadí, avšak potřebné detaily lépe vidíme při přímé 
metodě.

Všemi metodami můžeme pozorovat čistotu prostředí oka a jeho 
prostupnost.

Bc. Martina Nováková

placená inzerce

obr. 1  Vysokodioptrická asférická čočka +60 D
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Podobně jako můžeme v průběhu života 
pozorovat fyziologické změny refrakce oka, 
dochází i ke změnám v konfiguraci obličeje. 
Průběžná měření měnících se hodnot ve 
frontální rovině – pupilární distance (PD) 
a laterální míry délky stranic brýlí jsou proto 
nezbytná k dosažení komfortního, kvalitního 
a pohodlného binokulárního vidění.

J. S. Pointer provedl na jaře roku 2005 
měření PD a délky stranic. Měření probíhalo 
u náhodně vybraného vzorku 450 mužů a 450 
žen, kteří byli rozděleni do 8 přibližně stejně 
velkých skupin podle věku. Byli zdraví, viděli 
s korekcí 6/6 a neměli poruchy binokulární-
ho vidění. Jejich refrakce byla do ±6,0 Dsf  
a ±2,0 Dcyl a anizometropie nepřesahovala 
2,0 D. Statistická analýza byla provedena 
metodou STATISTICA/Mac software.

Výsledky statistického vyhodnocení tří měře-
ní PD a délky stranic jsou zpracovány v tab. 2.  
Větší rozdíly v naměřených hodnotách jsou 
více patrné mezi muži než mezi ženami. Rych-
lejší nárůst měřených hodnot je pochopitelně 
ve skupině dětí, zatímco u dospělých jsou 
hodnoty téměř uniformní.

V dospělém věku pozorujeme větší rozdíly 
v naměřených hodnotách u mužů. U dospě-
lých mužů je průměrná hodnota PD o 3,8 mm 
(6,2 %) větší než u žen a délka stranic 
o 5,5 mm (6,1 %). U obou pohlaví je nárůst 
hodnot PD o 50 % menší než délky stranic, 
a to 2,6–2,9 mm u PD proti 6,4–6,5 mm u dél-
ky stranic. Tento rozdíl přetrvává i u poněkud 
starších vyšetřovaných. Ženy však dosahují 
dospělých hodnot PD i délky stranic dříve než 
muži. V pozdějším věku jsou již rozdíly v namě-
řených hodnotách statisticky nevýznamné.

Malé změny hodnot v pozdějším věku jsou 
poněkud významnější u žen. Platí to zvláště 
pro změnu hodnot PD v páté a šesté dekádě 
života. U obou pohlaví se po 80. roce života 
hodnota PD snižuje, patrně stařeckou atrofií 
měkkých tkání očnice.

Průměrná hodnota délky stranic brýlí bývá 
u mužů 100 mm (90–115 mm) a u žen 95 mm 
(85–105 mm). Časnější dosažení dospělých 
hodnot délky stranic proti dospělým hodno-
tám PD, patrné z tab. 1 a 2, může být ovliv-
něno sníženou přesností měření laterálních 
hodnot oproti frontálním (PD). Zmenšení délky 

stranic, patrné s přibývajícím věkem u obou 
pohlaví, není statisticky významné.

Obecně platí, že délka stranic je u mužů 
i u žen asi o 50 % větší než hodnota PD, 
obě hodnoty však u žen dosahují asi 95 % 
hodnoty naměřené u mužů. Analogická je 

Změna pupilární 
distance a délky stranic brýlí

b) Variace hodnot délky stranic brýlí na věku a pohlaví
Bílá kolečka a čtverečky = průměrné hodnoty u žen, černá kolečka a čtverečky = průměrné hodnoty u mužů

v

tabulka1 
a) Variace hodnot PD v závislosti na věku a pohlaví



i klinická zkušenost, že presbyopické ženy 
vyžadují poněkud vyšší adici do blízka než 
muži – zřejmě proto, že mají kratší ruce. 
Na vyšších hodnotách délky stranic i PD 
u mužů se nepochybně podílí i jejich poz-
dější dospívání vedoucí k dosažení vyš-
ších hodnot při měření rozměrů obličeje. 
Asi do 80. roku života se u mužů zvyšují 

hodnoty PD a délky stranic asi o 15 %, 
u žen asi o 10 %.

Rozměry obličeje, měnící se v průběhu 
života, zvláště mezi 5. až 95. rokem života, 
nejsou důležité jenom pro očního optika. Jsou 
nezbytné i pro specialisty v zubní a estetické 
chirurgii, pro návrháře optických přístrojů 

Věk Pohlaví N
Rozsah* 

 min max
%* 

 5th 95th
Průměr ±  SD*

Střední 
hodnota*

Modus* Šikmost Špičatost

1A PD (pupilární distance)

5–9,9 M 46 48 63 53,57 62,35 56,56 ± 2,98 57 - -0,51 +1,21

Ž 46 48 61 50,65 58,85 55,20 ± 2,82 55 - -0,61 +0,46

10–14,9 M 60 54 65 55,50 64,10 59,33 ± 2,91 59 59 -0,12 -0,80

Ž 60 49 66 53,50 63,50 58,32 ± 3,08 59 - -0,18 +0,76

15–19,9 M 60 55 69 59,00 67,25 61,92 ± 2,96 62 62 +0,52 +0,05

Ž 60 55 65 56,50 64,90 60,43 ± 2,25 60 - +0,15 +0,28

20–24,9 M 52 61 70 61,79 69,99 65,52 ± 2,69 66 66 -0,17 -0,40

Ž 52 56 67 57,80 66,20 61,35 ± 2,56 61 61 +0,17 +0,07

25–39,9 M 60 58 73 60,17 70,33 65,28 ± 3,29 65 - -0,06 -0,26

Ž 60 56 67 59,00 66,83 61,57 ± 2,44 61 61 +0,21 -0,57

40–59,9 M 61 59 73 60,84 70,48 65,46 ± 3,24 65 - -0,16 -0,50

Ž 61 56 68 57,11 67,99 61,51 ± 3,22 61 61 +0,15 -0,86

60–79,9 M 61 59 72 61,51 68,97 65,18 ± 2,62 65 65 -0,25 +0,28

Ž 61 54 70 58,52 67,97 62,41 ± 3,41 62 61 +0,11 -0,40

≥ 80 M 50 59 71 60,67 69,75 64,64 ± 2,97 65 65 -0,01 -0,52

Ž 50 56 67 58,00 66,25 61,36 ± 2,92 61 60 +0,12 -0,94

1B délka stranic brýlí

5–9,9 M 46 70 95 75,87 90,35 83,48 ± 5,86 85 - -0,24 -0,14

Ž 46 70 90 75,80 89,99 82,72 ± 5,34 85 85 -0,46 -0,20

10–14,9 M 60 80 100 80,50 99,71 90,00 ± 4,87 90 90 0,00 -0,49

Ž 60 75 100 80,21 97,00 89,17 ± 6,45 90 85 -0,12 -0,63

15–19,9 M 60 85 110 87,50 108,79 96,50 ± 6,33 97 100 -0,08 -0,63

Ž 60 80 110 86,00 104,87 91,83 ± 5,82 90 90 +0,57 +0,72

20–24,9 M 52 85 110 89,80 109,12 97,40 ± 5,98 100 100 -0,02 -0,50

Ž 52 85 105 85,80 104,25 91,98 ± 5,88 92 90 +0,40 -0,55

25–39,9 M 60 85 110 89,95 108,07 96,42 ± 5,30 95 95 +0,20 -0,12

Ž 60 80 100 85,92 99,92 91,50 ± 5,23 90 90 -0,09 -0,63

40–59,9 M 61 80 110 88,92 109,11 96,80 ± 6,26 95 95 -0,20 -0,01

Ž 61 80 100 85,52 99,74 90,57 ± 5,41 90 90 +0,17 -0,58

60–79,9 M 61 80 110 91,02 105,29 96,31 ± 5,07 95 100 -0,26 +1,79

Ž 61 75 105 81,96 103,81 90,41 ± 6,73 90 95 -0,11 -0,72

≥ 80 M 50 85 110 88,67 109,33 95,80 ± 6,17 95 100 +0,43 -0,06

Ž 50 75 100 82,00 99,42 90,90 ± 5,78 90 90 -0,45 +0,15

a zařízení sloužících k vybavení laboratoří 
a ordinací, ale i pro potřeby armády.

 
doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

Literatura:
Pointer, J. S.: PD and LTB measurements. 
Influence of gender and age, Optometry 
Today, December 2, 2005, s. 41–43

tabulka 2  Výsledky statistického zhodnocení měření PD a délky stranic brýlí (*mm)

závislost na věku a pohlaví
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Jedná se o jednoduchou a účinnou metodu, jak snížit 
únavu očí a následně i únavu celého organismu.

Pálící oči, pocit tlaku, bolesti hlavy, neostré vidění… takto 
jsou popisovány symptomy spojené s ÚNAVOU OČÍ. Podle 
studie až 63 % všech dotázaných zná tyto pocity často až 
velmi často, a to bez ohledu na správnost jejich korekce.

Mikrofluktuace
I když Vaše oči zaměříte na pevný cíl, výsledná akomodace 
není konstantní, ale stále se pohybuje v rozmezí několika 
milimetrů před a za předmětem (podobně jako funguje 
systém autofokusu Vašeho fotoaparátu). Tento jev, který 
se nazývá akomodační mikrofluktuace, je naprosto přiro-
zený, samovolný (nekontrolovatelný) a nepostřehnutelný. 
Když jsou oči unavené, snižuje se ostrost vidění, zvyšuje 
se únava očí a amplituda akomodační mikrofluktuace se 
zmenšuje. Díky tomu lze objektivně zjistit únavu očí.

Díky nepatrně zvýšené dioptrické hodnotě ve spodní 
části je brýlová čočka Essilor® Anti-Fatique™ určena pro 
všechny osoby ve věku mezi 20. a 40. rokem života, a to 
bez ohledu na fakt, zda brýle nosí, či nikoliv.
Essilor® Anti-Fatique™ nabízí nepatrně zvýšenou diop-
trickou hodnotu (až o 0,6 D). Tím napomáhá akomodaci 
při pohledu do blízka a vrací tak optický systém oka do 
přirozeného stavu.
Brýlové čočky Essilor® Anti-Fatique™ nahrazují běžné 
myopické, hypermetropické a astigmatické korekční 

i

brýlové čočky, aniž by jejich nositel musel měnit své 
zvyky, ať už se jedná o každodenní, nebo občasný způsob 
nošení brýlí.

Komu je nabídnout?
–  Všem ametropům, ať již mladým, nebo blížícím se 

k presbyopickému věku.
– Lidem, jejichž aktivity vyžadují práci do blízka.
–  Všem, kteří chtějí nahradit své jednoohniskové čočky 

takovými čočkami, které jsou přesně „ušité na míru“ 
jejich životnímu stylu.

–  Díky nepatrně zvýšené dioptrické hodnotě ve spodní 
části je brýlová čočka Essilor® Anti-Fatique™ určena pro 
všechny osoby ve věku mezi 20. a 40. rokem života, a to 
bez ohledu na fakt, zda brýle nosí, či nikoliv.

Klinické testy potvrdily jasné výhody brýlových 
čoček Essilor® Anti-Fatique™:
–  94 % zúčastněných bylo velmi spokojeno s viděním do 

dálky, do blízka a s možností dynamických přechodů 
mezi jednotlivými vzdálenostmi. 

–  Používání bylo naprosto shodné jako při použití stáva-
jících jednoohniskových čoček (ať již při každodenním, 
nebo občasném nošení).

–  Adaptace je stejně jednoduchá a stejně rychlá jako na 
standardní jednoohniskové brýlové čočky.

Essilor Team

ESSILOR® Anti-Fatique™
SVĚŽÍ VÁNEK PRO VAŠE OČI!
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Svěží vánek pro Vaše oči!
Anti-Fatique™ 

obalka fatique A4  18.1.2006  18:25  Stránka 1
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V posledních letech se objevují stále nové 
přístroje usnadňující a zpřesňující vyšetření 
a korekci refrakčních vad a binokulárního 
vidění. Jsou většinou nejen dost nákladné, 
ale i značně náročné na pracovní prostor. Mo-
derní počítačové technologie však usnadňují 
konstrukci přístrojů, které umožňují snadné 
nastavení různých vyšetřovacích metod při 
relativně malých nárocích na prostor.

Mezi takové přístroje patří např. VISUS Test 
Chart Pro. Na obr. 1 vidíme dva ploché moni-
tory. Jeden slouží vyšetřujícímu k nastavení 
vyšetřovacího programu, druhý vyšetřovanému 
ke sledování testu. Vyšetřující může zvolit na 
desktopu (obr. 2) následující testy:

–  10 různých typů znaků ke zjištění zrakové 
ostrosti v logaritmickém i decimálním uspo-
řádání (obr. 3),

–  individuální nastavení znaků stisknutím klá-
vesnice (nastavení jednoho znaku, jednoho 
řádku, celého snímku),

– červeno-zelený test,
– cylindrickou zamlžovací metodu (obr. 4),
–  speciální znaky pro vyšetření zkříženým 

cylindrem (obr. 5),

–  tzv. „Crowding bars“ k vyšetření amblyopie 
(obr. 6),

– znaky pro děti,
–  fixační znaky a objekty (používané při 

skiaskopii),
– forotesty,
–  optotypy pro vyšetření s barevnými fóliemi 

(obr. 7),
– vyšetření kontrastu,
– vyšetření noniusové zrakové ostrosti,
– polarizované binokulární testy,
– knihovnu s fotografickou dokumentací.
Vyšetřování je možné provádět v jakékoliv 

vzdálenosti. Před uvedením přístroje do cho-
du je nutno vzdálenost přesně změřit a zadat 
do programu (obr. 8). Kontrastní citlivost se 
nastavuje pomocí fotobuňky (obr. 9). Šířka 
pásma stupňů kontrastu postačuje pro všech-
ny typy optotypů v rozpětí od 0,1 % do 100 % 
(obr. 10).

100

90

80

70

60

50

40

30

20
100170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

140

H P U Z D
D H N U V

H N V H F
R P F E D
U Z V H P
E V H Z V

F R D F N
N  F  V  D  E

0,32

1,58

1,26

0,79

1,00

0,63

0,50

0,40

75

110

105

95

100

90

85

80

H P U Z D
D H N U V

H N V H F
R P F E D
U Z V H P
E V H Z V

F R D F N
N  F  V  D  E

0,32

1,58

1,26

0,79

1,00

0,63

0,50

0,40

75

110

105

95

100

90

85

80

obr. 1 Uspořádání pracovního prostoru 

obr. 2 Nabídka funkcí (menu) na desktopu 

obr. 3 Logaritmické uspořádání znaků 

obr. 4  Cylindrická zamlžovací vyšetřovací metoda; 
rotující ukazatel udává osu korekce. 

obr. 5 Speciální optotyp pro zkříženou cylindrickou 
metodu 

obr. 6  Optotyp s tzv. „Crowding Bars“ k vyšetření 
amblyopie 

obr. 7  Zobrazené znaky mohou být podloženy barev-
nými fóliemi

obr. 8  Program k nastavení velikosti obrazovky 
a požadovaného rozlišení 

Přínos moderní 
počítačové technologie 
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Nastavit lze rovněž různé typy písmen, čí-
sel, Landoltovy kruhy, E-háky, symboly Lea 
(obr. 11) a symboly Makaton. Individuálně je 
možné zvolit jednotlivé znaky nebo i celé řád-
ky z různých optotypů (obr. 12). Sledovanou 
řadu znaků je možno podtrhnout červenou 
čarou (obr. 13), lze také kombinovat současně 
dvě metody, např. optotyp a červeno-zelený 
test (obr. 14).

Binokulární vidění je možné vyšetřovat 
pomocí polarizačních testů (obr. 16) nebo 
pomocí Malletova testu s červeno-modrými 
filtry (obr. 15), používaného častěji v anglo-
saských zemích.

Pro děti je možné využít k zajištění fixace 
obrázek klauna (obr. 17), u něhož lze vyvolat 
změnu výrazu nebo barvy obličeje. 

Při rozhovoru s pacientem je v případě po-
třeby možné využít názorné klinické obrázky, 
které jsou uloženy v knihovně v paměti počí-
tače (obr. 18, 19). 

Vyšetřit lze také noniusovou zrakovou os-
trost, což je nejmenší rozpoznatelný posun 
mezi dvěma vertikálními linkami (obr. 20). 
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obr. 9  Program k nastavení kontrastu 

obr. 10  Při nastavení kontrastu znaků mohou být 
použity všechny optotypy 

obr. 11  Dětské symboly Lea

obr. 12  Nastavení změny optotypů 

obr. 13  Sledovaný řádek znaků můžeme kliknutím 
myší podtrhnout červenou čarou

obr. 14 Kombinace dvou testů 

obr. 15  Malletův test ke zkoušení fixační disparity

O H + H O

N  U  E  H

N  U  E  H

N  U  E  H

obr. 16  Polarizační test, binokulární test

pro optometrickou praxi

obr. 17  Fixační objekt pro děti

obr. 18, 19  Fotografie klinických nálezů z knihovny 
zabudované v programu



obr. 20 Vyšetření noniusové zrakové ostrosti

30 sec
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Lidské oko je schopno postřehnout posun 
menší než 10 obloukových sekund. Noniu-
sová zraková ostrost není závislá na kvalitě 
čtených znaků, to znamená, že i pacient 
se sníženou zrakovou ostrostí (např. při 
kataraktě) může mít dobrou noniusovou zra-
kovou ostrost. Klinické využití tohoto měření 
spočívá ve zhodnocení funkce makuly, např. 
v případech, kdy při kataraktě není možný 
zřetelný pohled na oční pozadí. 

Počítačové přístroje mají řadu předností. 
Nabízejí využití velkého množství testů, je-
jich obsluha je jednoduchá a rychlá. Kvalita 

předváděných testů je konstantní, odpadá 
nepohodlná údržba (např. výměna lamp 
u projektorů). 

Vyšetřovaní reagují na vyšetření pozitivně 
a pokrokovost vyšetřujících oceňují kladně.

doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

Literatura:
Allermann, B., Müller, N., Fanti, P.: Sehzei-
chendarstellung am TFT – Optometrische 
Prüfverfahren in der Praxis, DOZ 1/2006, 
str. 70–76

 

Lidské oko je schopno postřehnout posun menší než 10 obloukových sekund.

Lidské oko

Ing. Jiří Chyba
tel./fax: 547 246 852

email: sillustani@cmail.cz
www.sillustani.net
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Zastoupení značek OXIBIS, EXALTO, HENRY JULLIEN

placená inzerce
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Autorefraktokerato-bezkontaktní tonometr
s plnì automatickým zamìøením oka

NIDEK RKT-7700

Automatický fokometr vhodný
pro mìøení všech typù skel,
vèetnì mìøení UV filtru

NIDEK LM-1200

centrovaèka NIDEK CE-1

Automatický bezšablonový brus se srá�eèkou, drá�kovaèkou a s 3D tracerem

NIDEK LE-9000SX
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K nepopulárním opravám mezi očními 
optiky patří odstranění zalomeného šroubku 
v brýlové obrubě. Nepopulární je tato oprava 
proto, že při často obtížném „dobývání“ 
utr žené část i tenkého šroubku dojde 
i k poškození okolních částí brýlí. K úplnému 
dokončení opravy je pak potřeba použít ještě 
pájení. Problémy mohou nastat i u nových 
kovových obrub, když chceme povolit čelisti 
očnic před vsazením tvarově zabroušených 
čoček. Při vynaložení větší síly na povolení 
šroubku se může utrhnout polovina jeho hlavy 
v ose zářezu, nebo se zářez poškodí tak, že 
další pokusy o uvolnění šroubku selhávají. 
Šroub se v krajním případě i přetrhne. 
Příčinou těchto potíží je špatný technologický 
postup výroby a povrchových úprav těchto 
obrub nebo zajištění šroubů roznýtováním 
závitového konce. Velkou roli hraje i volba 
vhodného typu šroubováku. Věnujme se nyní 
této problematice podrobněji.

Šroubovák
Předpokladem kvalitní práce při manipulaci 

se šrouby je dobře udržovaný šroubovák. 
Existují dva základní typy šroubováků – plochý 
a křížový. Šroubováky se vyrábějí v různých 
průměrech. Správně zvolený šroubovák ne-
smí mít v drážce hlavy šroubu žádnou vůli.

Základní pravidlo pro volbu šroubováku zní:
Šroubovák má přesně odpovídat šířce 

a délce zářezu v hlavě šroubu (obr. 1).
Neméně důležitý je i materiál, ze kterého 

je šroubovák vyroben, a tvar rukojeti. Činná 
část šroubováku musí vydržet působení 
velkých sil, které na ni během povolování 
a utahování působí. Jestliže je vyrobena 
z příliš měkké oceli, ztratí svůj tvar (ohne 
se). Příliš tvrdá ocel je zase křehká a při 
překročení mezní síly se činná část odlomí. 
Kvalitní šroubovák je základní nástroj očního 
optika. Při uvolňování šroubu nestačí jen 
dostatečně silně působit v rotačním směru 
proti chodu hodinových ručiček, ale je tře-
ba také dostatečně silně tlačit činnou část 
šroubováku v ose šroubu do drážky v hlavě 
šroubu. To se často opomíjí a důsledkem 
jsou vzniklé potíže s poškozenými drážkami 

šroubů. Některé šroubováky jsou k tomuto 
účelu vybaveny širokou kulatou opěrkou na 
konci rukojeti, která umožňuje působení síly 
v ose šroubováků opřením dlaní.

Při práci se šroubováky, zvláště s těmi 
tenkými, které se v optice používají, je třeba 
dbát na zásady bezpečnosti práce:

•  nikdy netlačíme šroubovákem proti prs-
tu – hrozí bodnutí (obr. 2),

•  část brýlové obruby se šroubkem vhod-
ným způsobem opřeme závitovým kon-
cem šroubu o tvrdou podložku, např. 
čelist svěráku, okraj pracovního stolu 
apod. (obr. 3).

Příčiny přetržení šroubu
Jak jsme již v úvodu naznačili, příčin po-

škození šroubů v obrubách může být více, 
od nekvalitní výroby obrub až po nešikovnost 
optika.

Přehled příčin:
–  nedostatečná příprava pro povolení šrou-

bu – roznýtovaný konec šroubu je nutno 
opilovat nebo obrousit, 

–  závit šroubu zalitý lakem – pomáhá 
zahřátí, 

–  galvanicky nanesená vrstvička kovu ve 
štěrbině mezi hlavou šroubu a očkem 
očnice,

–  překročení meze pevnosti šroubu při 
utahování,

–  stlačení brýlí, náraz atd. s následným 
zlomením šroubu,

–  nevhodný typ šroubováku.

Možnosti uvolnění zalomeného 
šroubu

Šroub může být přetržený na různých mís-
tech. Podle typu poškození lze volit i způsob 
jeho uvolnění ze závitu. Záměrně neuvádíme 
výraz „odvrtání“ zalomeného šroubku, proto-
že to je jedna z posledních a nejobtížnějších 
možností v oční optice. Zároveň je to i nejris-
kantnější způsob odstranění zbytku šroubku 
ze závitu.

Výčet možností:
•  Uchopení vyčnívajícího konce těla šroub-

ku plochými kleštěmi s úzkými čelistmi 
a opatrné uvolnění otáčením. Důležité je 

Zalomený
 šroubek

obr. 1 Šroubovák má přesně odpovídat šířce a délce zářezu v hlavě šroubu
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si uvědomit, že šroub je možné uvolnit 
otáčením jen ve směru chybějící hlavy 
šroubu. Tento způsob je nejšetrnější k ob-
rubě, ale podmínkou je vyčnívající konec 
šroubku, což nebývá častý případ.

•  Vyšroubování zbytku šroubku bez hlavy  
je možné za použití speciálního šroubová-
ku, jehož činná část je opatřena ostrými 
břity (trny), které se zaseknou do těla 
šroubu a otáčením kolem osy šroubu 
umožní jeho vyšroubování. 

•  Vyšroubování pomocí klasického plo-
chého šroubováku po předchozím vytvo-
ření nového zářezu na čele válcového těla 
šroubu. To je možné provést jen v případě, 
je-li čelo válcového těla šroubu přístupné 
pro nástroj, kterým drážku provedeme 
(ostrý trojhranný pilník, brusný kotouček 
ve tvaru čočky s ostrým břitem).  

•  Vyražení pomocí průbojníku a kladívka 
po uložení brýlí na vhodnou tvrdou pod-
ložku. Podložka musí mít štěrbinu (čelisti 
svěráku) nebo otvor (speciální válcová  
podložka), kterým šroubek propadne. Při 
tomto způsobu se zničí i vnitřní závit ve 
stěžejce nebo čelisti (očku) očnice. Proto 

se následně musí použít šroub s matkou 
nebo vyřezat vnitřní závit o větším prů-
měru a zašroubovat šroubek shodného 
průměru. 

•  Vytlačení pomocí trnu a podložky 
(podobně jako u vyražení průbojníkem) 
na speciálním lisovacím zařízení. Tento 
způsob je šetrnější než použití kladívka. 
Další postup je obdobný jako u předcho-
zího způsobu.

•  Odvrtání pomocí kvalitního ostrého 
vrtáku. Zde je důležitá pevná opěrka bez 
možnosti uhnutí do strany (hrozí zlomení 
vr táku) a přesné vycentrování vr táku 
na osu těla šroubku. Stabilizaci hrotu 
vrtáku na ploše čela šroubu pojistí důlek 
vytvořený ostrým důlkovačem (důlčíkem). 
Průměr vrtáku se volí asi o jednu až dvě 
desetiny milimetru menší, než je průměr 
šroubku, aby se nezvětšil otvor a nezničil 
vnitřní závit. Po vyvrtání je nutné prořezání 
vnitřního závitu závitníkem.

Zajištění šroubových spojení 
v brýlových obrubách

Rozebíratelná spojení pomocí šroubů 
nacházíme na běžných brýlových obrubách 
ve stěžejkách, v čelistech kovových očnic 
a v držácích sedel kovových obrub. Při 
otřesech a pohybech v kloubových spojích 
dochází u nezajištěných šroubů k jejich 
postupnému uvolňování. Obecně by však 
k tomuto uvolňování nemělo docházet, 
a proto je nutné šroubová spojení vhodně 
zajistit. Uvolněný nebo vypadlý šroubek 
je u brýlí často příčinou poškození nebo 
roztříštění čočky. Za uvolnění šroubů nese 
plnou zodpovědnost oční optik, který brýle 
zhotovil a vydal uživateli. 
Možnosti zajištění šroubů proti samovol-
nému uvolnění:

–  tmelem, který se kápne na závit šroubu 
před zašroubováním,

–  zakápnutím hlavy zašroubovaného šrou-
bu speciálním tmelem nebo lakem (pozor 
na potřísnění plochy korekční čočky, 
zvláště plastové!),

–  roznýtováním čela těla šroubu speci-
álními nýtovacími kleštěmi s čelistí 
opatřenou hrotem nebo pomocí lisovacího 
zařízení,

–  roznýtováním vyčnívajícího konce šrou-
bu pomocí kladívka a vhodné pevné 
podložky,

–  deformací čelisti (očka) očnice kolmo 
k její ose pomocí nýtovacích kleští s hro-
tem (nebo lisu) po zašroubování šroubu,

– kontramatkou,
–  použitím speciálních samozajišťovacích 

šroubů s plastovou vložkou, které lze 
objednat podle katalogů dodavatelů ná-
hradních součástek brýlových obrub.

Při výši cen většiny současných brýlových 
čoček a převažující nabídce kovových brý-
lových obrub je opravdu na místě se vážně 
zabývat dokonalým zajištěním šroubků v brý-
lových obrubách a předejít tak nepříjemnému 
jednání s uživatelem při zbytečném poškození 
jeho čoček. 

Ladislav Najman

Kvalitní šroubovák je základní nástroj očního optika.

obr. 3 Část obruby se šroubkem opřeme o tvrdou 
podložku

obr. 2 Šroubovákem netlačíme nikdy proti prstu
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Výpočet indexu deformace obrazu zkosením
Nové řešení pro dosažení věrného zobrazení

Pro většinu presbyopů je důležité, aby oblast přechodu mezi oblastí vidění na dálku 
a oblastí vidění na blízko byla co možná nejkratší a zároveň co možná nejširší. Tito lidé 
požadují také maximální omezení pocitu houpání a s tím souvisejícího zkreslení obrazu. 
Jednoduše řečeno požadují co největší oblast nezkresleného vidění.

Tyto požadavky patří mezi nejnáročnější a je třeba se s nimi  vypořádat již při návrhu 
designu, přinejmenším pokud volíme mezi konvenčními řešeními. V průběhu vývoje Hoya 
použila radikálně odlišný postup. Kombinací nových poznatků a technologického know-
how byla vytvořena projektanty designů jedinečná čočka, která skutečně otevírá oči 
presbyopů.

Dokonalá korekce se stává skutečností

Pokud jste se dívali na podlahu, směrem dolů po schodech nebo úkosem, neexistovalo 
doposud žádné řešení, které by redukovalo velikost deformace obrazu zkosením. To vše 
navzdory faktu, že to způsobuje nepříjemné pocity pro uživatele progresivních čoček.

Hoya vyvinula novou virtuálně analytickou metodu nazvanou Výpočet deformace obra-
zu zkosením (udělen patent), díky níž je možno přepracovat nejvíce rušící deformace 
v takovém rozsahu, že dokonalá korekce se stává skutečností. Efekty zkreslení obrazu 
v šikmých pohledových směrech jsou analyzovány v každém bodě na čočce a následně 
získané hodnoty jsou začleněny do výpočtu.

Největší výhodou periferní oblasti je podstatně rozměrově větší, ostřejší a především 
přirozenější vidění ve všech směrech, kterého je nyní dosaženo v porovnání se současnou 
generací progresivních čoček. Zkreslení obrazu a nesnášenlivost je skutečně záležitostí 
minulosti.

Zkreslení obrazu se stává záležitostí minulosti

HOYALUX  iD
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Rozložení deformace u běžného 
progresivního designu

Zlepšené rozložení deformace u Hoyalux iD.

Velikost zkreslení je kvantitativně určena 
především podélným a příčným zvětšením 
elips v jednotlivých  oblastech obrazového 
pole.

Deformace obrazu v oblastech mimo osy 
souměrnosti byla zlepšena pomocí Výpočtu 
indexu deformace obrazu zkosením.
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Světoví výrobci 
brýlových obrub

b

Značka OXIBIS, známá originálními a kreativními 
barevnými obrubami, existuje na francouzském trhu 
s oční optikou již 15 let. 

Náhodné setkání
Všechno začalo v roce 1992 setkáním dvou lidí s vášní pro 

oční optiku: Jérôma Colina, syna továrníka, a Daniela Arnauda, 
který již několik let provozoval optickou praxi. Oba dva pocházejí 
z oblasti High Jura, proto se rozhodli začít podnikat ve městě 
Morez, kde před 200 lety vznikl francouzský průmysl oční optiky. 
Narodil se OXIBIS.

Sídlo společnosti ve francouzském Morbier

Kolekce Eli's Daniel Arnaud a Jérôme Colin, zakladatelé společnosti OXIBIS
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Inspirace a design 
Daniel Arnaud, jeden ze zakladatelů společnosti OXIBIS, je krea-

tivním duchem firmy. Po více než 10 letech opustil dráhu sólového 
designéra a v roce 2003 se spojil s mladou designérkou Christ le 
Pietropaoli. Od té doby je každý návrh nového modelu společným 
procesem a kombinace talentů přináší originální designérský styl 
značky OXIBIS. 

Daniel a Christ le čerpají inspiraci pozorováním okolního světa. 
Podvědomé vlivy a zážitky z cestování, výstav, muzeí, automobilů, 

módy a architektury ovlivňují jejich umění. Christ le Pietropaoli 
se zabývá tvorbou prototypů: od prvotních skic přes vytváření 
modelů až po sledování výrobků v jednotlivých fázích výroby. 

Daniel Arnaud řídí projekty po celou dobu výroby, kontroluje 
a upravuje tvary a je specialista na barevné kombinace.

Pestré barvy a snadné nošení
Barvy a experimentování s netradičními barevnými kombina-

cemi jsou základním heslem společnosti OXIBIS. Dvoubarevné, 
tříbarevné nebo zářivě svítivé obruby jsou oblíbeným módním 
doplňkem. 

Značka OXIBIS je zaměřena na dynamické lidi, muže i ženy od 
teenagerů po seniory, kteří hledají barevně atraktivní, kreativní 
a moderní obruby, jež budou současně cenově dostupné. 

OXIBIS vyrábí obruby kovové, acetátové nebo v kombinaci acetát-
-kov. Každá linie OXIBIS je jedinečná a umožňuje uspokojit velkou 
skupinu cílových zákazníků. Obruby OXIBIS se snadno nosí, jsou 
vhodné pro každý typ obličeje a jsou velmi pohodlné. 

Francouzský design a výroba
Společnost OXIBIS své výrobky sama navrhuje, vyrábí i distribuuje. 

Výroba probíhá v místních továrnách, osvědčená odbornost a zku-
šenosti zaměstnanců zaručují 100% francouzskou kvalitu.  

Úspěchy značky 
V roce 1995 získal OXIBIS Zlatou cenu pro mladé francouzské spo-

lečnosti („Golden Bridge Award for young French companies“). 
V roce 1998 obdržel model „Flexy“ cenu „Zlaté Silmo“.
V roce 2002 byl OXIBIS znovu odměněn cenou „Golden Bridge“ 

za své výrobky a získal cenu „Bronze Bridge“ za kvalitu poskytova-
ného servisu.  

Rovněž v roce 2002 byl model LATINO nominován na cenu „Zlaté 
Silmo“.

V roce 2005 získali Daniel Arnaud a Jérôme Colin Cenu za 
management a vizi („Management and Vision Prize“) udělovanou 
sdružením SIDOL. 

  
Export

Společnost OXIBIS má zastoupení ve více než 15 zemích světa: 
Rakousko, Belgie, Česká republika, Finsko, Nizozemsko, Švýcar-
sko, Austrálie, Kanada, USA, Španělsko, Německo, Maroko, Rusko, 
Itálie, Jižní Korea, Střední východ, Japonsko. Výhradním zástupcem 
v České republice je společnost Sillustani – Ing. Jiří Chyba. 

Redakce
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Designéři Daniel a Christ le nad novými návrhy obrub

Kolekce Azimut

Kolekce Kypi
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Optická únia
Slovenska

Týchto pár riadkov nebude pre väčšinu z Vás žiadnou novinkou, no 
napriek tomu mi dovoľte, aby som stručne zhrnula dôležité informácie 
o štrukturálnych zmenách, ktoré nastali na Slovensku za posledné 
obdobie. Na jeseň minulého roka sa obidve záujmové organizácie 
pôsobiace v branži očnej optiky, teda SOA (Slovenská optická 
asociácia) a KOOOS (Komora očných optikov a optometristov Slo-
venska) na svojich zasadnutiach zhodli na zámere zlúčiť tieto dve 
organizácie do jednej spoločnej. Zámerom tejto novej organizácie 
by malo byť umožniť efektívnejšiu prácu v prospech všetkých sub-
jektov podnikajúcich v očnej optike, aktívne sa podieľať na tvorbe 
legislatívnych podmienok podnikania, kultivovať odbornosť a profe-
sionalitu v odbore a v neposlednom rade sa zviditeľniť v európskych 
štruktúrach a načerpať medzinárodné skúsenosti aplikovateľné aj 
pre našu krajinu.

Po odobrení zámeru zlúčenia od SOA a KOOOS sa aktívne schád-
zala pracovná skupina zložená zo zástupcov obidvoch organizácií 
a pripravila všetko potrebné na zlúčenie. Následne sa v apríli tohto 
roku konal v Banskej Bystrici zlučovací snem KOOOS a SOA. Na 
tomto sneme bol schválený nový názov spoločnej organizácie 
– Optická únia Slovenska (OÚS), schválili sa nové stanovy a bolo 
zvolené predstavenstvo a dozorná rada OÚS. Ako termín zlúčenia 
bol stanovený 1. jún 2006.

Cieľom tejto novovzniknutej organizácie je združiť všetky subjekty 
pôsobiace v odbore očná optika a aktívne vytvárať predpoklady 

a podmienky pre napĺňanie ich potrieb. Okrem toho je zámerom únie 
aj zásadným spôsobom sa pričiniť o vytváranie korektných pomerov 
a vzťahov medzi podnikateľmi v odbore očná optika a dohľad nad ich 
dodržiavaním. Únia bude aktívne rozvíjať spoluprácu so zahraničnými 
stavovskými organizáciami a podnikateľskými subjektmi s cieľom 
získať poznatky o aktuálnom stave, problémoch a ich riešení. 
Veríme, že práve v zahraničí môžeme načerpať mnoho užitočných 
a prospešných skúseností, ktoré sú aplikovateľné aj pre náš trh. 
Spolupráca s ECOO umožní okrem iného aj prístup k informáciám 
o možnostiach vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie v Európe, ako 
aj o podmienkach a možnostiach profesijného uplatnenia. Dôležitý 
význam pre nás bude mať v budúcnosti táto medzinárodá spolupráca 
určite aj ako podpora pri presadzovaní opodstatnených záujmov, 
najmä v oblasti legislatívy.

Ako som už uviedla vyššie, na spoločnom zlučovacom sneme boli 
zvolení členovia predstavenstva a dozornej rady OÚS. Členovia 
predstavenstva na svojom prvom stretnutí okrem iného zvolili aj no-
vého prezidenta, ktorý bude úniu navonok zastupovať. Za nového 
prezidenta bol zvolený Bc. Ing. Peter Urbánek, CSc. Dovoľte 
mi teda pár slovami predstaviť Vám nášho nového prezidenta OÚS. 
Ing. Urbánek vyštudoval Fakultu jadernej a fyzikálnej techniky 
ČVUT v Prahe, následne pracoval 14 rokov vo Výskumnom a vývo-
jovom ústave sklárskom. Počas tohto obdobia aktívne prednášal 
problematiku laserového opracovania skla a merania fyzikálnych 
a chemických vlastností skla v Anglicku, Nemecku a Rusku. V týchto 
oblastiach vlastní niekoľko patentov, ktoré boli vo výrobe realizované. 
Okrem toho po dobu 6 rokov vykonával funkciu súdneho znalca 
v oblasti špeciálnej laserovej optiky. Od roku 1989 sa aktívne venuje 
očnej optike na pracovisku očnej optiky Eurooptik v Piešťanoch. 
Vzdelanie si v roku 2000 doplnil štúdiom odboru Optometria na 
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. V súčas-
nosti sa aktívne venuje práci optika a optometristu. Všetci spoločne 
veríme, že bohaté skúsenosti Ing. Urbánka budú prínosom pre našu 
spoločnú novovzniknutú organizáciu. 

Členovia predstavenstva na svojom prvom spoločnom stretnutí 
rovnako definovali okruhy úloh, ktorým sa budú v najbližšej dobe 
venovať, dohodli sa na niektorých organizačných pravidlách, aktív-
ne začali pracovať na príprave atraktívnych a zaujímavých podujatí, 
analýze podrobili aj niektoré legislatívne výstupy ovplyvňujúce odbor 
očnej optiky. O všetkých novinkách budú členovia OÚS pravidelne 
informovaní. 

Na záver mi nezostáva nič iné, len popriať nám všetkým spoločne 
veľa elánu do práce a mnoho úspechov pri realizácii definovaných 
zámerov.

Ing. Zdenka Sivičeková
členka predstavenstva OÚS

nový názov, nové tváre
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Vážené kolegyne a kolegovia, 

ako vždy v tomto období si dovolím Vašu pozornosť upriamiť na 
konanie medzinárodnej optickej výstavy Optic v Nitre. Tento rok sa 
už po tretí krát všetci spoločne stretneme v modernom a atraktívnom 
výstavnom areáli výstaviska Agrokomplex v Nitre. 

Výstavu aktívne podporuje a na jej príprave s Agrokomplexom sa 
podieľa aj Optická únia Slovenska. V záujme spestrenia a zatrak-
tívnenia výstavy sme spoločne aj tento rok pripravili širokú škálu 
sprievodných podujatí. Chýbať nebude súťaž o cenu Optic – teda 
súťaž o najlepší exponát v rôznych kategóriách. K výstavám už tra-
dične patrí aj možnosť načerpať nové poznatky a informácie, preto 
aj tento rok bude na výstave v sobotu organizovaný blok odborných 

prednášok. Spestrením výstavy budú viaceré módne prehliadky, 
ktoré atraktívnou formou umožnia prezentovať ponuku rôznych 
vystavovateľov. Okrem práce prináša výstava možnosť oddýchnuť 
si a zabaviť sa. Všetci sa môžeme stretnúť v sobotu večer na spo-
ločenskom večeri, ktorý sa už tradične koná pri príležitosti výstavy. 
Pestrý a zaujímavý program, príjemná hudba a možnosť zabaviť sa 
so známymi a priateľmi určite dodá energiu každému.

Pevne verím, že výstava Optic 2006 v Nitre bude aj tento rok dôvo-
dom a miestom stretnutia sa všetkých, ktorým naozaj na odbore očná 
optika záleží. Ešte raz mi teda dovoľte všetkých Vás menom Optickej 
únie Slovenska čo najsrdečnejšie pozvať na túto výstavu. Príďte, určite 
neoľutujete.

Ing. Zdenka Sivičeková, členka predstavenstva OÚS

Pozvánka na výstavu

Optic 2006 Nitra
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placená inzerce

Kontaktujte nás: e -mail: ivan.vymyslicky@ppo.cz, www.ppo.cz, tel. : +420 724 319 617

Ing. Ivan Vymyslický

Optik info +

&

webový informační server pro oční optiky

Nové zprávy každý den

– Chcete znát své konkurenční prostředí?
– Přišla Vám kontrola a potřebujete poradit?
– Nevíte, proč Vaše tržby nerostou podle plánu?
– Chcete znát vývoj obchodu v ostatních regionech?
– Máte obavy z budoucího vývoje optiky a řetězců?
– Chcete vědět, na co je dobré se připravit?

Buďte o krok před ostatními!
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Optické
vady a oko3. část

Barevná vada je jediná vada, která se 
projevuje průchodem bílého světla čočkou. 
Jejím důsledkem je změna obrazu jak v po-
délné složce (barevná vada polohy – dále 
jen BVP), tak i ve velikostní složce (barevná 
vada velikosti – dále jen BVV). Příčina 
vzniku obou vad je podobná a jejich dopad 
se liší spíše jen formou různé interpretace 
důsledku. Z tohoto důvodu se obě dvě 
vady slučují a jejich účinky jsou rozebírány 
současně.

Hlavní příčinou barevné vady je závislost vl-
nové délky světla na indexu lomu. Prochází-li 
bílé světlo (tj. světlo složené ze všech vlno-
vých délek viditelného spektra) čočkou, láme 
se každá vlnová délka do jiného bodu právě 
díky své závislosti na indexu lomu čočky. 
Tento jev se nazývá disperze a jak je uvede-
no na obr. 1, obraz předmětu se po průchodu 
čočkou zobrazuje svazkem paprsků a ten 
má určitý rozptyl. Každá soustava, která je 
vykorigována pro monochromatickou vadu 
(pro jednu vlnovou délku), může při použití 
bílého světla vadu projevovat. Většina čoček 
má index lomu větší pro kratší vlnové délky 
(modrá barva) a menší pro delší vlnové délky 
světla (červená barva). Demonstračně se volí 
modrý a červený paprsek, protože jsou to 
okrajové barvy viditelného spektra. 

Vliv disperze (resp. barevné vady) se pro-
jevuje ve všech optických soustavách, kde 
dochází k lomu. Proto je v každé soustavě, 
kde je pro zobrazování použito zrcadlo, 
výrazně redukovaný vliv barevné vady. Ba-
revná vada polohy je způsobená „neschop-
ností“ čočky zaostřit svazek paprsků do jed-
noho bodu (obr. 2a). Jak je například patrné 
z obr. 1, do ohniskové roviny se ostře 
promítne pouze středový zelený paprsek, 
okrajový modrý a červený paprsek pak způ-
sobí v ohniskové rovině rozostřený obraz. 
Barevná vada velikosti se nejvíce projeví 
při šikmém šíření paprsků. Tyto paprsky 
se mohou sbíhat v místě kolmé ohniskové 
roviny v různé dopadové výšce. Touto růz-
nou dopadovou výškou je vyjádřena velikost 
zobrazovaného předmětu, která je tímto 
závislá na vlnové délce světla (obr. 2b). 

Demonstrační obrázky 2a, b znázorňují 
vady odděleně, ve skutečnosti se vysky-
tují tyto vady samozřejmě současně. Vada 
svým škodlivým účinkem neznehodnocuje 
obraz v celém rozsahu zorného pole 
stejnou měrou. Například v místě větších 
jednobarevných ploch nebo v bodech 
se stejnou intenzitou jasu není vada tolik 
patrná. Naopak v případě přechodu světla 
a tmy (velký kontrastní rozdíl) se projeví 
nežádoucí rozptyl.

Nekorigovaná soustava zobrazuje kontrastní 
přechody s rušivým barevným nádechem 
nebo s nejasným barevným rozptylem kolem 
bodových objektů. Dvojice obrázků 3a, b 
zobrazuje barevnou vadu. 

Optický systém bez korekce barevné vady 
nazýváme chromatický. Soustava s korekcí 
barevné vady se nazývá achromatická a nej-
jednodušší korekční člen je tradiční achroma-
tický dublet složený z konvexní čočky z koru-
nového skla a z konkávní čočky z flintového 
skla. Tento dublet má korekci na dvě vlnové 
délky v modré a červené části a je založen na 
rozdílné disperzi flintového a korunového skla. 
Zbytková složená barva se nazývá sekundární 
spektrum. Tento způsob korekce zavedli po-
prvé J. Dollond, J. Lister a G. Amici na konci 
18. století. Významně tak zredukovali vliv této 
vady a jako vůbec první umožnili spatřit bakterii 
v mikroskopu. S postupným vývojem vznikly 
soustavy korigující vadu pro tři vlnové délky 
a nejlépe korigující soustavy (pro čtyři vlnové 
délky). Ty první nazýváme apochromáty, ty 
druhé superachromáty. 

Chceme-li vyjádřit barevnou vadu, použi-
jeme graf, kde je posun ohniska závislý na 
vlnové délce ( ). 

Barevná vada

H H’

H H’

obr. 1 Disperze – schematicky znázorněný rozklad bílého světla na čočce

obr. 2a, b a) Schéma barevné vady polohy (BVP); 
b) Schéma barevné vady velikosti (BVV)
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Podíváme-li se na detail obrázku 3b, vidíme, 
že se barevná vada neprojevuje všude stejně. 
Rovněž prvotní předpoklad, že se složené 
sekundární spektrum bude projevovat všu-
de stejně, není správný. Jak je patrné, kříž 
má v tangenciální rovině směrem ke středu 
barevnou vadu purpurovou, kdežto směrem 
k okraji nazelenalou. Vysvětlení, proč tomu 
tak je, nalezneme na obr. 4. Složením jedné 
strany procházejícího spektra vznikne purpu-
rová barva (červená a modrá), druhá strana 
spektra pak zůstane převážně zelená. 

Příčina rozdílného stranového projevu ba-
revné vady spočívá také v závislosti ohniskové 
délky na zvětšení (v nekorigované soustavě 
má modré světlo o 1,4 % větší obraz než světlo 
červené). Tato závislost způsobí, že modrá 
a červená barva se zobrazí mírně decentrova-
ně směrem ke středu a zelená barva naopak 
mírně decentrovaně od středu obrazce. 
Pořadí barev není pevně stanoveno, u každé 
optické soustavy je individuální. Roli zde hraje 
zkreslení a pozice clony v soustavě. Ta určuje, 
zda se jedná o poduškové či soudkové zkres-
lení. Clona dále ovlivňuje i průběh zvětšení 
v periferii a tím i pořadí barev při použití bílého 
světla. Když například použijeme aperturní 
clonu za objektivem, navodíme poduškové 
zkreslení a BVV se projeví zvětšením modré 
složky oproti složce červené.

Z předchozího výkladu je zřejmá závislost 
mezi BVV a zkreslením; tím se projevuje i je-

jich další vlastnost: jejich velikost není určena 
velikostí clony, ale pouze její pozicí. Naopak 
BVP se projevuje se sférickou aberací a její 
korekce spočívá v upravení velikosti vstupní 
clony. Grafické vyjádření barevné vady se 
často spojuje s grafem otvorové vady. 

Barevná vada a oko
Jedním z nekorigovaných systémů je sa-

mozřejmě i lidské oko. V něm fungují jako 
fotoreceptory čípky, které jsou nejvíce citlivé 
na zelenou barvu (barva vyskytující se ve 
středu viditelného spektra). Dopadá-li svazek 
bílého světla do oka, adaptibilní mechanizmus 
se nastaví na střední zelenou část spektra 
a okrajová modrá a červená část spektra 
dopadá mimo sítnici.

I přes tuto barevnou nevyváženost obrazu 
fungují v oku kompenzační mechanizmy, které 
jsou však až na úrovni mozkového zpracování. 
Barevné vnímání je velice individuální záleži-
tost a ze závislosti na ohniskové vzdálenosti 
vyplývá i rozdílné barevné vnímání při ani-
zometropii. Tento fakt vedl ke zpochybnění 
červenozeleného diagnostického testu pou-
žívaného při stanovení monokulární refrakce 
(dalším důvodem pro zpochybnění tohoto 
testu byla mimo jiné individuální citlivost na 
jednotlivé barvy na úrovni receptorů a změna 
barvocitu při kataraktě). Barevné vidění u oka 
je variabilní jev. Jako příklad uveďme změnu 
barevného vnímání při fotopickém a skotopic-
kém vidění – tzv. Purkyňův jev. 

Oko nikdy nezobrazí bílý bod jako bodový. 
Jak uvádí Anton, ohnisko modro-fialových 
paprsků leží o 0,6  mm blíže k rohovce než 
ohnisko paprsků červených. Barevná vada 
velikosti je pak alespoň z malé části kompen-
zována velikostí čípků, protože při průměru 
zornice 2 mm dopadá přibližně 70 % světla 
na plochu o velikosti 0,005 mm.

K podstatně výraznějšímu účinku dochází 
při korekci brýlovou čočkou. Index lomu 
čočky úzce souvisí s Abbeovým číslem, které 
je přímým ukazatelem míry disperze. U este-
ticky vyhlížejících čoček existuje požadavek 
na vysoký index lomu, který však v přímé 
úměře zvyšuje barevnou vadu. Dochází tak 
k technologickému střetu, kdy estetika čoč-
ky koliduje s kvalitním zobrazením. Brýlová 
čočka tak téměř vždy působí jako optický 
člen zvyšující barevnou vadu. Korunová skla 

s vysokým Abbeovým číslem vadí nejméně, 
naopak nejvíce ovlivňuje barevné vnímání 
polykarbonátová čočka.

Matematické vyjádření barevné 
vady

Za běžných podmínek jsme obklopeni bílým 
světlem, které je složeno ze všech vlnových 
délek viditelného spektra. Chceme-li exakt-
ně popsat chování barevné vady, musíme 
pracovat s monochromatickými vlnovými 
délkami o určité hodnotě. Ty nám pak po-
skytují přesnější obrázek o chování paprsků 
při průchodu čočkou. Pro každou takovou 
délku je příznačná přesná barva, která je 
určena určitým prvkem periodické soustavy 
(tabulka 1). Vybrané prvky soustavy mají přes-
ně stanovené absorpční čáry, z nichž některé 
se nacházejí právě v oblasti viditelného spektra 
a nazýváme je Fraunhoferovy čáry.

Pro optické sklo se v katalozích udávají 
indexy lomu pro přesné dané spektrální čáry. 
Za základní se považují indexy lomu spektrální 
čáry d a rozdíl indexů lomu spektrálních čar 
nF a nC nebo čára e a rozdíl spektrálních čar 
nF´ a nC´:

           
∆n se nazývá střední disperze. Pomocí 

těchto ukazatelů se pak vyjadřuje tzv. Abbe-
ovo číslo, které je obecným ukazatelem míry 
disperze optického materiálu:

               

Pro lepší orientaci je v tabulce 2 vybráno 
několik brýlových čoček ze současného trhu 
s uvedenými hodnotami Abbeova čísla.

Korekce barevné vady je v brýlové optice 
poměrně problematická. Optická soustava 
s jedním optickým členem nám totiž nedává 
příliš velký prostor, proto je Abbeovo číslo 
směrodatným parametrem pro hodnocení 
kvality zobrazení. 

Vlnové aberace
Všechny doposud zmiňované vady patřily 

do skupiny geometrických vad a lze je také 
nazvat optickými vadami nižších řádů. Ve 
skutečnosti si s těmito základními vadami 

obr. 3 a, b  Ukázka vlivu barevné vady
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nevystačíme. Skutečný optický systém je 
zatížený vadami, při nichž běžný geometrický 
popis nepostačuje. Hovoříme o tzv. vadách 
vyšších řádů, pro jejichž popis musíme za-
nedbat běžnou paprskovou optiku a musíme 
pracovat s vlnovým charakterem světla.

Tento popis má své první kořeny v ma-
tematické analýze polynomů, které byly 
Zernikem definovány a podrobně popsány 
v roce 1948. Hlavním cílem bylo mate-
maticky rozložit jakoukoliv matematickou 
funkci na několik dílčích polynomů. Z toho 
vznikla teorie tzv. Zernikeho polynomů, 
na jejichž základě bylo vytvořeno poněkud 
jednodušší klasifikační schéma. Danou 
funkci tak lze jednoduše popsat pomocí 
koeficientů (Zernikeho koeficienty), které 
určují podíl jednotlivých polynomů na cel-
kovém zobrazení.

Do roku 1961 nebylo možné exaktně po-
psat a změřit optickou vadu přesahující řád 
běžného rozostření a astigmatizmu šikmých 
paprsků. V tomtéž roce však Smirnov apliko-
val zmíněný matematický aparát a vytvořil tak 
seriózní základ pro vyjádření kvality zobrazení. 
Napodobováním Smirnovovy práce bylo vy-
tvořeno široké zázemí pro měření optických 
vad vyšších řádů. Původně byla tato metoda 
určena pro měření adaptivních optických 
systémů v astronomii, avšak v polovině 90. let 
minulého století (1994) byla přepracována 
a aplikována na oko. 

Oko jako optická soustava je často označo-
váno jako jedna z nejméně dokonalých optic-
kých soustav. Příčina je v biologické povaze, 
která svou náhodnou stavbou milionů buněk 
pokládá základní stavební kámen individuality 
každého oka. Za účelem dosažení nejlepší 
korekce bylo vybudováno několik postupů, 
jak měřit optické vady vyšších řádů. V sou-
časné době má největší odezvu Shack-Hart-
mannův aberometr, jehož stručné schéma 
je zobrazeno na obr. 5. Princip je následující: 
do dobře vykorigovaného oka je vyslán rovno-
běžný svazek paprsků (rovinná vlnoplocha), 
který je optikou oka zaostřen na sítnici. Pa-
prsky se od sítnice odrážejí a pomocí děliče 
svazku jsou vedeny na senzory. Dokonale 
vykorigované oko bez aberací by rovinnou 
vlnoplochu nijak nedoformovalo a ta by opět 
byla vyhodnocena jako rovinná. Opravdové 
lidské oko je však zatíženo aberacemi a vý-
stupní vlnoplocha je deformována tak, jak je 
naznačeno na obr. 5. Tato vlnoplocha je pro 
lepší vyhodnocení rozdělena řadou vzájemně 
propojených malých čoček vytvářejících tzv. 
čočkové pole. Po průchodu svazku okem 
je rovinná vlna deformována a je čočkovým 
polem zaostřena na sérii detektoru. Detektory 
zachytí změny intenzit v jednotlivých částech 
zorného pole a pak už je vše jen otázkou 

Orientace barev není
přesně dána. Z větší části jej
například určuje zkreslení.

Detail

Střed 
obrázku

Achromatická soustava Složením této části spektra
vznikne barva purpurová

Složením této části spektra
vznikne barva nazelenalá

Směrem ke středu vnímáme
purpurovou část sekundárního
spektra; zelená část se smíchá
s barvou objektu a není patrná

obr. 4 Vysvětlení orientace a projev sekundárního spektra barevné vady

Barva Červená Žlutá Zelená Modrá Fialová

Značka Á C C´ D d e F F´ g G´ h

Prvek K H Ca Na He Hg H Ca Hg H Hg

Vlnová  
délka  
[nm]

768,2 656,3 643,8 589,3 587,6 546,1 486,1 480 435,8 434,1 404,7

Výrobce Obchodní název čočky Materiál Abbeovo číslo

Essilor Orma Trio 1,502 plast 58

Essilor Stylis 1,67 plast 32

Essilor Airwear 1,59 polykarbonát 31

Hoya Nulux 1,5 plast 58

Hoya Nulux 1,67 plast 31

Hoya LHI 1,71 minerál 39,9

Rodenstock Punktulit plast 58,2

Rodenstock Cosmolit 1,67 plast 32

Rodenstock Cosmolit 1,59 Poly. polykarbonát 31

Rodenstock Rodalent 1,706 minerál 39,3

Sola JET 150 plast 62,3

Sola Microlite 1,67 plast 32

Sola Trilogy 1,53 trivex 45

Sola Silic 1,7 minerál 35

Zeiss Clarlet Combi 1,501 plast 58

Zeiss Clarlet 1,665 plast 32

Zeiss Tital 1,706 minerál 39,3

tabulka 1

tabulka 2



analyzujícího softwaru, který komplexně vy-
hodnotí deformaci prošlé vlnoplochy. 

Tvar této vlnoplochy je tradičně popsán 
matematickou funkcí (výše zmíněné Zerni-
keho polynomy). Tyto polynomy mají různý 
radiální řád a meridionální frekvenci. Na obr. 6 
je znázorněna tradiční pyramida Zernikeho 
polynomů, která je pro své vhodné grafické 
zpracování často používána pro samotné 
frekvenční zastoupení jednotlivých vad. 

Výrobci očních korekčních pomůcek (brýlo-
vých čoček, kontaktních čoček a intraokulár-
ních čoček) jsou jednotní ve snaze zahrnout 
tyto aberace do výsledného korekčního účinku. 
Současné vývojové týmy provádějí v posledním 
desetiletí studie zabývající se mírou a frek-
venčním výskytem jednotlivých vad vyšších 
řádů v populaci. Obecné poznatky poukazují 
na to, že tyto vyšší aberace navozují ametropii 
o průměrné hodnotě 0,25 D. Zatím se o této 
problematice nejvíce diskutuje ve světě kontakt-
ních čoček. Měkké kontaktní čočky mají lepší 
možnosti korekce aberací vyšších řádů než 

tvrdé kontaktní čočky. Je to dáno tím, že tvrdé 
kontaktní čočky mají svůj pevný tvar, což vede 
ke vzniku sekundárních aberací vyšších řádů. 
Jak již bylo naznačeno, každé oko má svou in-
dividuální vlnoplochu, která je jedinečná, stejně 
jako například otisky prstů. Vytvořit individuální 

kontaktní čočku je finančně velmi náročné, 
proto se současné studie snaží statisticky vy-
jádřit průměrný výskyt aberací v populaci a na 
tomto základě pak navrhnout kontaktní čočku 
s průměrným stupněm korekce. Stejný trend 
by měl být patrný i v oblasti brýlových čoček, 
i když o tom není v tomto odvětví průmyslu příliš 
mnoho zmínek. Přesto není individuální korekci 
cesta uzavřena. Současné excimerové lasery 
používané v refrakční chirurgii využívají techno-
logii LadarWave, jež na základě deformované 
vlnoplochy přizpůsobí ablaci rohovky a snaží 
se tak dosáhnout nejlepšího vidění (dosažení 
vizu až o hodnotě 2). Stejný trend se projevuje 
i v oblasti kataraktové chirurgie, kde se pro-
vádějí pokusy s implantovanou intraokulární 
fotosenzitivní čočkou (LAL – Calhoun Vision). 
Pacient je po implantaci chráněn po dobu tří týd-
nů proti slunečnímu svitu. Poté se u něj provede 
měření aberací a z analýzy je pak čočka cíleně 
ozařována speciálními paprsky, které přísluš-
nou čočku individuálně deformují a dochází tak 
k individuální korekci vad vyšších řádů.

Syntetické pojetí 
kvality
Toto hledisko hodnocení kvality obrazu 
není s problematikou vad zcela spojeno. 
Syntetické pojetí se sice také zabývá 
kvalitou obrazu, ale příčiny již nejsou 
v průchodu optickými elementy. Do 
celkového pohledu vnáší vnější faktory, jako 
je vlnová povaha světla nebo schopnost 
„vnímat“ kvalitu obrazu. 

Kontrastní citlivost
Tato vlastnost optických soustav nám 

udává, s jakou kvalitou je daná soustava 
schopna přenést čárový zkušební obrazec. 
Zatímco složité optické soustavy (fotoapará-
ty, mikroskopy) se hodnotí tzv. charakteristi-
kou MTF, pro lidské oko je navržen tzv. test 
kontrastní citlivosti. 

Rozlišovací mez oka je velmi úzce spojena 
s kontrastem. Vyhodnocení vizu pro každou 
hladinu kontrastu je neefektivní, proto se přistu-
puje ke speciálním testům. Nejznámější je test 

VCTS (Visual Contrast Test System), složený 
z 59 obrazců. Každý řádek má 9 terčů ze stří-
dajících se proužků o konstantní prostorové 
frekvenci se sinusovým průběhem jasu (pro-
storová frekvence pruhů se vyjadřuje v cyklech 
na úhlový stupeň [c/deg]). Vyšetřovaný popi-
suje směrovou orientaci těchto proužků a vý-
sledky se zanášejí do charakteristického grafu
(obr. 7). V současné době je význam tohoto 
testu opomíjen. Samotné stanovení zrakové 
ostrosti nám totiž nehodnotí výslednou kvalitu 
vidění. Kdyby se současně se stanovením 
refrakce běžně vyhodnocovala i kontrastní cit-
livost, pak bychom dostali komplexní vyšetření 
vypovídající o celkové kvalitě vidění. 

Rozlišovací schopnost
Rozlišovací schopnost je dalším kritériem 

hodnotícím kvalitu soustavy. Je to kritérium 
posuzující mez, kdy soustava přenese dva od 
sebe odlišené body opět jako dva body. Pro-
jevuje se zde vlnová povaha světla, neboť ve 
skutečnosti je každý bod reprezentován jako 
soustava koncentrických difrakčních kruhů 
s intenzitou klesající do periferie. Spád tohoto 
poklesu pak určuje hranici odlišení. Čím je 
tento spád prudší, tím blíže můžeme tyto dva 
body přisunout k sobě, aniž bychom je pova-
žovali za jeden bod. K dosažení co největší 
rozlišovací schopnosti musí optické členy co 
nejméně rozptylovat procházející světlo. 

Oko má samozřejmě také svou rozlišovací 
schopnost. Tato mez není ovšem limitována 
ohybem světla, ale velikostí detektorů – v tomto 
případě velikostí tyčinek a čípků na sítnici. Aby 
sítnice rozlišila dva body, musí světelný pod-
nět dopadnout ob čípek. Je-li velikost čípku 
0,0015 mm a obrazová ohnisková vzdálenost 
od uzlového bodu oka 17 mm, pak výsledná 
hranice mezního rozlišení je jedna úhlová minu-
ta označovaná jako minimum separabille:
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obr. 5 Schematické znázornění Shack-Hartmannova aberometru

obr. 7 Testové znaky pro měření kontrastní citlivosti 
oka a graf průběhu zobrazující výsledky VCTS

obr. 6 Pyramida Zernikeho vlnových aberací; uvedené 
vady se indexují dle naznačeného pravidla. Aberace Z-1

1
 

a Z1
1
 je prizma, Z-2

2
 a Z2

2
 je astigmatizmus, Z0

2
 sférická 

aberace, Z-1
3
 a Z1

3
 koma atd.
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Tato velikost je natolik veliká, že přísná 
kritéria u optických přístrojů pozbývají na vý-
znamu. Přesto má tato veličina fundamentální 
význam, neboť je to výchozí hodnota v teorii 
konstrukcí optotypů.

Mgr. Martin Falhar
Pokračování příště
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Pacient je po implantaci chráněn po dobu tří týdnů proti slunečnímu svitu.
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Brousící automatický
systém ESSILOR KAPPA
ja navržen a vyroben pro-
fesionály pro použití v oč-
ní optice. Šetří Váš čas,
námahu a náklady.

• Automatická centrace mul-
tifokálních brýlových čoček
podle zadaných centračních
údajů.
• Automatická centrace jed-
noohniskových brýlových čo-
ček podle značek z fokometrů
a zadaných centračních údajů
• Vysoce přesné automatic-
ké načítání, broušení, drážko-
vání a tvorba krycí fasety.
• Automatický brousící
systém, který Vám umožní
přesnější a kvalitnější zpraco-
vání Vašich zakázek.
• Automatické vrtání.

Načítaní tvaru obruby

• Jednoduché uchycení brý-
lové obruby.
• 3D načítací cyklus se spou-
ští stiskem jednoho tlačítka.
• Načítací hrot je zaváděn
automaticky.
• Načítací hrot nevyvíjí na na-
čítanou obrubu téměř žádný
tlak – tím je vyloučena defor-
mace tvaru obruby při načítání.
• Digitalizace brýlové obruby
trvá asi 20 sec.

• Automatické vyrovnání os
při binokulárním načítání.
• Automatické měření šířky
nosníku.
• Možnost načítání podle
obruby, šablony, fólie, nebo
přímo čočky.
• 3D binokulární systém
s možností volby symetrie
pravé a levé očnice, nebo asy-
metrie pravé a levé očnice.
• Možnost změny velikosti
načtení tvaru (jak celku, tak
pouze šířky, nebo pouze délky).

Centrace brýlových čoček

• 2 kanálový videosystém
zajišťuje přesné a pohodlné 

centrování s vyloučením para-
laxních chyb.
• Načtením tvaru je možné ur-
čit minimální potřebný průměr
brýlové čočky pro danou obrubu.
• Speciální centrování kříže
pro různé typy čoček.
• Přímé zadávání PD (krok
0,5 mm).

Pro ovládání není
třeba znát žádný
cizí jazyk. Veškeré
ovládací příkazy
jsou zobrazovány
pomocí jednodu-
chých piktogramů.

• Přímé zadávání výšky cent-
race (krok 0,5mm)
• Automatické elektromoto-
rické blokování brýlových
čoček s kontrolou přítlaku.
• Automatická centrace pod-
le vložených centračních údajů
a razítek multifokálních čoček,
nebo značek z fokometru.

ESSILOR Kappa CTD

kappa A4  8.8.2005 16:49  Stránka 1
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Zábrus brýlových čoček

• Lze zabrousit všechny na
trhu dostupné čočky.
• Stavitelné úrovně přítlaku
pro minimalizaci poškození
brýlové čočky při broušení.
• Patentovaný snímací
systém pro současné načítání
přední a zadní plochy.
• Možnost volby materiálu
obruby a podle toho i velikos-
ti obroušené brýlové čočky.
• Znázornění polohy fasety
před začátkem broušení
umožní zvolit optimální polo-
hu průběhu fasety.
• Minimální výška brýlové
očnice po zábrusu je 14,5 mm.

Výběr z následujících
dokončovacích úprav

- Základní automatická faseta
- Základní automatická faseta

leštěná
- Automatická plochá faseta
- Automatická plochá faseta

leštěná
- Automatická drážka
- Automatická drážka leštěná
- Ručně řízená faseta
- Ručně řízená faseta leštěná
- Ručně řízená plochá faseta
- Ručně řízená plochá faseta

leštěná
- Ručně řízená drážka s mož-

ností definice hloubky dráž-
ky, šířky drážky a průběhu
drážky

- Ručně řízená drážka leštěná
- Automatické vrtání

Ke všem těmto typům faset
lze zvolit pro plastové a poly-
karbonátové čočky opci au-
tomatického srážení hran
podle jednoho ze 4 základ-
ních programů.

ESSILOR Kappa CTD

kappa A4  8.8.2005 16:49  Stránka 2
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Úvod
Brýlové čočky používané ke korekci ne-

dokonalosti oka jsou navrhovány vždy pro 
určitou vzdálenost této čočky od oka. Dojde-li 
ke změně této vzdálenosti, dojde ke zhoršení 
kvality zobrazení poskytovaného brýlovou 
čočkou a z hlediska uživatele tedy ke zhoršení 
„ostrosti vidění“. Úkolem tohoto článku je 
ukázat, k jakým změnám v kvalitě zobrazení 
dojde, a to zejména v případě změny astigma-
tizmu brýlové čočky.

Astigmatizmus tenké brýlové 
čočky

Tvar tenké brýlové čočky s korigovaným 
astigmatizmem lze určit ze vztahu pro astig-
matizmus 3. řádu, pro který platí [1]

,

kde

,  (1)

,

,

,

přičemž platí: 
T  –  lámavost brýlové čočky v tangenciálním 

směru
S  –  lámavost brýlové čočky v sagitálním 

směru
A  – koeficient astigmatizmu 3. řádu
w  – úhel zorného pole brýlové čočky
n  – index lomu skla čočky
D  – lámavost čočky
D1 – lámavost první plochy čočky
x' 2  –  poloha výstupní pupily čočky (= 25 mm).

Dále platí

,

,

kde:
f ' – ohnisková vzdálenost brýlové čočky,
r1 – poloměr křivosti první plochy čočky,
r2 – poloměr křivosti druhé plochy čočky.

Vyjádříme-li si poloměry křivosti pomocí 
lámavostí D a D1, dostáváme z předcházejí-
cích rovnic

.

Řešením rovnice (1) můžeme určit tvar brý-
lové čočky s danou hodnotou astigmatizmu. 
Pro A = 0 dostáváme tvar brýlové čočky 
s odstraněným astigmatizmem 3. řádu – tzv. 
anastigmatickou brýlovou čočku. Poloha 
výstupní pupily brýlové čočky x' 2  je dána vzdá-
leností středu otáčení oka od brýlové čočky. 
Měřením bylo zjištěno, že střed otáčení oka se 
v průměru nachází ve vzdálenosti asi 13 mm 
od vrcholu rohovky a vhodná vzdálenost 
brýlové čočky od vrcholu rohovky je 12 mm, 
tedy x' 2  = 13 mm + 12 mm = 25 mm. Pro tuto 
hodnotu by měly mít brýlové čočky korigován 
astigmatizmus.

Vliv polohy oka na 
astigmatizmus brýlové čočky

Vyjádřeme si nyní závislost astigmatizmu 
brýlové čočky na poloze oka vzhledem 
k brýlové čočce. Toto je ekvivalentní sle-
dování vlivu polohy výstupní pupily brýlové 
čočky na koeficient astigmatizmu. Úpravou 
vztahu (1) dostáváme pro závislost koeficientu 
astigmatizmu A na poloze výstupní pupily 
následující výraz

,     (2) 

kde jsme označili

,

,

.

Předpokládejme nyní, že se nám brýlová 
čočka vzhledem k oku posune tak, že se po-
loha pupily x' 2  změní o veličinu δ na hodnotu 
(x' 2  + δ). Dosazením do vztahu (2) dostáváme 
pro změnu astigmatizmu následující vztah

.    (3)

Ze vztahu (3) je patrno, že při změně polohy 
oka vzhledem k brýlové čočce dochází ke 
změně astigmatizmu této čočky. Ze vztahu (3) 
dostaneme, že změna astigmatizmu bude 
nulová pro hodnoty δ0 = 0 a

.     (4)

Vztah (4) nám tedy umožňuje určit polohu 
výstupní pupily brýlové čočky, pro kterou 
bude její astigmatizmus stejný jako pro hod-
notu x' 2. Udává nám tedy hodnotu, o kterou 
se musí posunout brýlová čočka vzhledem 
k oku, aby se její astigmatizmus nezměnil 
vzhledem k její původní poloze charakterizo-
vané hodnotou x' 2. 

Na to, abychom posoudili, jaký vliv má 
změna polohy anastigmatické brýlové čočky 
(tj. brýlí) vzhledem k oku na změnu jejího 
astigmatizmu, si proveďme výpočet jejího 
tvaru podle rovnice (1), dále pak ∆A podle 
vztahu (3) pro hodnoty δ = -10, -5, 5 a 10 mm 
a δ0 podle vztahu (4). Abychom uvážili též vliv 
indexu lomu n skla brýlové čočky, provedeme 
tento výpočet pro dvě hodnoty indexu lomu 
skla, a to pro n = 1,523 a n = 1,850. V tabul-
ce 1 jsou uvedeny poloměry křivosti r1 a r2 
brýlových čoček a hodnota δ0 v závislosti na 
lámavosti D brýlové čočky a pro dvě hodnoty 
indexu lomu skla čočky. V tabulce 2 jsou pro 
dvě hodnoty indexu lomu skla čočky uvedeny 
změny koeficientu astigmatizmu ∆A(δ) pro 
výše uvedené hodnoty δ a různé lámavosti 
čoček. Na obr. 1 a obr. 2 jsou následně zob-
razeny grafy, které ukazují pro dvě hodnoty 
indexu lomu skla čočky závislost změny koe-
ficientu astigmatizmu ∆A(δ,D) na hodnotách 
posunutí δ a lámavosti D brýlové čočky.

b

V článku je popsán vliv změny polohy brýlové čočky vzhledem k oku na kvalitu zobrazení 
poskytnutého touto čočkou, a to z hlediska změny astigmatizmu brýlové čočky.

brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky 

Vliv vzdálenosti 
brýlové čočky od oka 

na její vlastnosti



Jak je patrno z tabulky 2 a obr. 1 a 2, není 
změna koeficientu astigmatizmu ∆A zane-
dbatelná. Brýlová čočka by měla být vždy 
v předepsané vzdálenosti od oka, tj. zadní 
plocha brýlové čočky by měla být ve vzdále-
nosti 12 mm od vrcholu rohovky.

Závěr
Byla provedena analýza vlivu vzdálenosti 

brýlové čočky od oka na změnu jejího astig-
matizmu v závislosti na indexu lomu skla, ze 
kterého je brýlová čočka zhotovena. Ukázalo 
se, že změna vzdálenosti brýlové čočky od 

oka způsobuje nezanedbatelnou změnu 
astigmatizmu a pro dosažení optimální os-
trosti vidění je nutno dodržet při zhotovování 
brýlí předepsanou vzdálenost brýlových 
čoček od vrcholu rohovky oka. Příslušné 
hodnoty změny koeficientu astigmatizmu je 
možno odečíst z grafů uvedených na obr. 1 
pro brýlové čočky zhotovené ze skla o indexu 
lomu n = 1,523 a z obr. 2 pro brýlové čočky 
zhotovené ze skla o indexu lomu n = 1,850. 
Dále jsou v tabulce 1 uvedeny parametry 
anastigmatických brýlových čoček (poloměry 
křivosti a index lomu skla) a vzdálenost brýlo-

n 1,523 1,850
D [Dptr] r1 [mm] r2 [mm] δ0 [mm] r1 [mm] r2 [mm] δ0 [mm]
-24,00 659,41 21,09 -7,40 431,01 32,73 17,34
-23,00 1869,05 22,47 -4,89 365,67 33,56 19,36
-22,00 8193,89 23,70 -2,55 314,95 34,41 21,41
-21,00 plan 24,90 -0,19 274,69 35,28 23,48
-20,00 14189,02 26,10 2,24 242,12 36,15 25,54
-19,00 3549,73 27,31 4,77 215,34 37,04 27,59
-18,00 1652,62 28,55 7,43 193,02 37,94 29,60
-17,00 978,56 29,83 10,22 174,19 38,85 31,53
-16,00 658,18 31,14 13,14 158,12 39,76 33,57
-15,00 478,85 32,50 16,19 144,29 40,69 35,07
-14,00 367,34 33,91 19,33 132,28 41,61 36,60
-13,00 292,72 35,37 22,55 121,77 42,54 37,93
-12,00 240,00 36,89 25,78 112,50 43,47 39,01
-11,00 201,18 38,46 28,96 104,29 44,38 39,82
-10,00 171,62 40,08 31,99 96,95 45,29 40,33
-9,00 148,51 41,77 34,79 90,38 46,18 40,50
-8,00 130,03 43,50 37,22 84,45 47,05 40,32
-7,00 114,98 45,29 39,16 79,08 47,89 39,79
-6,00 102,51 47,11 40,51 74,19 48,69 38,90
-5,00 92,04 48,96 41,14 69,72 49,44 37,66
-4,00 83,13 50,82 41,01 65,61 50,13 36,09
-3,00 75,48 52,67 40,07 61,83 50,75 34,20
-2,00 68,83 54,49 38,34 58,33 51,29 32,04
-1,00 62,99 56,22 35,90 55,07 51,72 29,64
1,00 53,22 59,25 29,25 49,17 52,19 24,24
2,00 49,06 60,39 25,29 46,47 52,17 21,30
3,00 45,27 61,16 21,06 43,90 51,95 18,25
4,00 41,78 61,40 16,65 41,43 51,47 15,08
5,00 38,49 60,91 12,11 39,03 50,66 11,79
6,00 35,32 59,37 7,39 36,63 49,41 8,34
7,00 32,01 56,00 2,22 34,13 47,47 4,57

brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky 

Tabulka 1

n 1,523 1,850

D
[Dptr]

Odchylka δ Odchylka δ
-10 mm -5 mm 5 mm 10 mm -10 mm -5 mm 5 mm 10 mm

-20,00 -3,4866 -0,9424 -0,6595 -2,9208 -5,4139 -2,3677 1,6893 2,700
-10,00 -2,4417 -1,1234 0,9284 1,6618 -2,3827 -1,1321 1,0135 1,9085
-5,00 -0,7880 -0,3822 0,35869 0,6939 -0,9356 -0,4544 0,4278 0,8288
5,00 -1,1240 -0,5733 0,5957 1,2139 0,0090 0,00204 0,0028 0,0105

vé čočky od oka δ0, při které také nedojde ke 
změně astigmatizmu. Existují tedy dvě polohy 
brýlové čočky vzhledem k oku, při nichž je 
astigmatizmus korigován. 

prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc.,
Ing. Jiří Novák, Ph.D., katedra fyziky, FSv 

ČVUT, Praha

Literatura:
Mikš, A.: Jemná mechanika a optika, 
1998, roč. 43, č. 9, str. 269
Polášek, J. a kol.: Technický sborník oční 
optiky, Praha, SNTL, 1974
Havelka, B.: Geometrická optika I, II, 
Praha, NČSAV, 1955
Keprt, E.: Teorie optických přístrojů III, 
Praha, SPN, 1966
Mazurek, A.: Základy praktické optiky II, 
Praha, Nakladatelství Práce, 1950
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obr. 1  Závislost změny koeficientu astigmatizmu ∆A 
na posunutí δ a lámavosti D brýlové čočky 
(n = 1,523)
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obr. 2  Závislost změny koeficientu astigmatizmu ∆A 
na posunutí δ a lámavosti D brýlové čočky 
(n = 1,850)
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23. Zvětšení v optickém prostředí
Obraz vytvořený optickou soustavou má obecně jinou velikost než 

předmět. Změnu velikosti popisujeme zvětšením. Zvětšení je poměr 
dvou opticky sdružených veličin. Opticky sdružené veličiny jsou 
odpovídající si předmětové a obrazové veličiny (např. předmětový 
bod X a obrazový bod X', vzdálenost předmětu od vrcholu lámavé 
plochy x a vzdálenost obrazu od vrcholu lámavé plochy x', velikost 
předmětu y a velikost obrazu y'). Zvětšení je charakterizováno 
změnou rozměrů kolmých k optické ose (příčné zvětšení), změnou 
vzdálenosti ve směru optické osy (osové zvětšení) a změnou úhlů 
sdružených paprsků (úhlové zvětšení).

24. Příčné zvětšení
Máme optickou soustavu tvořenou jednou kulovou lámavou 

plochou s poloměrem křivosti r, která odděluje prostředí s indexy 
lomu n, n'. Ve vzdálenosti x od vrcholu kulové lámavé plochy leží 
předmětový bod X, který se zobrazí do obrazového bodu X', který je 
ve vzdálenosti x' od vrcholu kulové lámavé plochy. Příčné zvětšení β 
je dáno poměrem opticky sdružených úseček kolmých na optickou 
osu β = y'/y. Z velikosti příčného zvětšení můžeme usuzovat na 
některé vlastnosti obrazu.

Je-li β > 0, je obraz přímý, je-li β < 0, je obraz převrácený.  
Je-li |β|=1, je obraz stejně velký, je-li |β| > 1, je obraz zvětšený, je-li 
|β| < 1, je obraz zmenšený. Je-li např. velikost předmětu měřená 
kolmo ve směru optické osy 2 cm a β = -3, znamená to, že půjde 
o obraz převrácený, zvětšený a jeho velikost měřená kolmo ve směru 
optické osy bude 6 cm.

Pro výpočet příčného zvětšení se v některých případech používá 
vzorec, ve kterém vystupují vzdálenosti x a x'. Vzorec odvodíme 
pomocí podobnosti trojúhelníků ΔXCY a ΔX'CY'. Z podobnosti 

trojúhelníků plyne y'/y = (x'-r)/(x-r) (dodržujeme znaménkovou kon-
venci). Dosadíme za r a vyjádříme jej ze zobrazovací rovnice pro 
jednu kulovou plochu v paraxiálním prostoru n'/x'-n/x = (n'-n)/r. Po 
úpravě dostaneme y'/y = nx'/n'x.

Pro kulovou lámavou plochu platí: je-li β > 0, je obraz zdánlivý. 
Poloha předmětu i poloha obrazu mají stejné znaménko, předmět 
i obraz leží před kulovou lámavou plochou. Abychom dostali obraz 
v předmětovém prostoru, musíme paprsky po průchodu soustavou 
zpětně prodloužit. Je-li β < 0, je obraz skutečný. Předmět leží před 
lámavou plochou, obraz leží za lámavou plochou, paprsky se protnou 
po průchodu optickou soustavou.

Příčné zvětšení v paraxiálním prostoru pro jednu 
kulovou lámavou plochu

β příčné zvětšení
β > 0   obraz je přímý, zdánlivý
β < 0   obraz je převrácený, skutečný
|β|=1   obraz je stejně velký jako předmět
|β| > 1  obraz je zvětšený
|β| < 1  obraz je zmenšený
y' velikost obrazu
y velikost předmětu
n index lomu předmětového prostoru
n' index lomu obrazového prostoru
x'  vzdálenost obrazu od vrcholu lámavé plochy
x  vzdálenost předmětu od vrcholu lámavé plochy 

Rovnici můžeme použít i pro odraz. Považujme odraz za speciální pří-
pad lomu n = -n' a dostaneme β = y'/y = −x'/x. V případě odrazu platí: je-li 
β < 0, je obraz skutečný. Poloha předmětu i poloha obrazu mají 
stejné znaménko, předmět i obraz leží před odraznou plochou. Pa-
prsky dopadají na odraznou plochu, odráží se, po odrazu se sbíhají 
a vzniká skutečný obraz. Je-li β > 0, je obraz zdánlivý. Předmět leží 
před odraznou plochou, obraz leží za odraznou plochou, paprsky 
se protnou ve zpětném prodloužení.

Nyní máme optickou soustavu složenou z více lámavých ploch. 
Budeme předpokládat, že máme j lámavých ploch, které oddělují 
prostředí s indexy lomu n1, n'1 = n2, n'2 = n3,...n'j-1 = nj, n'j .

Ve vzdálenosti x1, x2, x3,...xj od vrcholu 1., 2., 3...j-té lámavé plochy 
leží předmětový bod X1, X2, X3,...Xj, jenž se zobrazí do obrazového bodu 
X'1, X'2, X'3,...X'j, který je ve vzdálenosti x'1, x'2, x'3,...x'j od vrcholu 1., 2., 
3...j-té lámavé plochy. Příčné zvětšení β je dáno poměrem velikosti 
obrazu y'j a velikosti předmětu y1, tzn. β = y'j /y1. Vzorec můžeme vy-
jádřit pomocí předmětových vzdáleností x1, x2, x3,...xj a obrazových 
vzdáleností x'1, x'2, x'3,...x'j. Po úpravě dostaneme β = y'j /y1 = (n1/n'j) 
(x'1, x'2, ...x'j/x1, x2,...xj).

obr. 1  Příčné zvětšení

Pokračování z čísla 2/2006

Vybrané kapitoly 
z geometrické a vlnové optiky
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Příčné zvětšení v paraxiálním prostoru 
pro j lámavých ploch

β příčné zvětšení
y'

j
  velikost obrazu vytvořeného soustavou j-lámavých ploch

y velikost předmětu
n

1
  index lomu předmětového prostoru před 1. lámavou plo-

chou
n'

j
  index lomu obrazového prostoru za poslední ( j-tou) lámavou 

plochou
x

1
, x

2
,...x

j
  vzdálenosti předmětů (vzdálenosti dílčích obrazů)  

od vrcholu 1., 2.,...j-té lámavé plochy
x'

1
, x'

2
,...x'

j
  vzdálenosti obrazů od vrcholu 1., 2.,...j-té lámavé plochy 

25. Úhlové zvětšení
Úhlové zvětšení budeme označovat γ, je dáno podílem tangent 

úhlů, které svírají sdružené paprsky γ = tgσʹ/tgσ. Pro malé úhly platí  
tgσʹ≅ σʹ, tgσ ≅ σ. V paraxiálním prostoru tedy můžeme pro jednu 
lámavou plochu použít vztah pro úhlové zvětšení γ = σʹ/σ.

Úhlové zvětšení můžeme vyjádřit pomocí vzdáleností x a x'.  
Na obr. 2 můžeme vzdálenost SB zanedbat, neboť je velmi malá 
vzhledem k vzdálenostem x a x', platí tgσ = h/x,  tgσʹ = h/x', dosaze-
ním do vztahu pro úhlové zvětšení a úpravou dostaneme γ = x/x'.
Mezi příčným a úhlovým zvětšením platí vztah γ = (n /n') (1/β).

Úhlové zvětšení v paraxiálním prostoru 
pro jednu kulovou lámavou plochu

γ úhlové zvětšení
σ, σʹ  úhly, které svírají sdružené paprsky s optickou osou
x  vzdálenost předmětu od vrcholu lámavé plochy
x'  vzdálenost obrazu od vrcholu lámavé plochy
n index lomu předmětového prostoru
n' index lomu obrazového prostoru
β příčné zvětšení  

Máme-li optickou soustavu, která se skládá z j lámavých ploch 
a je obklopená optickými prostředími s indexy lomu n1 a n'j, platí 
γ = σʹj/σ1. Po úpravě dostaneme γ = σʹj/σ1 = (x1, x2,...xj)/(x'1, x'2, ...x'j). 
Mezi úhlovým a příčným zvětšením pro soustavu j lámavých ploch 
platí γ = (n1/n'j) (1/β).

Úhlové zvětšení v paraxiálním prostoru 
pro j lámavých ploch

β příčné zvětšení
y'

j
  velikost obrazu vytvořeného soustavou j-lámavých ploch

y velikost předmětu
n

1
  index lomu předmětového prostoru  

před 1. lámavou plochou
n'

j
  index lomu obrazového prostoru za poslední j-tou lámavou 

plochou
x

1
, x

2
,...x

j
  vzdálenosti předmětů (vzdálenosti dílčích obrazů)  

od vrcholu 1., 2.,...j-té lámavé plochy
x'

1
, x'

2
,...x'

j
  vzdálenosti obrazů od vrcholu 1., 2.,...j-té lámavé 

plochy 

26. Osové zvětšení
Osové zvětšení α je dáno poměrem sdružených úseček le-

žících na optické ose α = a'/a. Na obr. 3 jsou sdružené úsečky  
a = XZ = z-x a a' = X'Z' = z'-x'. Z hodnoty α můžeme usuzovat na 
vlastnosti obrazu. Je-li |α| > 1, bude úsečka a' větší než úseč-
ka a, je-li |α| < 1, bude úsečka a' menší než úsečka a. Je-li  
α > 0, budou body X a Z ve stejném pořadí jako obrazy bodů X' a Z', 
je-li α < 0, budou obrazy bodů X' a Z' v obráceném pořadí než body X 
a Z. Pro vzdálenosti x, x' a z, z' platí zobrazovací rovnice pro kulovou 
plochu v paraxiálním prostoru n'/x'–n/x = (n'–n)/r a n'/z'–n/z = (n'–n)/r. 
Použijeme obě rovnice a po úpravě dostaneme α = a'/a = (z'–x')/(z–x) =  
(n /n') (x'z'/xz).

obr. 2  Úhlové zvětšení

obr. 3  Osové zvětšení
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Zavedeme roviny ξ, ξʹ a roviny ζ, ζʹ. Jsou kolmé na optickou 
osu a . Příčné zvětšení v rovinách ξ, ξʹ je  
β = nx'/n'x, v rovinách ζ, ζʹ označíme příčné zvětšení βz = nz'/n'z. 
Potom můžeme vyjádřit osové zvětšení pomocí β a βz, dostaneme 
α = (n'/n)ββz. V případě, že roviny ξ, ζ leží velmi blízko sebe, tzn. 
úsečky   a,a' jsou velmi malé, můžeme položit β = βz a pro výpočet 
můžeme použít vztah α = (n'/n)β2.

Osové zvětšení v paraxiálním prostoru pro jednu kulovou 
lámavou plochu

α osové zvětšení
a, a'  sdružené úsečky ležící na optické ose
x, z  vzdálenosti předmětů od vrcholu lámavé plochy
x', z'  vzdálenosti obrazů od vrcholu lámavé plochy
n index lomu předmětového prostoru
n' index lomu obrazového prostoru
β, βz příčné zvětšení 

  

Dále budeme předpokládat optickou soustavu složenou z j láma-
vých ploch, které oddělují prostředí s indexy lomu n1, n'1 = n2, n'2 = 
n3,...n'j-1 = nj, n'j. Ve vzdálenosti x1, x2, x3,...xj od vrcholu 1., 2., 3...j-té 
lámavé plochy leží předmětový bod X1, X2, X3,...Xj, který se zobrazí 
do obrazového bodu X'1, X'2, X'3,...X'j, který je ve vzdálenosti x'1, 
x'2, x'3,...x'j od vrcholu 1., 2., 3...j-té lámavé plochy. Ve vzdálenosti 
z1, z2, z3,...zj od vrcholu 1., 2., 3...j-té lámavé plochy leží předmětový 
bod Z1, Z2, Z3,...Zj, který se zobrazí do obrazového bodu Z'1, Z'2, Z'3,...
Z'j, který je ve vzdálenosti z'1, z'2, z'3,...z'j od vrcholu 1., 2., 3...j-té 
lámavé plochy. Po úpravě dostaneme α = (z'j–x'j)/(z1–x1) = (n1/n'j) 
(x'1, x'2,...x'j z'1, z'2, ...z'j/x1, x2,...x3 z1, z2,...zj). Mezi úhlovým a příčným 
zvětšením pro soustavu j lámavých ploch platí α = (n'j/n1)ββz. Jsou-li 
roviny ξ, ζ velmi blízko sebe, potom platí pro soustavu j lámavých 
ploch vztah α = (n'j/n1)β2.

Osové zvětšení v paraxiálním prostoru pro j lámavých 
ploch

α osové zvětšení
a'

j
, a

1
  sdružené úsečky ležící na optické ose

n
1
  index lomu předmětového prostoru před 1. lámavou plochou

n'
j
  index lomu obrazového prostoru za poslední j-tou láma-

vou plochou

x
1
, x

2
,...x

j
  předmětové vzdálenosti (vzdálenosti dílčích obrazů) 

od vrcholu 1., 2,...j-té lámavé plochy
z

1
, z

2
,...z

j
   předmětové vzdálenosti (vzdálenosti dílčích obrazů) 

od vrcholu 1., 2.,...j-té lámavé plochy
 x'

1
, x'

2
,...x'

j
  obrazové vzdálenosti od vrcholu 1., 2.,...j-té lámavé 

plochy
 z'

1
, z'

2
,...z'

j
  obrazové vzdálenosti od vrcholu 1., 2.,...j-té lámavé 

plochy
 β, βz příčné zvětšení  

V příští části se budeme věnovat základním bodům optické 
soustavy, předmětovému a obrazovému ohnisku, předmětovému 
a obrazovému hlavnímu bodu a předmětovému a obrazovému 
uzlovému bodu.

Ing. Soňa Jexová, 
VOŠZ a SZŠ, Alšovo nábřeží 6, Praha 1
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EasyFit S

hort

novinka

� OČNÍ OPTIK 
NÁPLŇ PRÁCE:
Na této pozici zastřešíte odbornost práce laboratorního týmu v oblasti zábrusu
brýlových čoček. 

POŽADUJEME:
� minimálně SŠ vzdělání v oboru oční optik / oční technik
� zkušenosti práce ve výrobní optické laboratoři - zábrus brýlových čoček (min. 2 roky)
� proaktivní přístup, orientaci na zákazníka 
� flexibilitu a ochotu učit se novým věcem

VELMI UVÍTÁME: 
� alespoň základní znalost anglického, příp. německého jazyka 

� ODBORNÝ TECHNIK
NÁPLŇ PRÁCE: 
Hlavním úkolem na této pozici je zajištění bezproblémového chodu výrobních přístrojů
během dne, jakožto i úprava a instalace nových procesů v oblasti tvrzení, kontrola kvality
tenké vrstvy (optická - strojní - chemická) a komunikace s dodavateli (ohledně přístrojů
a spotřebního materiálu).

POŽADAVKY: 
� min. SŠ elektrotechnického / technického zaměření
� minimálně 4 roky zkušeností v oblasti automatických procesů
� znalost vzájemného ovlivňování procesů 

VELMI UVÍTÁME: 
� zkušenosti s procesy na SCL přístrojích
� zkušenosti s CVD (Chemical Vapor Deposition) procesy na přístrojích SATIS vacuum
� optické znalosti

NABÍZÍME:
� zajímavou, samostatnou a různorodou práci  � odpovídající finanční ohodnocení, bonusy a zaměstnanecké výhody  � zázemí mezinárodní, dynamicky se rozvíjející společnosti

EXPANDUJEME A HLEDÁME NOVÉ ČLENY DO NAŠICH TÝMŮ:

www.omega-optix.cz, info@omega-optix.czNejširší nabídka kvalitních progresivních čoček

V případě, že Vás výše uvedená pozice zaujala, zašlete nám, prosím, svůj strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem na níže uvedený kontakt.
Kontakt: Michaela Škodová, HR Manager, Omega Optix, s.r.o., Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem, tel: +420 326 920 037, fax: +420 326 920 001, e-mail: jobs@omega-optix.cz

novinka

� progresivní čočka s krátkým
koridorem dostupná všem

� minimální montážní výška 16 mm

� ověřený design

� optimální pohled na všechny
vzdálenosti

� jemné přechody, vyvážené zóny
na blízko i do dálky

� rychlá a snadná adaptace
i pro nové presbyopy
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Vážení oční optici,

jak možná víte, společnost ESSILOR se kromě prodeje 
brýlových čoček věnuje i neziskovým projektům, které po-
mohou všem potřebným. ESSILOR například celosvětově 
podporuje konání tzv. Special Olympics (olympiáda men-
tálně postižených sportovců). Součástí této olympiády je 
vždy i akce Opening Eye, při níž všichni sportovci projdou 
vyšetřením zraku a společnost ESSILOR každému z nich 

věnuje brýlové čočky vhodné pro korekci jeho zraku. 
ESSILOR-OPTIKA spol. s r.o. se připojila k této celosvětové 
aktivitě společnosti ESSILOR v roce 2005. Zúčastnila se 
již 2 speciálních olympijských her konaných na území ČR 
a pomohla při nich s korekcí zraku u 112 mentálně posti-
žených sportovců. Již teď se těšíme na další setkání.
Tímto však naše aktivity nekončí. Jak sami víte, na ve-
letrhu OPTA 2006 pořádala společnost ESSILOR soutěž 
o osobní automobil a spoustu dalších hodnotných cen. 

Jedno z pravidel soutěže bylo, že nevyzvednuté výhry 
propadají ve prospěch Nadace Terezy Maxové pro děti 
v dětských domovech, a proto měla možnost výkonná 
ředitelka nadace Terezie Sverdlinová po skončení soutěže 
převzít z rukou Dr. Poldaufa tyto nevyzvednuté výhry. 
Zároveň se dohodli na další vzájemné spolupráci.
Rádi bychom Vám sdělili, že ESSILOR-OPTIKA spol. s r.o. 
provede v 16 dětských domovech, které nadace vybrala 
po celé České republice, screeningové vyšetření zraku. 
Pro děti se zjištěnou oční vadou zajistí oční vyšetření 
a dodá také brýlové čočky. A zde se dostáváme k jádru 
naší výzvy.
Přidejte se k nám a vezměte si do patronace některé 
z dětí z dětských domovů, které potřebuje brýle. 
My dodáme brýlové čočky a Vy obrubu a zábrus. Potom 
samozřejmě „svému“ dítěti brýle předáte (a v případě 
Vašeho zájmu je budete i nadále „udržovat“).
Pokud by se Vám náš návrh líbil a chtěli byste se k nám při-
dat, můžete nás kontaktovat následujícím způsobem:

poštou: ESSILOR-OPTIKA spol. s r.o. 
marketingové oddělení 
k rukám Jaroslava Hrdličky 
Nábřežní 4/90 
150 00 Praha 5

e-mailem: hrdlickj@essilor.cz
faxem: 255 702 012
telefonicky: 255 702 011, 602 359 769

Váš ESSILOR team

PŘIDEJTE SE K NÁM!
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Až 80 % vjemů, které přicházejí do našeho 
mozku, je vizuálních. To znamená, že do-
minantním smyslem člověka je zrak. Jeho 
poškození nebo úplná ztráta schopnosti vidět 
zasáhne samotné uspokojování těch nejzá-
kladnějších lidských potřeb, jako je příprava 
jídla a stolování, oblékání a výběr šatů, hygie-
na a běžné domácí práce, každodenní péče 
o sebe a o své blízké. Žádná z těchto běžných, 
rutinních činností se neprovádí snadno nebo ji 
nelze bez cizí pomoci provádět vůbec. Osleplý 
člověk nejprve ztrácí zaměstnání, nezřídka 
i rodinné zázemí. Lítost a soucit s blízkým člo-
věkem, který oslepl, brzy vystřídá zoufalství. 
Na jedné straně se projeví neschopnost něco 
dělat a závislost na pomoci druhých, na straně 
druhé se naskýtá spousta času bez možnosti 
být užitečný a schopnosti něco dělat.

Sociální rehabilitace? 
Co nejdříve!

Rehabilitace je na slepotu tím nejlepším 
lékem. Přináší nejen pocit, že není všemu 
konec a že to půjde, ale především pocit 
opětovného zapojení se do života. První malé 
úspěchy povzbudí nejen samotného postiže-
ného, ale především jeho rodinu. Jak vlastně 
rehabilitace později osleplého probíhá? Začíná 
se s maličkostmi: vyznat se v domácím pro-
středí, zorientovat se, najít předměty a věci, 
které potřebuji, naučit se s nimi zacházet bez 
kontroly zrakem, ohřát si jídlo a naučit se jíst, 
aniž vidím do talíře. S tím vším souvisí možná 
poněkud jiné uspořádání věcí v domácnosti, 
aby je nevidomý často neshazoval, uložení věcí 
tak, aby se neměnilo jejich místo a nacházely 
se v takovém stavu, aby se nevidomý nezranil 
a věčně si nevytvářel modřiny o vysunuté židle, 
otevřené zásuvky a skříňky nebo pootevřené 
dveře. Nutná je tedy i práce s rodinou. Časem 
k tomu jistě přibude i příprava jídla nebo lehké 
domácí práce – vše bez kontroly zrakem. 
Nácvik sebeobsluhy je významným prvkem 
základní sociální rehabilitace vedle již dříve 
zmiňovaného nácviku prostorové orientace 
a samostatného pohybu (POSP). Tyto služby 
zajišťuje Tyfloservis, o.p.s., a Dědina, o.p.s.

Bez motivace a tvrdé dřiny to 
prostě nejde

Samotná sociální rehabilitace však nestačí. 
Instruktor, který vede jednotlivé kurzy základní 
sociální rehabilitace, je vidící osoba. Při prv-
ních nezdarech, při přehnaném očekávání 
rychlejšího a snadnějšího průběhu nácviku 
se může dostavit deprese a pocity marnosti 
počínání. V tuto chvíli nastává čas na setká-
ní s podobně postiženými, kteří problém 
již zvládli. Motivační programy připravují 
odborná pracoviště SONS – Sjednocené 
organizace nevidomých a slabozrakých (Stře-
diska integračních aktivit) a také TyfloCentra, 
krajská střediska sociálních služeb, založená 
SONS. Vedle motivačních programů je po-
třebné zejména těsně po skončení sociální 
rehabilitace, případně i v jejím průběhu do-
cvičovat a posilovat získané dovednosti. 
K tomu slouží např. rekondiční pobyty, po-
řádané SONS, nebo aktivizační programy 
s doplňkovými formami rehabilitace, které 
organizují TyfloCentra.

Pomocníci v domácnosti
K nácviku sebeobsluhy se používá řada 

jednoduchých, obvykle drobných, ale užiteč-
ných pomůcek. Prodejem těchto pomůcek se 
u nás zabývají dvě specializované prodejny 
tyflopomůcek v Praze a Olomouci, které 
SONS provozuje, a také např. výrobní druž-
stvo nevidomých Spektra a další firmy. 

Jedná se o:
–  časoměrné pomůcky (hodinky a budíky), 
–  měřicí přístroje do domácnosti (mluvící 

kuchyňské a osobní váhy, přístroje na 
měření vzdálenosti), 

–  lékařské přístroje (tonometr, glukometr 
a teploměr s hlasovými výstupy), 

–  ostatní pomůcky (indikátory hladiny, světla 
a barev, kalkulátor, kompas atd.). 

Všechny jmenované pomůcky jsou uzpů-
sobeny pro nevidomé, mají hlasový nebo 
hmatový výstup. Specializované prodejny 
tyflopomůcek hledají na trhu a následně 

zajišťují další drobné pomůcky z běžného sor-
timentu, které nevidomí lidé používají daleko 
častěji než lidé vidící, např. různé dávkovače, 
držáky, násypky, oddělovače, spony, tvořítka, 
zásobníky, navlékače jehel aj. 

Výborným pomocníkem v domácnosti je 
„označovač“ Sherlock, který funguje na bázi 
rádiových identifikačních čipů (technologie 
RFID). Přístroj nevidomému umožňuje ozna-
čení věcí v domácnosti, čímž se následně 
usnadňuje jejich nalezení.  

Odkazy k danému tématu naleznete na:
is.braillnet.cz/pomucky.php, 
www.sons.cz/ost-pom.php

Jak číst a psát?
Vzdělávání a návrat na trh práce u lidí 

s těžkým zrakovým handicapem z velké části 
ovlivňuje fakt, jak se vyrovnali s problémem 
přijímání a zpracování informací. Přijímat, 
vyhledávat a zpracovávat informace s těžkým 
zrakovým handicapem se dá co do obtížnosti 
srovnat se samostatným pohybem a prostoro-
vou orientací. Tak, jak se nevidomý i po zvlád-
nutí POSP nedostane všude a nastane řada 
situací, kdy sám neznámou trasu nezvládne, 
stejně tak i v oblasti přijímání a zpracování 
informací existuje celá řada nepřekonatel-
ných bariér.

Následující tabulka mapuje možnosti práce 
s textovou informací s použitím pomůcek. 
Mapuje možnosti jednotlivých pomůcek, na-
značuje omezení a nevýhody, k dané pomůcce 
je připojen i popis služby, kterou poskytuje.

O zrakovém
postižení 

a zrakově postižených

obr. 1 Obrázek vytlačeného písma na speciálním 
vytvrzeném papíře, čitelného hmatem
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Z tabulky jasně vyplývá význam výpočetní 
techniky v oblasti odstraňování informační 
bariéry u lidí se zrakovým handicapem přizpů-
sobením formám vnímání. Pomůcky na bázi 
PC umí nejenom reagovat na potřeby všech 
těžce zrakově postižených, ale s příchodem 
PC byla nevidomým umožněna také běžná 
práce s textem, tj. editace textu (vpisování, 
mazání, přemísťování a kopírování částí tex-
tu, vytváření textu od konceptu až k finální 
podobě).

Než nevidomý usedne 
k počítači

Dříve než nevidomý usedne za klávesnici 
počítače, je vhodné, aby zvládl jednodušší 
pomůcky, které mu budou sloužit ihned bez 
složitého zácviku, byť jen pro omezené užití.

Po oslepnutí je nejdosažitelnějším prostřed-
kem k záznamu informací a jejich přehrání 
obyčejný diktafon či magnetofon. Meto-
dický pokyn MPSV k Vyhlášce 182/1991 

Sb. v platném znění umožňuje poskytnout 
příspěvek současně na obě pomůcky. Dik-
tafon zde plní funkci přenosného zařízení 
pro záznam převážně mluveného slova, 
magnetofon je spíše stolní zařízení pro práci 
nejen s mluveným slovem a s možností poři-
zovat kopie kazet. V poslední době stále více 
nevidomých volí tzv. digitální záznamník, 
který umožňuje skrze digitální technologii 
uspořádat jednotlivé zvukové nahrávky 
a usnadňuje v nich orientaci. Je však třeba 
si uvědomit, že tato zařízení umí pracovat 
pouze s hlasovou nahrávkou. Pomocí těchto 
pomůcek nelze zapisovat nebo upravovat 
text, tisknout jej apod. Vzhledem k tomu, že 
se nejedná o přístroje speciálně upravené 
pro nevidomé, je kladen důraz na jednoduché 
ovládání a možnost využívání maxima funkcí 
bez možnosti kontroly zrakem.

Aby mohl nevidomý psát text, učí se obvykle 
nejprve psát na běžném psacím stroji. Musí 
zvládnout desetiprstovou techniku psaní. Ne-

výhodou běžných psacích stojů je nemožnost 
zpětné kontroly nebo jakékoliv dodatečné 
úpravy. Nácvik psaní desetiprstovou tech-
nikou však neztratil na významu, neboť se 
jedná o významnou dovednost potřebnou 
pro zvládnutí práce s klávesnicí PC bez 
kontroly zrakem, což je nutný předpoklad pro 
nácvik práce s náročnými pomůckami na bázi 
výpočetní techniky. Nácvik psaní na klávesnici 
desetiprstovou technikou poskytuje Tyfloser-
vis, o.p.s., a Dědina, o.p.s.

Braillovo písmo – základ 
gramotnosti nevidomých

Bez vhodného písma pro nevidomé by si 
v historii nevidomí nevybojovali právo na vzdě-
lání. Verbální způsob poskytování informací 
nebo zvukové nahrávky je z důvodu odlišností 
v psaném a mluveném jazyku i přes použití 
moderní technologie v určitých směrech 
nedostačující. Když nevidomí sváděli svůj 
boj za právo na vzdělání, přikláněli se spíš 

Kompenzace zrakového postižení – 2. část
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náhradní smysl prostředek pomůcka co umožňuje služba *) nevýhody

sluch zvuk, hlas
magnetofon, 

diktafon, digitální 
diktafon

poslech, záznam 
hlas. informace

poradenství
obtížné hledání,  

nemožnost editace

hmat
slepecké  
písmo

slepecký  
psací stroj

čtení hmatem, psaní 
a tisk slepeckým písmem

výuka čtení 
a psaní

objemnost tisků, 
vidící nepřečte

hmat
běžně 

tištěný text
OPTACON 

již se nevyrábí
čtení běžné  

latinky (náročné)
nácvik práce

velmi obtížné, umí jen  
málo nevidomých

zbytek zraku
běžně  

tištěný text
lupa kamerová čtení zbytkem zraku zácvik obsluhy jen pro slabozraké

- - -
běžně 

tištěný text
kancelářský  
psací stroj

zápis a tisk bez  
jakékoliv kontroly

nácvik práce
nemožnost zpětné  
kontroly a oprav

sluch, hmat 
i zbytek zraku

digitální  
podoba  

informace

speciálně  
vybavený  

osobní počítač

čtení, zápis, editace,  
tisk běžný i slepecký

odborné  
poradenství,  

kurzy obsluhy

nutná výuka obsluhy  
jako předpoklad používání

*) v případě jednoduchých pomůcek (diktafon, magnetofon, kamerová lupa nebo běžný či slepecký psací stroj) poskytuje poradenství a nácvik Tyfloservis. Tzv. PC pomůckami 
se zabývá Tyflokabinet – metodické centrum tyflotechnických pomůcek, SONS a krajská TyfloCentra.

Srovnání kompenzačních pomůcek pro čtení, psaní a pro práci s informacemi
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k písmu specifickému, jejich učitelé se snažili 
o přizpůsobení latinky pro čtení hmatem. Sou-
běžné používání přizpůsobené latinky a vývoj 
speciálních písem trval takřka tři století. Jako 
nejvhodnější se nakonec prosadilo šestibodo-
vé Braillovo písmo (obr. 1), přestože nevido-
mé v oblasti vzdělávání izolovalo. Pro vidícího 
učitele je speciální slepecké písmo obtížně 
čitelné a dodnes může být bariérou vzdělávání 
nevidomých dětí v běžných školách.

Braillovo písmo se ujalo z několika důvodů. 
Uspořádání bodů (obr. 2a) je ideální pro plo-
chu bříška prstu, který písmeno pojme celé. 
Jednotlivé body jsou symbolicky očíslovány. 
Toto číslování pomáhá především začáteční-
kům. Při dlouhodobé praxi se body v paměti 
nevidomého čtenáře spojují do obrazců tak, 
že i celá slova mají svůj „tvar“. Čtenář pak 
čte toto písmo zcela plynule jako čte vidící 
člověk běžně tištěný text. Nácvik je však 
obtížný a bez pravidelného opakování 
a používání se schopnost číst toto písmo 
hmatem ztrácí. To je také důvod, proč se 
slepecké písmo vidící člověk nikdy nenaučí 
číst hmatem, neboť pro vidící je rozpoznání 
zrakem vždy rychlejší.

 1 • • 4 1 • • 4

 2 • • 5 2 • • 5

 3 • • 6 3 • • 6

  7 • • 8

Některé znaky běžné abecedy je nutné 
vyjádřit dvojicí znaků slepeckého písma, 

protože šest bodů pro kombinaci „vytlače-
né“ – „nevytlačené“ umožňuje vytvořit pouze 
64 různých znaků, což nestačí pokrýt běžně 
užívané znaky abecedy, číslice, interpunkční 
znaménka a další běžně užívané znaky. Písmo 
proto obsahuje řadu prefixů, např. prefix vel-
kého písmene, prefix řetězce velkých písmen 
nebo také prefix číselného znaku.

Existuje česká norma bodového písma, 
která stanovuje pravidla používání prefixů pro 
zápisy čísel, dat, matematiky, fyziky, chemie 
nebo i jiných předmětů, kde musí být stano-
ven specifický zápis.

S využitím výpočetní techniky se i u nás 
zavádí tzv. osmibodové písmo (obr. 2b), 
pomocí kterého se lépe zapisují znaky po-
užívané na počítačích. Osmibodové písmo 
navíc umožňuje vyhnout se prefixům, tedy 
vyjádřit každý znak abecedy jediným znakem 
bodového písma. Body 7 a 8 se používají 
v osmibodovém slepeckém písmu na speci-
álním zobrazovači připojeném k PC (braillský 
řádek) jako náznak kurzoru, v kombinacích 
pro graf ické nebo matematické a j iné 
speciální symboly a významy. Např. bod 7 
u písmene znamená, že se jedná o velké 
písmeno, bod 8 s kombinací písmen a až j 
znamená číslici 1 až 0, v kombinaci s dalšími 
písmeny jiné speciální znaky. Problémem 
přijetí osmibodového písma je zvýšení 
náročnosti na jeho rozpoznání hmatem.

Základními pomůckami pro zápis slepec-
kého písma jsou speciální pomůcky – Pich-
tův psací stroj nebo tzv. Pražská tabulka. 
Pichtův psací stroj je obdobou klasického 
psacího stroje, kdy nevidomý zakládá do 
stroje speciální papír (svou tuhostí jej lze 
přirovnat ke čtvrtce na kreslení) a pomocí 
mechanického přenosu tlaku z kláves na 
hlavu stroje se do papíru vytlačují hmatné 
body. Slepecký psací stroj má šest kláves 
pro generování jednotlivých kombinací pís-
men, sedmá klávesa je mezerník. Existuje 
i speciální osmibodový slepecký psací stroj. 
Výhodou Pichtova psacího stroje je možnost 
kontroly psaného textu, nevýhodou je použi-
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základ

té písmo, které slouží pouze pro vlastní potře-
bu nebo pro někoho, kdo toto písmo umí číst. 
Tzv. Pražská tabulka je dvoulistová kovová 
šablona, do které se vkládá list papíru. Horní 
plát je opatřený obdélníkovými otvory s po-
lokulatými výřezy pro šest bodů. Do vlože-
ného listu se pak prostřednictvím této formy 
tzv. bodátkem vytlačují body. Pražská tabul-
ka se vyrábí ve čtyřřádkové verzi, je přeno-
sitelnější a pohotovější k použití, nicméně 
vyžaduje další nácvik zápisu, neboť body 
se vytlačují na list zezadu zprava doleva. 
Existují i tzv. dymokleště (obr. 3), které 
umí generovat nápisy ve slepeckém písmu 
na samolepící pásky. Ty pak mohou sloužit 
k označování nejrůznějších věcí (kazet, 
vypínačů a ovladačů např. na elektrospo-
třebičích). Pomůcka je spíše pomocníkem 
pro vidící osoby. Slepecké písmo získává 
nový význam v oblasti zpřístupnění výpočetní 
techniky pro nevidomé, kterému se budeme 
věnovat v závěrečném dílu našich článků.

Odkazy k danému tématu:
www.sons.cz/braillska_abeceda_sada.php
http://smykal.ecn.cz/publikace/kniha08.htm 
(Pohled do dějin slepeckého písma, webová 
verze knihy PhDr. Josefa Smýkala)

RNDr. Hana Bubeníčková
ředitelka společnosti TyfloCentrum Brno, 

o.p.s., (www.tyflocentrum-bm.cz), 
vedoucí Metodického centra informatiky 

SONS (www.sons.cz/inform)

obr. 4 Tiskárna textu 
ve slepeckém písmu In-
dex Everest (ve spojení 
s počítačem)

obr. 5 Braillský řádek 
pro čtení informací z počí-
tače pomocí slepeckého 
písma (ve spojení s počí-
tačem)

obr. 2a obr. 2b

obr. 3 Dymokleště – pomůcka pro výrobu popisků 
na samolepicí pásky a ukázka použití popisek na kořen-
kách
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Házená 
 a basketbal halové kolektivní sporty

s

Historický vývoj
Vývoj v posledním desetiletí ukazuje, že halové sporty se těší 

stále větší oblibě. Přinesly nové sportovní ikony, jako je Stefan 
Kretschmar (házená) nebo Dirk Nowitzky (basketbal). Skvělé jsou 
rovněž úspěchy v mezinárodních turnajích, které vynesly házenou 
nebo basketbal na čelo sledovanosti kolektivních sportů.

Házená vzešla z fotbalu a od roku 1917 je považována za regulérní 
sport. Na olympijských hrách se házená objevila poprvé v roce 1936 
v Berlíně, halová házená se hrála poprvé na olympiádě v Mnichově 
v roce 1972.

Basketbal je olympijským sportem od roku 1936. „Košíkovou“ však 
hráli již ve starověku Normané, Inkové a Mayové. První pravidla bas-
ketbalu vznikla v roce 1894 v USA. Dnes je basketbal mezinárodně 
rozšířeným sportem, dominantní je však stále v USA. Od roku 1982 se 
mohou olympijských her účastnit i profesionální hráči (Dreamteam).

Míčové sporty v číslech
V Německu se věnuje házené 830 000 lidí, volejbalu 520 000 

a basketbalu 200 000 lidí. Celkově se halovým míčovým sportům 
věnují miliony lidí. Podobný zájem je i v ostatních evropských zemích. 
Stále se zvyšující počet informací a televizních přenosů zájem o tyto 
sporty jen prohlubuje.

Míčové sporty – druhy her a pravidla
Basketbal
Basketbal se hraje na hřišti o velikosti 28,5x15 m. Koš je umístěn 

ve výšce 3,05 m nad palubovkou a má průměr 45 cm. 4,5 m od koše 
je tříbodové území. Míč váží 650 g a jeho obvod je 75–78 cm. Každé 
družstvo tvoří 5 hráčů. Podle NBA smí trvat útok maximálně 24 se-
kund. Když útočící družstvo nevystřelí, ztrácí míč a musí jej odevzdat 
soupeři. Hraje se na čtyři čtvrtiny po 12 minutách. Hráč nesmí přerušit 
dribling, hrát nohou a faulovat soupeře. Za to ztrácí míč a dostává 
záporné osobní chyby, kterých může mít do vyloučení jen 5.

Házená
Mnoho technik a hráčských dovedností je převzato z basketbalu. 

Důležité rozdíly: každý tým tvoří šest hráčů a brankář, cílem hry je 

dostat míč do brány soupeře. Hřiště má rozměr 38x18 m, brána měří 
2x3 m. Míč má obvod 60 cm a váží 475 g – je tedy menší a lehčí než 
basketbalový. Hrací doba je 2x30 minut (muži).

Příbuzné sporty:
Volejbal, plážový volejbal, americký fotbal (hraje se venku).

Sportovně fyziologické aspekty
Žádný druh sportu není tak rychlý a nevyžaduje tolik schopností 

jako basketbal a házená. Přechod z útoku do obrany a naopak vyža-
duje od všech hráčů maximální koncentraci a fyzickou připravenost. 
Relativně úzký prostor a krátké vzdálenosti od branky k brance (či od 
koše ke koši) vyžadují vysokou rychlost startu, rychlý běh na krátké 
vzdálenosti, obratnost a přehled v rychle se měnících situacích. 
Mysl musí být v těsné součinnosti se svalovým aparátem. Přechod 
od vjemu okem k uskutečnění pohybu musí být automatický a velmi 
rychlý. Nebezpečí úrazu hrozí zejména od loktů a prstů spoluhráčů. 
Není-li hráč chráněn, může úder loktem způsobit závažné poranění 
v oblasti oka či spánku.

Speciální požadavky na vnímání hráčů
Důležitým faktorem určujícím výkonnost je technika, taktika a kon-

dice. Zejména technické a kondiční výkony by měly být rozvíjeny 
současně. Špatná technika se projeví na rychle ubývající kondici 
a současně špatná kondice způsobuje chybnou koordinaci pohybů. 
Ochabnutí svalstva má za následek delší reakce, snížené vizuální 
vnímání pak způsobí pomalou a špatnou reakci svalstva. K hrubému 
odhadu korekce zraku si musíme představit herní situaci, ve které 
se hráč nachází. Musíme být informováni o jeho působení na hřišti, 
potřebujeme vědět, zda hraje ve středu hřiště nebo na křídle.

Taktika
S odborným výrazem „anticipace“ (předvídání) se ve sportu se-

tkáváme čím dál častěji. Hráč musí umět odhadnout, co se stane 
v nejbližších vteřinách, a předem si podvědomě připravit reakci. 
K tomu potřebuje dokonalý přehled o hře a ostré vidění do všech 
úhlů. Musí dobře odhadnout rychlost a vzdálenost míče nebo pro-

Lokty, zápěstí a zuby jsou chráněny – ale oči?

Míč je ubráněn, ale ruka jde nyní ve směru hlavy
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tihráče. Předvídání protihráčova chování je také základem všech 
herních fint a klamavých manévrů.

Pozorování protivníka
Aby mohl hráč dobře a včas reagovat, musí neustále pozorovat 

protihráče a ve zlomku vteřiny rozhodnout o obranném nebo útoč-
ném manévru. K tomu potřebuje dokonalé stereoskopické vidění 
a přehled v periferiích.

Požadavky při házení míčem
Hráč musí při útoku pozorovat jak území, ve kterém se nachází (zóny 

pro hody), tak bránící protihráče a branku nebo koš, do kterého chce 
míč umístit. Potřebuje tedy vidět na zem, ale zároveň do výšky dva 
až tři metry od palubovky při co nejmenším pohybu hlavou. Hody 
na branku (koš) jsou nasměrovány s přesností centimetrů a vidění 
tedy musí být schopno takovou vzdálenost rozlišit.

Speciální požadavky na brýle a brýlové čočky
Rozhodování, kterou korekční pomůcku zvolit, ovlivňuje mnoho 

faktorů:
–  světelné podmínky (málo světla, tvrdé světlo, mnoho světla), 

oslnění, zábleskové světlo (novináři a diváci),
–  velké reflexy na brýlových obrubách,
–  pro úhel pohledu do stran, ale i nahoru (především u basketbalu) 

je nutný velký průměr čoček, který současně chrání oči také 
před oslněním od reflektorů v hale (zejména při basketbalu při 
pohledu nahoru).

V mnoha halách existují problémy s výměnou vzduchu. Sportovci 
se potom hodně potí, pot se může dostat na brýlovou čočku a zne-
možnit dobré vidění. Jindy se může brýlová čočka i zamlžit. Vždy je 
třeba použít brýlové čočky s antireflexní vrstvou a doporučit veškeré 
čisticí prostředky, které se mohou použít přímo v hale. Jako každé 
jiné sportovní brýle jsou i tyto vystaveny nebezpečí střetu s míčem 
nebo s protihráčem. Z této skutečnosti je třeba vycházet při volbě 
brýlové obruby – měla by být z nerozbitného materiálu a v malé míře 

deformovatelná při úderu. K upevnění brýlí na hlavě je dobré použít 
fixační závěs za hlavu ve formě širší gumy, která nebude dřít v týle, 
ale zároveň nedovolí brýlím spadnout při rychlém pohybu. Mnoho 
sportovců dnes dává přednost kontaktním čočkám, které jsou pro 
halové sporty výborným řešením. Pozor však na klimatizaci, která 
povrch kontaktní čočky extrémně vysušuje (při delším pobytu). 
V tomto případě je vhodné použít umělé slzy na zvlhčení povrchu 
kontaktní čočky.

Kritéria pro výběr brýlí pro halové sporty
Brýlová obruba
Materiál musí být pevný a příjemný na kůži (mnoho potu), neměl by 

být lesklý, aby nevytvářel nepříjemné reflexy od reflektorů. Na obličeji 
i za ušima by měla obruba sedět na měkkých, plastových částech 
(sedla, koncovky, anatomický nosník). Za hlavou by měl obrubu držet 
fixační pásek, který nedovolí brýlím spadnout při rychlém pohybu.

Brýlové čočky
Nejvhodnější je neroztříštitelný materiál – polykarbonát. Dopo-

ručuje se kvalitní antireflexní úprava, tvrdoelastická vrstva proti 
poškrábání, případně hydrofobní úprava. Brýlové čočky by měly mít 
co největší průměr, aby bylo zaručeno co nejširší zorné pole.

Optik – optometrista
Měření provádí s přihlédnutím na periferní vidění. Dle možností 

doporučí brýle, kontaktní čočky (tvrdé nebo měkké) nebo kombinaci 
obojího. Dbá na dobrý kontrast s přihlédnutím k podmínkám v hale 
(eventuální filtr na světlo).

Volně zpracováno podle článku „Handball/Basketball – die 
Indoor Mannschaftsspiele“, zveřejněného v časopise DOZ 

6/2005. Přeložil a upravil Mgr. Vilém Rudolf.

Těsná hra s častým tělesným kontaktem hráčů

Hrát je možné i s ochrannými brýlemi
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Silmo Paris 

v

Mezinárodní veletrh technologií, módy  
a obchodu v oblasti oční optiky

Mezinárodní veletrh SILMO má vedoucí 
postavení mezi veletrhy v oblasti oční optiky. 
Svou image si veletrh vytvořil ve světě módy 
i v oblasti prodeje brýlí. Svědčí o tom také pra-
videlné představování nových kolekcí právě 
v měsíci říjnu. SILMO nabízí výjimečně boha-
tou paletu výrobků. Může se pochlubit nejen 
tím, že určuje trendy a koná se v atraktivní 
lokalitě v Paříži, ale též zdaleka nejširší na-
bídkou z oblasti levných i luxusních výrobků, 
výtvorů z dílen předních světových značek, 
technických pomůcek pro řešení zdravotních 
problémů atd. Všichni optici mohou nalézt 
odpovědi na své obchodní potřeby právě na 
veletrhu SILMO, ať už je zaměření a styl jejich 
zákazníků jakýkoliv.

Veletrh se koná ve třech 
pavilonech:

Pavilon 1: zde návštěvníci naleznou op-
tické a sluneční brýle, brýlové obruby, skla, 
kontaktní čočky, luxusní značky, „brýle jako 
šperk“, dále vybavení prodejen oční optiky 
a přístroje pro optometristy.

Pavilon 2-1: sekce „Village“, ve které svě-
toví návrháři představí v předpremiéře nové 
tendence – ať už klasických stylů či tvarů 
ultra-moderních, od těch nejjednodušších 
až po ty nejnápaditější.

Pavilon 2-2: sekce „Technop‘hall“, která 
sdružuje pokrokové technologie na špič-
kové úrovni v oblasti výroby. Budou zde 
umístěny sekce věnované krátkozrakosti, 
brýlařství – oboru jako takovému – a stánek 
odborného tisku.

Veletrh se pevně drží svých počátečních 
předsevzetí. Chce být víc než jen místem 
odborných setkání. Rád by poskytl skutečné 
návody pro práci v celé, široké profesi oční 
optiky a brýlí. Tento hlavní cíl se bude prolínat 
na veletrhu v různých podobách:

Konference – pořádají se každoročně, 
a to na téma, které je v popředí zájmu celé 
profese. Naposledy to bylo např. vystoupení 
odborníka na vzhled. Vysvětloval přímo v pu-
bliku, jaké možnosti dnešní brýlové obruby 
skýtají, jak mohou vhodně zvýraznit či jemně 
upravit typ a tvar obličeje.

Sešity SILMO – skutečná bible pro každého 
optika. Vycházejí dvakrát ročně a nabízejí 
různé nápady, informace, technologie, vý-
robní postupy, řešení aktuálních problémů 
– zkrátka vše, s čím se optik ve své profesi 
setkává. Sešity věnují značnou část prostoru 
„multiuživatelům“, tedy zákazníkům, kteří 
vlastní zároveň optické brýle, sluneční brýle 
a několik druhů čoček.

Forum – sekce inovací a trendů uspořádaná 
formou výstavky. Představují se zde novinky 
vystavovatelů zvlášť vybrané návrhářským 
studiem.

Zlaté SILMO – ocenění nejdůležitějších 
inovací v oboru oční optiky. Každoročně se 
uděluje v deseti kategoriích.

Veletrh SILMO v číslech (údaje z roku 
2005)

 Počet návštěvníků: 43 484
Počet vystavovatelů: 1 010
Hrubá výstavní plocha: 81 000 m2 
Čistá výstavní plocha: 38 363 m2 

Veletrh SILMO v podzimní Paříži si ne-
nechte ujít. Pro další informace kontaktujte 
kancelář veletrhu SILMO v Praze – Ac-
tive Communication, tel.: 222 518 587,  
e-mail: active@telecom.cz.

Historie veletrhu SILMO 
s retrospektivou významných 
událostí ve světě optiky

1967 Skupina 50 francouzských výrobců 
brýlí s podporou radnice v městě Oyonnax 
zakládá veletrh za účelem přestavit své vý-
robky zahraničním partnerům. Veletrh vzniká 
pod názvem SIP – Mezinárodní veletrh plastů 
v brýlařství a přístrojů pro optiky. Veletrh se 
koná na jaře a trvá 7 dní. Nachází se na ploše 
1 500 m2 a účastní se jej 58 vystavovatelů. 
Synové Aimé Lamy představují zcela nové 
obruby pro muže pod značkou „P.D.G“. Persol 
přichází se značkou „007“. Plastinax, který 
později mění své jméno na AIRESS, navrhuje 
brýle pro Sheilu, Sylvii Vartanovou, Jacky 
Ickxe, Illie Nastasseho...

1969 Počet vystavovatelů se zdvojnáso-
bil, je jich již 100 a původní pavilon nestačí. 
Městská radnice proto staví další a rozši-
řuje tak plochu pro veletrh o potřebných 
3 000 m2. Vzniká název SILMO – Mezinárodní 
veletrh brýlí a přístrojů pro optiky/optomet-

risty. Celkový obrat v oboru oční optiky ve 
Francii dosahuje částky 433 miliony franků. 
Z toho jenom prodej brýlí představuje 300 
milionů franků. Francouzská oční optika pro-
žívá skvělé období a zaznamenává dynamický 
rozvoj ve výrobě i v exportu. Brýlové obruby 
„Amor“ slaví 20 let a jsou velmi populární. 
Jejich konkurence, značka „Nylor“, vytvořená 
v roce 1955, je nejvíce rozšířenou značkou 
v Japonsku. Paget-Morel navrhuje nový kov 
„gemini optique“, který vzniká na základě 
vesmírných výzkumů. Společnost výrobců 

27.–30. října 2006, Paříž – jižní výstaviště Porte de Versailles
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brýlí slaví 10 let od uvedení značky „Varilux“ 
na trh. Obrovský úspěch zaznamenávají první 
sluneční brýle Christian Dior předvedené na 
veletrhu v Marseille.

1972 Veletrh SILMO se stěhuje do Paříže.
1973 7. ročník veletrhu SILMO se vrací 

do Oyonnax, místa svého vzniku. Účastní se 
jej vystavovatelé ze 14 zemí. Hned první den 
projde branami veletrhu 1 000 návštěvníků. 
Celkový počet návštěvníků v tomto roce činí 
15 000, z toho 2 900 je ze zahraničí. Nada-
ce Rothschild v Paříži zapůjčuje rodičům prv-
ní dětské brýle. Až do této doby se šilhavost 
u šestiměsíčních dětí řešila chirurgickým 
zákrokem nebo léky. Vzniká německý veletrh 
oční optiky OPTICA. Cébé představuje nové 
sportovní brýle s ochranou proti zamlžení. 
Veletrh SILMO navštívil trojnásobný vítěz 
olympijských her Jean-Claude Killy. Tři spo-
lečnosti – Pillet, Pittion a Plastinax – spojují 
své síly s distributorem Hennert a uvádějí 
na trh brýle značky G.I.E. Za rok jich vyrobí 
10 milionů.

1977 Časopis „Le Progres“ popisuje 
tvůrce brýlí jako technika, návrháře a sku-
tečného alchymistu, který si hraje s barvami. 
17 milionů Francouzů nosí dioptrické brýle. 
Ve Francii se prodalo 13 milionů slunečních 
brýlí. Pittion Lunetterie přichází se dvěma 
kolekcemi „Loris Azzaro“. Cébé představuje 
prototyp lyžařských brýlí s vyhříváním. Men-
rad navrhuje osmihranné brýle pro ženy, 
Rodenstock slaví 100 let. Výrobce měkkých 
čoček Menicon se stěhuje do Evropy.

1979 13. ročník veletrhu SILMO za-
hajuje Jean Pierre Prouteau, náměstek 
ministra průmyslu, který má v kompetenci 
malé a střední společnosti. Veletrh se napo-
sledy koná v Oyonnax. Největším výrobcem 
optických skel se stává Briot Buchmann. 
Corning představuje ve svém muzeu, nachá-
zejícím se mezi New Yorkem a Niagarskými 
vodopády, hlavní směry v umělecké tvorbě 
skel za posledních 20 let pod názvem „New 
Glass“. Pouilloux přichází se skly „Nautilux“, 
speciálně upravenými pro ochranu před 
prudkým „mořským“ sluncem. Vzniká optic-
ká společnost Philippe Lafont. 

1982 SILMO mění termín konání – pře-
souvá se na podzim a hlásá heslo „Sejdeme 
se každý rok na podzim“. L‘Amy předvádí brýle 
značky Lacoste – i krokodýl bude mít své 

brýle. Paget-Morel navrhuje obruby „Reflex“. 
Essilor přichází se skly „bonne-mine“ se třemi 
jemnými postupně přecházejícími barvami. 
Skla v horní části kopírují barvu očního víčka 
a ve spodní části barvu tváří. Essilor také 
představuje kombinovaná skla, více odolná 
proti nárazu a poškrábání. 

1984 Veletrh zaznamenává 10 000 ná-
vštěvníků (26 % zahraničních).

1987 SILMO slaví 20. narozeniny. Ray-
-Ban získává u příležitosti svých padesátin 
cenu „Fashion Award“ udělovanou sdru-
žením „Fashion designers of America“ za 
přínos v oblasti módy. Vuarnet představuje 
řadu „Alain Prost“. Optik Frédéric Beausoleil 
zakládá svou vlastní značku. Safilo přichází 
se 4 novými dámskými kolekcemi předsta-
vujícími 4 typy žen.

1989 Veletrhu se zúčastnilo 600 vysta-
vovatelů (44 % zahraničních).

1990 Veletrh vytváří sekci „Móda v brý-
lích – brýle budoucnosti“. K vidění jsou 
nákresy, makety a prototypy, které budou 
uvedeny na trh v roce 1992. Ve Francii 
se prodalo přibližně 7,5 milionu brýlových 
obrub, 18 milionů skel a 1,4 milionu kontakt-
ních čoček (kromě čoček na jedno použití). 
Kontaktní čočky slaví 40 let. Henry Jullien 
zahajuje provoz v nové továrně ve městě 
Lons-le-Saunier. Berthet-Bondet je pově-
řen exkluzivním vedením značky Police na 
francouzském trhu.

1993 Veletrh dosáhl mezinárodní pozice, 
přivítal 52 % zahraničních vystavovatelů.

1994 Veletrhu se účastní již 625 vysta-
vovatelů na celkové ploše 60 000 m2 v pavi-
lonu 1. Poprvé se koná SILMO D’OR – velká 
mezinárodní soutěž technologií a módy. 
Ceny jsou udělovány za nejlepší inovace, 
nápady a kreativitu v kategoriích Skla, 
Kontaktní čočky, Obruby, Stroje/přístroje, 
Příslušenství. Essilor získává zlaté „Silmo 
d’Or“ v kategorii Skla za čočky „Varilux 
Comfort 18“. Air Titanium vítězí v kategorii 

Technologie za obruby vyrobené z titanu, 
nejlehčí na světě (3 g). Wesley- Jessen 
přichází s barevnými čočkami „FreshLook“, 
což jsou zároveň první „značené“ čočky. 
Americký návrhář Calv in Klein zadává 
výrobu svých značkových optických a slu-
nečních brýlí ODLM.

1997 Veletrh slaví 30. narozeniny a může 
se chlubit 54 % zahraničních vystavovatelů. 
Koná se velká oslava v pařížské Opeře. Pla-
tinovou cenu SILMO z rukou Pierra-Gillese 
de Gennes, držitele Nobelovy ceny za fyziku, 
dostal Bernard Maitenaz za revoluční objev 
ve sklech – tzv. „progresivní sklo“. Spo-
lečnost Carl Zeiss slaví 150 let a předává 
Paláci vynálezů v Paříži nový astronomický 
dalekohled. Chaumet, slavný pařížský kle-
notník z náměstí Vendome, předvádí svou 
novou kolekci šperků. Michael Jackson 
podepisuje smlouvu se značkou Albin Paget. 
Francouzský módní tvůrce Jean Charles de 
Castelbajac organizuje svou první módní 
přehlídku společně s Elcé Cabaud. Safilo 
podepisuje smlouvu se značkou Max Mara 
a Airess s Escadou.

2003 Rekordní počet návštěvníků: 
40 488, čistá výstavní plocha stánků činí 
33 500 m2.

2004 Znovu se potvrdilo mezinárodní 
renomé celé akce. Mezi 42 759 návštěvníky 
(což je nárůst o 5,6 % oproti minulému roku) 
bylo 20 489 ze zahraničí. Návštěvnost ze 
zahraničí tak stoupla o 6,8 % oproti roku 
2003. Růstové tendence jsou velmi silné 
také u zahraničních vystavovatelů. Z celko-
vého počtu 1 003 vystavovatelů bylo 68 % 
mimofrancouzských. Čistá plocha stánků 
představovala 35 737 m2.

Výherce SOUTĚŽE  
SILMO 2006

V minulém čísle jste měli možnost zúčast-
nit se již tradičně soutěže o dvě letenky + 
ubytování v Paříži během veletrhu SILMO 
v říjnu 2006. Soutěž pro Vás připravilo 
zastoupení veletrhu SILMO v ČR ve spo-
lupráci se Společenstvem českých optiků 
a optometristů. 
Ze zaslaných odpovědních lístků byla vy-
losována výherkyně leteckého zájezdu

Marcela Dostálová 
Oční optika Bericle 

Ústí nad Labem

Blahopřejeme. 
Redakce
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únor 2007, Brno – Výstaviště

v

OPTA 

Vážení obchodní přátelé,

dovolte mi, abych Vás jménem akciové spo-
lečnosti Veletrhy Brno pozvala na 13. me-
zinárodní veletrh oční optiky, optometrie 
a oftalmologie OPTA 2007. 

Veletrh se uskuteční na 
brněnském Výstavišti ve dnech 
23.–25. února 2007. 

Již více než deset let se snažíme o zve-
lebování středoevropského opticko-opto-
metrického oboru, a ohlédneme-li se zpět, 
je zřejmé, že se nám to daří. Ryze odborný 
veletrh přitahuje profesionály z oboru oční 
optika, optometrie a oftalmologie z celého 
regionu střední Evropy, nejvíce pak z Polska, 
Německa, Slovenska, Maďarska a Rakous-
ka. Na tento veletrh však míří návštěvníci 
nejen z Evropy. V roce 2006 přijelo téměř 
6 000 odborníků z 26 zemí světa. 

Díky každoročně se zvyšujícímu zájmu 
o veletrh OPTA ze strany vystavovatelů 
z celého světa posunuje tento veletrh své 
hranice dál a dál. Rok od roku sílí, zvyšuje 

se výstavní plocha i jeho mezinárodní prestiž. 
Účast na této akci si nenechávají pravidelně 
ujít přední světové firmy, jako je Essilor, Carl 
Zeiss, Okula, Dioptra, Rodenstock, John-
son&Johnson, Metzler, HOYA, CIBA Vision 
a mnohé další a stejně tak i nově vzniklé 
společnosti, které se prostřednictvím své 
účasti na středoevropském veletrhu č. 1 
snaží proniknout na nové trhy s potenciálem 
80 milionů obyvatel. Přibližně 42 % obyvatel 
v těchto zemích je ve věku nad 45 let a potře-
buje zrakovou korekční pomůcku. 

Snahou vystavovatelů je uspět u více než 
10 000 optických provozoven v 10 nových 
středoevropských členských zemích Evrop-
ské unie. Právě na tyto země konkrétně smě-
rem k odborným návštěvníkům je zaměřena 
naše reklamní kampaň. 

Kromě získávání nových obchodních příle-
žitostí přináší veletrh OPTA také řadu odbor-
ných témat a diskusních setkání, přednášek 
a kongresů, ale také soutěž TOP OPTA pro 
vystavovatele o nejlepší exponát veletrhu. 

Vážení vystavovatelé, naším přáním je, aby 
se účast na veletrhu OPTA pozitivně odrazila 
ve Vašem podnikání. Věříme, že OPTA Vám 

nabídne nejen řadu zajímavých podnětů 
a příležitostí, ale především konkrétní ob-
chodní úspěchy, a že bude tím nejlepším 
startem do nové obchodní sezóny.

S pozdravem

Ing. Věra Menšíková 
vedoucí manažerka projektu OPTA

OPRAVA

V minulém čísle ČOO byla v článku 
hodnotícím veletrh OPTA 2006 uvedena 
informace, že Komora očních optiků 
a optometristů Slovenska (KOOOS) se 
stala novým oficiálním partnerem veletrhu 
OPTA. Tato informace se nezakládá na 
pravdě. Na letošním veletrhu se konal 
pouze pracovní sněm KOOOS, což ne-
znamená, že je KOOOS novým partnerem 
veletrhu.

Redakce
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Kontaktní čočky pro zdravé oči Vašich pacientů.
* V porovnání s tradičními  měkkými hydrogelovými čočkami, CIBA Vision, Data on fi le 2005.
** V porovnání s jinými silikon-hydrogelovými čočkami, CIBA Vision, Data on fi le 2006.
*** CIBA Vision, Data on fi le 2006.

Silikon-hydrogelové kontaktní čočky nejsou všechny stejné.

AIR OPTIX™ a AIR OPTIX™ NIGHT&DAY™ Vám poskytnou 
mnohem více.

•  Až 6x vyšší propustnost kyslíku* pro zdravé nošení kontaktních čoček

•  Unikátní, patentovaný a biokompatibilní plazmový povrch čočky omezující tvorbu 
lipidových usazenin**

• Asferický design pro ostré vidění

A co je nejdůležitější: 92 % současných uživatelů AIR OPTIX si myslí, že AIR OPTIX 
jsou lepší než jejich původní kontaktní čočky***.

Aplikujte AIR OPTIX a uvidíte rozdíl v očích Vašich pacientů.
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www.cz.cibavision.com

AIR OPTIX™ 
mnohem víc než jen  kyslík…

… mnohem víc než ostatní silikon-hydrogelové 
kontaktní čočky

210x297_ciba_Air_ad.indd   1 8/14/06   4:53:25 PM
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Při vědeckých diskuzích o důležitosti 
propustnosti pro kyslík u materiálů na 
výrobu kontaktních čoček stále pře-
vládá klinická snaha o maximalizaci 
přísunu kyslíku pro všechny nositele 
kontaktních čoček.

V nedávných vědeckých studiích bylo na-
značeno, že propustnost pro kyslík (hodnota 
Dk) u jakéhokoliv typu silikon-hydrogelových 
kontaktních čoček je dostatečně vysoká a že 
poskytnout rohovce a oku co možná nejvyšší 
možnou hladinu kyslíku nehraje od určitých 
hodnot žádnou podstatnou roli.1,2 V těchto 
studiích se tvrdí, že silikon-hydrogelové čočky 
i s tou nejnižší kyslíkovou propustností (Dk/t) 
jsou pro zdraví rohovky dost dobré a že úplné 
odstranění rizika hypoxie má pro zdraví oka 
pouze malou výhodu.

Hodnota Dk (kyslíková propustnost neboli 
permeabilita) a hodnota Dk/t (kyslíková 
propustnost neboli permeabilita v závislosti 
na designu) je však stále důležitá. Pokud 
se oku dostává nejvyšší možná hladina 
kyslíku, je předpoklad, že bude v dobrém 
zdravotním stavu. Dostupnost kysl íku 
samozřejmě není jedinou podmínkou pro 
úspěšné a bezpečné nošení kontaktních 
čoček. Dostatečná pohyblivost, odolnost 
vůči depozitům, optický a tvarový design, 
povrchová smáčivost a to, jak dobře oko 
čočku snáší, je u kontaktních čoček také 
nezby tně důlež i té. Podstatné je, aby 
kontaktní čočky s vysokou propustností 
pro kyslík byly i v těchto výše popsaných 
vlastnostech stejné nebo i lepší než běžné 
hydrogelové čočky s nízkou hodnotou Dk. 

Nositelé kontaktních čoček potřebují nej-
vyšší možnou hodnotu Dk z jednoho prostého 

důvodu: rohovka je uzpůsobena tomu, aby jí 
stačily normální hladiny kyslíku během dne 
i nižší hladiny kyslíku, které se k ní dostávají 
během noci přes oční víčka. Jakékoli snížení 
propustnosti pro kyslík vyžaduje od rohovky 
jisté metabolické úpravy, avšak dlouhodobý 
kompromis bude zřejmě zdraví škodlivý. Proč 
však uzavírat kompromisy s rohovkou, když 
to není nutné? 

Jak uvádějí autoři Efron a Brennan3, skuteč-
ně kritickou hladinu kyslíku u nositelů kontakt-
ních čoček představuje koncentrace 20,9 % 
kyslíku v atmosféře. Jakékoliv kontaktní 
čočky, které rohovce poskytují méně kyslíku, 
než je uvedená hodnota, ovlivní v konečném 
důsledku její fyziologii.

Některé silikon-hydrogelové kontaktní čoč-
ky mají lokální propustnost pro kyslík nižší než 
25 až 30 jednotek hodnoty Dk (jednotka se 
měří jako násobek 10-9 [cm/sec] / [mLO2/mL 
x mm Hg]), zatímco jiné přesahují 100 jedno-
tek hodnoty Dk po celé ploše čočky. Téměř 
všichni nositelé kontaktních čoček si s nimi 
během dne na chvíli zdřímnou a výrazný počet 
s nimi i spí, ať již příležitostně, nebo pravidel-
ně.4 Poskytnout proto rohovce méně kyslíku 
je odvážné i pro průměrného denního nositele 
kontaktních čoček. Proč se vystavovat riziku 
poškození oka v důsledku nedostatku kyslíku, 
když se tomu dá předejít? 

Důsledky hypoxie způsobené 
kontaktními čočkami 

Každá kontaktní čočka (s výjimkou čistých 
silikon-elastomerových čoček) pod uzavřený-
mi očními víčky brání propustnosti pro kyslík 
na přední plochu rohovky a to vyvolává hypoxii 
způsobenou čočkami. Chronická hypoxie je 
od prvopočátku nošení kontaktních čoček6 

považována za hlavní zdravotní komplikaci, 
protože způsobuje:

•  otok rohovky, tzv. Sattlerův závoj (u tvr-
dé sklerální čočky),6 

•  zákal rohovkového centra (u tvrdé kor-
neální čočky),7 

•  strije, vakuoly a mikrocysty (u měkké 
čočky).8 

Dlouhodobě má hypoxie za následek syn-
drom vyčerpání rohovky, vedoucí až k nutnos-
ti přerušit nošení kontaktních čoček.9

V posledních desetiletích přišli vědci na to, 
že kontaktní čočky, které nesplňují požadavky 
na propustnost pro kyslík, mohou způsobit 
poškození rohovkového metabolizmu a in-
tegrity, snížit epiteliální tloušťku, zeslabit 
stromu, zvýšit endoteliální polymegatizmus 
a limbální injekci a v neposlední řadě způsobit 
rohovkovou vaskularizaci.10, 11 Navíc labo-
ratorní a klinické studie ukazují, že hypoxie 
způsobuje větší adhezi bakterií na epiteliální 
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obr. 1 Profil tloušťky kontaktní čočky u různých silikon-hydrogelových čoček s hodnotou –3,00 D
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buňky12–15 a noční hypoxie rohovky zvyšuje 
riziko infekce.16 

Přesto nás naše zkušenost se silikon-elasto-
merovými kontaktními čočkami17 a v nedávné 
době i se silikon-hydrogelovými kontaktními 
čočkami18 učí, že pouhá eliminace hypoxie 
není pro prevenci infekcí dostatečná. I když 
je hypoxie rizikovým faktorem mikrobiální ke-
ratitidy, nošení kontaktních čoček v noci (kdy 
máme zavřené oči) a bakteriální kontaminace 
mohou být rozhodujícími faktory.19–23

Měření hladiny kyslíku 
Vědci poprvé odhalili důležitost propustnosti 

pro kyslík u kontaktních čoček před více než 
60 lety.6 Diskuze ohledně hodnot propustnos-
ti pro kyslík pokračují až do dneška, částečně 
kvůli tomu, že nelze měřit přísun kyslíku v nor-
málních klinických situacích a částečně kvůli 
tomu, jak široké je spektrum fyziologických 
a klinických ukazatelů používaných v různých 
studiích, které navíc pracují s různými mezní-
mi hodnotami. 

Odchylky ve způsobu měření a výpočtu 
toku kyslíku a nejednotné používání ter-
minologie způsobily zmatek nejen mezi 
kontaktology, ale prostřednictvím inzerátů 
i mezi nositeli kontaktních čoček. Kontak-
tologové potřebují spolehlivé a praktické 
hodnoty naměřené u propustnosti pro 
kyslík. Navíc potřebují vědět, jak kontaktní 
čočky, které mají rozdílnou hodnotu Dk, 
poskytují rohovce kyslík v závislosti na 
dioptrických hodnotách a designu kon-
taktních čoček. Nestačí spoléhat se na 
nepodložená a nepřesná prohlášení typu 
„všechny silikon-hydrogelové kontaktní 
čočky v zásadě poskytují rohovce stejně 
vysoké hladiny kyslíku“.

Kontaktologové se spoléhají na dva způ-
soby výpočtu propustnosti pro kyslík:

1.  „In-vitro“ – tj. laboratorní měření propust-
nosti materiálu kontaktních čoček (Dk). 
Výpočty a modely spojené s měřením 
„in vitro“ pak slouží k odvození klinicky 
smysluplných čísel. 

2.  „In-vivo“ – tedy klinické studie, které 
používají pro měření propustnosti pro 
kyslík a k odvození vlivu této propustnosti 
kontaktních čoček takové techniky, jako 
je např. pachymetrie rohovky.

Výhodou měření hodnot Dk in-vitro, kde 
D je rozpustnost (difuzita) a k je koeficient 
rozpustnosti kyslíku, je relativně jednoduchá 
standardizace měřicích technik a získávání 
reprodukovatelných dat. Dk je materiálová 
hodnota; Dk/t (kde t je hodnota tloušťky 
čočky buď v centru, nebo zprůměrovaná na 
celý profil čočky) je centrální nebo průměrný 

odhad toku kyslíku přes kontaktní čočku 
(opak rezistence). 

Materiálová hodnota Dk se vypočítává 
z laboratorních měření Dk/t (rezistence vůči 
toku kyslíku) a popisuje propustnost neboli 
permeabilitu materiálu kontaktních čoček, 
bez ohledu na tloušťku materiálu (zohledňuje 
však vliv okraje čoček). Když známe u mate-
riálu kontaktních čoček hodnotu Dk, potom 
můžeme vypočítat hodnoty Dk/t u každé kon-
taktní čočky zhotovené ze stejného materiálu. 
Hodnota Dk tedy umožňuje kontaktologům vy-
počítávat a odhadovat propustnost pro kyslík 
u čoček různé tloušťky, různých dioptrických 
hodnot a designu.

Jak správně porozumět 
hodnotě Dk/t

Abychom porozuměli části známé teorie 
„Dk/t – oxygen flux (tok kyslíku)“, je důležité 
vědět, že hodnota Dk/t se získává měřením 
čočky umístěné mezi komorou obohacenou 
kyslíkem a komorou s kyslíkovým defici-
tem. Takto získaná hodnota Dk/t znamená 
maximální potenciál propustnosti pro kyslík 
u kontaktní čočky přes prostor, kde je přední 
povrch kontaktní čočky v kontaktu se vzdu-
chem a zadní strana je bez kyslíku. Podobná 
situace nastane v životě například tehdy, když 
nositel tlustých kontaktních čoček s nízkou 
hodnotou Dk/t právě otevře oko.

Hodnoty Dk a Dk/t umožňují kontaktologům 
odhadnout kyslíkovou propustnost kontaktní 
čočky u širokého spektra tvarů, tloušťky, 
dioptrických hodnot a při různých klima-
tických a životních podmínkách (afakické 
čočky a čočky se silnými okraji ve vysokých 
nadmořských výškách, letadlech, nošení 
čoček během spánku atd.).

Poněkud zavádějící je pro kontaktology 
to, že hodnota Dk/t je často uváděna pro 
všechny typy čoček z daného materiálu, 
i když je tato hodnota platná pouze pro čočku 
se středovou tloušťkou o dioptrické hodnotě 
-3,00 D. Hodnoty Dk/t (na nejtenčím bodě 
těchto čoček s hodnotou -3,00 D) se také 
používá k výpočtu průtoku kyslíku (oxygen 
flux). Taková měření příliš zjednodušují celou 
problematiku a jsou zavádějící, protože ignorují 
jak rozdíly ve středové tloušťce kontaktních 
čoček a rozdílné dioptrie, tak rozdíly mezi kon-
taktními čočkami o rozdílných profilech (např. 
cylindrické čočky). Tyto rozdíly mají významný 
vliv na propustnost pro kyslík do rohovky a ro-
hovkového limbu. Lidé přece nenosí středy 
kontaktních čoček – nosí celé kontaktní čočky, 
které ovlivňují celou rohovku včetně periferie 
rohovky a spojivky. Porovnávání tloušťky profilů 
některých silikon-hydrogelových kontaktních 
čoček (obr. 1), dostupných v současné době, 
jasně ukazuje na značné rozdíly. 

Když přepočteme tyto profily na Dk/t, 
potvrdí se nám to, co jsme očekávali. Dk/t 
kontaktních čoček s minusovými dioptriemi je 
větší ve středu než na okraji (obr. 2), přesně 
naopak je tomu u kontaktních čoček s plu-
sovými dioptriemi (obr. 3). Kontaktní čočky 
vyrobené ze stejného materiálu poskytují oku 
a rohovce rozdílné množství kyslíku v závislos-
ti na tloušťce materiálu.

Proudění kyslíku (oxygen flux)
Ve snaze odhadnout kvantitativně množství 

kyslíku, které se skutečně k rohovce dostane 
určitou plochou a za určitý čas (oxygen flux), 
a vyhodnotit vliv kyslíku spotřebovaného 
rohovkou na proudění kyslíku během nošení 
kontaktních čoček vymodelovali Hill a Fatt27 
(s pomocí Fickova zákona difuze, viz obr. 4) 
rozdělení kyslíku napříč rohovkou. Fickův 
zákon se používá k odhadu stálého stavu kys-
líkového proudění a stanovuje, že kyslíková 
propustnost je závislá na rozdílu kyslíkového 
tlaku mezi přední a zadní plochou např. kon-
taktní čočky a kyslíkové propustnosti této 
kontaktní čočky. 

Měření tlaku kyslíku (P
0
) za kontaktní čočkou 

je obtížné. Hamano24 jej dosáhl pomocí tenké 
drátové kyslíkové sondy. Bonanno25 použil 
fosforeskující barvivo citlivé na kyslík a Hill26, 27 
měřil P

0
 nepřímo pomocí evokovaného kyslíko-

vého procenta (EOP). EOP získáme sejmutím 
kontaktní čočky z oka, okamžitým změřením 
hodnoty kyslíku, který rohovka spotřebovala, 
a poté získanou hodnotu dáme do souvislosti 
s citlivostí rohovky na známé plyny. 

Brennan1 navrhoval, aby se hodnota Dk/t 
nahradila celkovou hodnotou kyslíku, který 
rohovka spotřebovala, a přísun kyslíku (oxygen 
flux) se stal pro kontaktology hlavním měřítkem 
porovnání propustnosti různých materiálů 
kontaktních čoček, protože lépe odráží rohov-
kový metabolizmus během nošení kontaktních 
čoček. Přesto však vyvstávají obtíže vzhledem 
k teoretické povaze výpočtů a také proto, že 

obr. 2  Barevně odlišená kyslíková propustnost (Dk/t) 
u silikon-hydrogelových čoček pro –3,00 D (nahoře) 
a pro –6,00 D (dole). Prostý pohled ukazuje hodnoty Dk/t 
napříč plochou každé čočky. Zvýšené oblasti v pohledu 
3D ukazují nejvyšší hodnotu Dk/t u každé čočky.
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se spoléháme na jejich rozličné předpoklady 
a počítáme s neměřitelnými variantami podmí-
nek prostředí během denního cyklu nositele 
kontaktních čoček a s jejich různými typy.

Brennanův první model přísunu kyslíku (oxy-
gen flux) odhadoval, že propustnost pro kyslík 
v hodnotě 15 jednotek pro nošení v průběhu 
dne a 50 jednotek pro prodloužené nošení 
by měla být dostatečná a měla by stačit na 
pokrytí jeho běžné spotřeby. Z měření den-
ního a nočního otoku rohovky28 ale vyplývá, 
že tyto hodnoty nezabrání ani takovým jasným 
znakům hypoxie rohovky, jako je např. výskyt 
viditelného otoku. 

Hlavním problémem je to, že tok kyslíku (oxy-
gen flux) se vypočítává jako entita na základě 
jistého souboru předpokladů, které původní 
Brennanův model1 zahrnul do předpokladů 
spojených s tím, kolik rohovka spotřebuje 
kyslíku. Tato spotřeba se však liší v závislosti 
na okolních kyslíkových podmínkách, rohov-
kovém pH, teplotě, fyzikálním tlaku, vrstvení 
buněk, počtu buněk a jejich zdraví. 

Brennan zdůrazňuje, že jeho model je 
pouze teoretickým cvičením. Nezahrnuje 
dynamický charakter rohovkového meta-
bolizmu ani vliv odlišností prostředí, jako je 
např. kyselost, jak je tomu u modelu Radke-
ho a Chhabra.29 Jejich práce potvrdila, že 
125 jednotek by mělo být minimem k tomu, 
aby se zabránilo závažným syndromům 
spojeným s nedostatkem kyslíku v době, 
kdy máme zavřené oči. Tyto problémy by nás 
však neměly odstrašit od rozvoje modelů, 
které jsou užitečné pro teoretické analýzy. 
Protože se však spoléhají na pevný soubor 
podmínek, měly by mít omezené použití 
v klinických situacích. 

Problémy, které vznikají tím, že použí-
váme model přísunu kyslíku, abychom 
odhadli celkový stav rohovky, jsou v pod-
statě následující:
1)  náchylnost předpokládat modelové pod-

mínky,
2)  předpoklad, že shodné (vypočítané) prou-

dění kyslíku (oxygen flux) znamená stejné 
důsledky pro dobrý stav rohovky. 

Druhý problém – předpoklad, že všech-
na proudění jsou si rovna – lze pochopit, 

když si představíme dvě rozdílné situace 
se zdánlivě stejným prouděním. Proudění 
kyslíku (oxygen flux) je matematická výsled-
nice Dk/t vynásobená rozdíly v částečném 
tlaku napříč čočkou (obr. 4). Následně 
proto bude vypočteno stejné proudění přes 
čočku s Dk/t o 100 jednotkách a hnací síle, 
tedy P

1
 – P

0
, o 10 mm Hg (např. 155 mm 

Hg k 145 mm Hg), a to stejným způso-
bem, jakým bude získáno u čočky s Dk/t 
o 10 jednotkách a hnací síle 100 mm Hg 
(např. 155 mm Hg k 55 mm Hg). Protože 
vypočtená proudění jsou stejná, tyto dvě roz-
dílné podmínky pokusu – čočka s vysokým 
Dk/t a nízkou hnací silou (kvůli vysokému 
tlaku kyslíku za čočkou) a čočka s nízkým 
Dk/t a vysokou hnací silou (kvůli slabému 
tlaku kyslíku za čočkou) – se zdají být stej-
né. Situace je matoucí, protože se vychází 
z velmi rozdílných fyziologických podmínek. 
Jedna rohovka bude vystavena částečnému 
tlaku kyslíku o velikosti 55 mm Hg (7 % kyslí-
ku) a druhá tlaku kyslíku o velikosti 145 mm 
Hg (19 % kyslíku).

Vzájemný vztah Dk/t 
a fyziologických účinků
na rohovku

Nedávný důkaz vycházející z prací Rena 
a Wilsona30 a Cavanagheho31 ohledně kor-
neální homeostáze odhalil některé důvody, 
proč má hypoxie způsobená kontaktními 
čočkami tak výrazný a dlouhodobý vliv na 
oční fyziologii.14, 32-36 Jejich práce ukazuje, 
že všechny typy a druhy kontaktních čo-
ček ovlivňují do jisté míry dělení a obnovu 
rohovkového epitelu. Vliv silikon-hydroge-
lových kontaktních čoček s vysokým Dk 
na obnovu epitelu je méně výrazný než 
u jiných druhů kontaktních čoček. Nositelé 
silikon-hydrogelových čoček vykazují více 
znaků adaptace epitelu rohovky během 
dlouhodobého nošení.

Vypadá to, že důvodem prohlubujícího se 
zeslabování epitelu u kontaktní čoček s nižším 
Dk oproti kontaktním čočkám s vyšším Dk 
je to, že nedostatek kyslíku vytváří nerovno-
váhu mezi tvorbou nových buněk bazálního 
epitelu a ztrátou starých buněk z povrchu 
rohovky. Pomalejší odlupování buněk epitelu 
znamená menší potřebu nových buněk z pe-
riferních částí rohovky. Tato snížená potřeba 
vede jednoznačně k tomu, že k povrchu se 
přesouvá méně buněk a středový epitel 
tak nakonec slábne. Studie z Göteborgu10 
ukázala, že prodloužené nošení kontaktních 
čoček s nízkým Dk/t narušilo metabolizmus 
epitelu, příjem kyslíku do oka se snížil, došlo 
k zeslabení epitelu. Jalbert a jeho spolupra-
covníci37 nedávno prokázali, že tento jev je 
minimalizován u silikon-hydrogelu. U silikon-

-hydrogelu s vysokým Dk zjistili pouze 7% 
ztenčení epitelu v porovnání s 23% ztenčením 
u hydrogelových čoček s nízkým Dk. 

Důsledek nedostatku kyslíku v periferii 
rohovky může vést ke kritické situaci, zvláště 
když bereme v úvahu, že periferie rohovky 
pomáhá oku zachovávat celkovou kondici 
a zdraví. Periferie rohovky je jediným zdrojem 
epiteliálních kmenových buněk. Poskytuje ne-
omezené množství těchto nových epiteliálních 
buněk a zajišťuje rychlé zotavení povrchových 
erozí rohovky. Jakákoliv ztráta nebo porušení 
dělení kmenových buněk může mít vážné ná-
sledky včetně opakovaných erozí, chronické 
keratitidy a vaskularizace.38

Kolik Dk/t je potřeba?
Pravdivý test hodnoty Dk/t bude takový test, 

který porovná tuto hodnotu se skutečnými 
klinickými nálezy. Pokud všechny silikon-
-hydrogelové kontaktní čočky budou rohovku 
zásobovat v podstatě stejným množstvím 
kyslíku, pak nebude rozdíl mezi tím, jak se 
tyto kontaktní čočky chovají, když jsou jejich 
vlastnosti porovnávány s klinickými nálezy 
hypoxie. Brennanův model39 předpokládá, že 
kontaktní čočky s propustností pro kyslík vyš-
ší než 15 a 50 jednotek neposkytují během 
denního nebo dlouhodobého nošení žádné 
další výhody. Rozdíl v klinických pozorováních 
však tuto teorii nepodporuje (např. limbální 
injekce a otok rohovky). 

Papas definoval jasný vztah mezi limbální 
injekcí a nedostatkem kyslíku pod okraji 
kontaktní čočky a stanovil, že na to, aby 
se zabránilo limbální injekci při denním 
nošení,40 je nutná minimální hodnota Dk/t 
o 125 jednotkách. Pokud by neexistovala 
žádná výhoda při nošení kontaktních čoček, 
které mají propustnost pro kyslík vyšší než 
15 jednotek při denním nošení, potom by 
se dalo předpokládat, že neexistuje žádný 
rozdíl v hladinách limbální injekce, které 
pozorujeme při denním nošení u téměř všech 
běžných hydrogelových kontaktních čoček 
a silikon-hydrogelových kontaktních čoček. 
To však není tento případ. Porovnání lim-
bálních injekcí při denním nošení měkkých 

obr. 3  Barevně odlišená kyslíková propustnost (Dk/t) 
u silikon-hydrogelových čoček pro +6,00 D. Prostý 
pohled ukazuje Dk/t napříč plochou každé čočky. Zvý-
šené oblasti v pohledu 3D ukazují nejvyšší hodnotu Dk/t 
u každé čočky.

obr. 4  Fickův zákon difuze aplikovaný na kontaktní 
čočky
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kontaktních čoček, které provedla doktorka 
Maldonado-Codina41, poodhalilo výrazné 
odlišnosti mezi kontaktními čočkami s hod-
notami 26 a 86 jednotek Dk/t. 

Otok rohovky je jedním z nejsnáze odhalitel-
ných příznaků nedostatku kyslíku v rohovce, 
který kontaktologové a vědci používají při 
vyhodnocování kvality kontaktních čoček. 
U 4%–6% otoku se objeví jemné strukturál-
ní změny ve formě strií v zadním stromatu. 
U 8% otoku je možné pozorovat změny na 
endotelu. Otok stromatu navíc není stejný 
ve všech částech rohovky, ale odráží odlišný 
objem kyslíku v slzném filmu pod kontaktní 
čočkou. Nosí-li pacienti hydrogelové čočky 
s velkým středovým otvorem, vzniká edém 
rohovky v té části, která je krytá kontaktní 
čočkou, a ne ve středové oblasti42 (obr. 5). 
Otok rohovky souvisí s hodnotou Dk/t u ote-
vřených a zavřených očí. 

Rozdíly v hodnotách Dk/t mezi silikon-
-hydrogelovými kontaktními čočkami jsou 
zaneseny ve studii, kterou provedl Mueller 
a jeho spolupracovníci,43 a jež porovnávala 
noční otok u silikon-hydrogelových kontakt-
ních čoček s hodnotami Dk 140 a Dk 99 
jednotek. Při použití silikon-hydrogelových 
kontaktních čoček s hodnotou Dk 140 jed-
notek vědci zjistili, že u čoček s hodnotou 
-1,00 D a -6,00 D neexistuje výrazný rozdíl 
u nočního otoku ve středu nebo na okraji 
oka. Také neexistuje žádný rozdíl u nočního 
otoku u pacientů, kteří tyto čočky použí-
vají, ale nemají je na očích. Pacienti, kteří 
měli silikon-hydrogelové čočky s hodnotou 
Dk 99 jednotek, však v porovnání s pacienty 
bez kontaktních čoček vykázali výrazně vyšší 
otok rohovky ve středu a na okraji. Navíc 
v jiných studiích s čočkami o hodnotě Dk 
99 jednotek prodělalo 11 % ze 30 adaptova-
ných nositelů měkkých kontaktních čoček 
více než 7,7 % otoků při nočním nošení.44 

U čočky existují dvě praktická měřítka, která 
umožňují kontaktologům vyhodnotit přístup 
kyslíku – je to průměr hodnoty Dk/t napříč 
optickou zónou a periferní hodnota Dk/t. 
První z uvedených hodnot je základem Hol-
den-Mertzových kritérií,28 která stanovují, jak 
zabránit hypoxii během nošení kontaktních 
čoček jak v době, kdy máme oči otevřené, 
tak v době, kdy je máme zavřené. Druhá 
z uvedených hodnot je Papasovým kritériem, 
které stanovuje, jak zabránit vlivu hypoxie na 
periferii rohovky (a možnému vlivu hypoxie na 
kmenové buňky).40

Holden-Mertzova kritéria, která stanovují 
24, 35 a 87 jednotek pro to, aby se zabránilo 
otoku na konci prvního dne nošení, sedmého 
dne nošení a 4% nočnímu otoku, jsou založe-
na na průměrné tloušťce kontaktní čočky.45 
Při použití Holden-Mertzovy rovnice sloužící 

k vypočtení průměrné hodnoty Dk/t na to, 
aby se zabránilo 3,2% nočnímu edému (hla-
dina nočních edémů bez kontaktních čoček, 
kterou zjistili La Hood a kol.46 u více subjektů 
než původně u Mertze45), se dostaneme 
na hodnotu 125 Dk/t a ta je nutná k zame-
zení nočního otoku. Harvittův a Bonannův 
matematický model kyslíkové difuze napříč 
rohovkou v případě zavřeného oka podtrhuje, 
že jako kritérium pro noční nošení je účinných 
125 jednotek.47

Papasův model vlivu Dk/t u okrajové 
čočky shodou okolností také počítá se 
125 jednotkami nutnými pro to, aby se za-
mezilo limbální injekci u otevřeného oka.40 
Papasův model nastavuje ten nejpřísnější 
standard pro denní nošení moderních kon-
taktních čoček. To vše jasně dokazuje, že 
tvrzení, v nichž se hovoří o tom, že kyslíková 
propustnost nad 15, 25 nebo dokonce 
80 jednotek není důležitá, jsou založena na 
velmi limitovaných, omezených požadavcích 
na kontaktní čočky.1

Kyslíková propustnost zaručuje 
zdravé oko

Kontaktologové by měli používat nejvyšší 
možné hladiny Dk/t, a to kvůli tomu, aby 
zabránili chronické injekci očního limbu 
a zajistili zdravý vývin a obnovu epiteliálních 
a kmenových buněk během nošení kontakt-
ních čoček.

Několik dlouhodobých klinických studií 
porovnávalo vlastnosti silikon-hydrogelo-
vých kontaktních čoček s vysokým Dk se 
stavem, kdy nositelé nepoužívají kontaktní 
čočky,48 a nošení hydrogelových kontakt-
ních čoček.49 Výsledky jasně ukázaly, že 
od sebe nelze rozeznat oči, na nichž jsou 
silikon-hydrogelové čočky, a oči, jež kon-
taktní čočky nepoužívají.

Dostatečná propustnost pro kyslík u kon-
taktních čoček je důležitá pro všechny nosi-
tele čoček a zvláště pro ty, kteří nosí čočky 
s vyšší dioptrickou hodnotou nebo čočky, kte-
ré jsou silnější na okraji. Téměř 35 % nositelů 
je vysoce krátkozrakých, trpí astigmatizmem 
nebo hyperopií, a proto nosí kontaktní čočky 
o tloušťce až 0,35 mm ve středu nebo na okra-
ji. Více než 23 % populace tvoří presbyopové 
a ti potřebují multifokální kontaktní čočky 
o vyšších středových tloušťkách. Dk zůstává 

spolehlivou a praktickou hodnotou k odhadu 
kyslíkové propustnosti kontaktní čočky. Tato 
hodnota je závislá na topografii kontaktní 
čočky, její tloušťce a rozdílných podmínkách, 
ve kterých se nositelé pohybují, ať již mají oči 
otevřené, či zavřené.

Předpokládáme, že kontaktologové bu-
dou stále častěji aplikovat kontaktní čočky 
s nejvyšší možnou propustností pro kyslík. 
Všechny ostatní charakteristiky kontaktních 
čoček jsou si rovny, tak proč by také měli 
postupovat jinak? Během posledních dvou 
let vzrostl např. v USA podíl předepsaných 
silikon-hydrogelových kontaktních čoček 
pro denní nošení přibližně osmkrát.50 Naše 
teoretické diskuze o potřebě kyslíku a výpo-
čtech průtoku kyslíku (oxygen flux) v různých 
materiálech by nás neměly odvracet od 
našich praktických klinických zkušeností 
a pozorování.

Překlad článku „The Future of Contact 
Lenses: Dk Really Matters“ zveřejněného 
v časopise „Contact Lens Spectrum“, únor 
2006, str. 20–28. Autoři: Holden, B., Stret-
ton, S., Lazon de la Jara, P., Ehrmann, K., 
LaHood, D. Z originálu přeložil Tomáš 
Haberland, produktový manager, CIBA 
Vision. Odkazy na prameny naleznete na: 
www.cz.cibavision.com
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obr. 5  Průměr rohovkového otoku (v %) napříč rohovkou po 6 hodinách nošení kontaktních čoček se středovým 
otvorem (n = 10) v porovnání s průměrnou tloušťkou čočky pokrývající rohovku během nošení.
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Křížovka o ceny
Vážení luštitelé, v tomto čísle pro Vás tajenku připravila firma DIOPTRA, a.s. TURNOV, která rovněž věnovala cenu pro výherce. 
Vyluštění tajenky zašlete do 3. 11. 2006 na adresu redakce: EXPO DATA spol. s r.o., Česká oční optika, Výstaviště 1, 648 03 Brno.  
Z došlých odpovědí vylosujeme výherce, který obdrží jako cenu DVD přehrávač.  
Výherci z č. 2/2006: DVD přehrávač získává Helena Kuncová, Euro – optika J&K, Ostrov.

Správné znění tajenky z č. 2/2006: Hoya to je inovace, kvalita a spolehlivost.

k křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka 


