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jsem	velice	ráda,	že	Vás	mohu	opět	
oslovit	z	těchto	stránek.

Tak	jako	všechny	příspěvky	do	jed-
notlivých	vydání,	i	tento	je	připravován	
s	určitým	předstihem.	Píši	tato	slova	
na	přelomu	prázdnin,	kdy	se	již	většina	
školáků	a	studentů	začíná	připravovat	
na	nový	školní	rok.	Proto	mi	dovolte,	
abych	 tento	úvodník	 věnovala	části	
systému	vzdělávání	očních	optiků,	ka-
pitole,	která	tvořila	po	několik	desetile-

tí	jeho	nedílnou	součást	a	která	se	nyní	uzavírá.	Jedná	se	o	pomaturitní	
specializační	studium	optometrie	při	NCO	NZO	v	Brně.	
Toto	centrum	bylo	zřízeno	výnosem	ministerstva	zdravotnictví	v	roce	

1960	jako	Středisko	pro	další	vzdělávání	středních	zdravotnických	
pracovníků	a	 v	 roce	1962	bylo	přejmenováno	na	Ústav	pro	další	
vzdělávání	středních	zdravotnických	pracovníků	v	Brně.	Již	v	prvních	
letech	 jeho	existence	bylo	 zařazeno	do	 vzdělávání	mimo	střední	
zdravotnický	personál	i	vzdělávání	v	našem	technicko-zdravotnickém	
oboru,	oboru	oční	 optik.	Studium	bylo	 v	 té	době	dvouleté.	První	
část	 byla	 věnována	převážně	politickým	přednáškám	a	 získávání	
jazykových	znalostí,	druhým	rokem	pak	byly	zdokonalovány	znalosti	
odborné.	Po	roce	1989	došlo	ke	změně	názvu	na	Národní	centrum	
ošetřovatelství	a	nelékařských	zdravotnických	oborů	a	postupně	byla	
změněna	koncepce	vzdělávání	optometristů.	Studium	bylo	zkráceno	
na	jeden	rok	a	věnuje	se	ryze	odborné	problematice	s	důrazem	na	
praktický	výcvik,	a	to	jednak	přímo	v	průběhu	kurzu,	jednak	v	rámci	
individuální	výuky.	
V	roce	1986	začínají	studovat	první	oční	optici	„svou“	vysokou	školu	

v	Olomouci,	v	roce	1992	zde	promují	první	magistři	optometrie.
V	 roce	1993	 se	otevírají	 bakalářské	 studijní	 programy	 v	Brně,	

následně	v	Praze	a	v	Olomouci.
Vzhledem	k	možnosti	vykonávat	povolání	optometristy	jako	samo-

statné	povolání,	dané	současnými	zákonnými	normami,	a	vzhledem	
k	možnostem	získání	plného	vysokoškolského	vzdělání	je	program	
pomaturitního	 vzdělávání	 optometristů	 ukončen.	V	 roce	2007	by	
tedy	měli	složit	závěrečné	zkoušky	poslední	absolventi.	Uzavírá	se	
tím	jedno	velké,	přibližně	40leté	období.	Domnívám	se,	že	všem,	
kteří	se	v	průběhu	let	podíleli	svou	pečlivou	prací	na	této	kapitole	
vzdělávání,	patří	velký	dík.
Práce	však	nekončí,	NCO	NZO	bude	i	nadále	pořádat	vzdělávací	

kurzy	v	rámci	kreditního	systému	celoživotního	vzdělávání	a	sezna-
movat	optometristy	s	novinkami	v	oboru.
Závěrem	mi	dovolte,	abych	Vám	popřála	úspěšné	zakončení	roku	

2006.	Hodně	zdraví,	osobní	pohody	 i	pracovní	spokojenosti	pak	
nejen	do	roku	2007,	ale	i	do	dalších	let.

Mgr. Sylvie Petrová,
asistentka katedry optometrie a ortoptiky, LF MU Brno 
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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



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.
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13.	6.	1831	Glenlair	u	Edinburghu	ve	Skotsku	 5.	11.	1879	Cambridge	v	Anglii

James Clerk
Maxwell

Kdybychom	měli	 jmenovat	 deset	 největ-
ších	 fyziků	 a	 optiků	 světa,	 patřil	 by	 k	 nim	
nepochybně	anglicky	píšící	skotský	badatel	
J.	C.	Maxwell,	 který	 jako	první	 zodpověděl	
odvěkou	otázku	vědců	a	filozofů	o	podstatě	
světla.	Stalo	 se	 tak	 v	 rámci	 jeho	převratné	
teorie	elektromagnetického	pole,	pro	niž	se	
však	stal	problém	podstaty	světla	jen	jedním	
z	 dílčích	 problémů,	 přičemž	 jeho	 řešení	
překvapilo	 nejen	 celý	 svět,	 ale	 i	Maxwella	
samotného	–	a	to	jak	po	stránce	věcné,	tak	
formální.	Po	stránce	věcné	se	totiž	ukázalo,	
že	 vůbec	 existuje	 elektromagnetické	 pole	

v	 podobě	 vln	 v	 látkách	 i	 ve	 vakuu,	 o	 čemž	
neměl	 nikdo	 předtím,	 ani	 Maxwell	 sám,	
nejmenší	tušení,	přičemž	v	kolosálním	rozpětí	
frekvencí	 elektromagnetických	 vln	 zaujímá	
světlo	rozsah	pouhé	necelé	jedné	oktávy.	Po	
stránce	formální	bylo	překvapující,	že	rovnice	
Maxwellem	 formulované	 v	 oboru	 elektřiny	
a	magnetismu,	čili	v	oboru	podle	tehdejších	
názorů	optice	zcela	vzdáleném,	cizím,	se	ony	
rovnice	hodí	pro	popis	jak	elektromagnetic-
kých	vln,	tak	světla,	a	to	tak	dokonale,	že	vy-
stihují	do	podrobností	nejen	všechny	optické	
jevy	dosud	známé,	ale	umožňují	předpovědět	
i	existenci	jevů	dosud	neznámých	a	popsat	je	
rovněž	do	nejmenších	podrobností.
Reakce	učeného	světa	na	 tento	převratný	

objev	byla	obvyklá,	probíhající	ve	třech	fázích:	
fáze	ignorování,	popírání,	nadšeného	obdivu.	
Ignorování	ovšem	souviselo	s	tím,	že	celá	teo-
rie	byla	v	té	době	velmi	obtížná,	matematicky	
neslýchaně	náročná,	 takže	skoro	nikdo	se	 jí	
nehodlal	zabývat;	to	lze	říci	např.	o	všech	Ma-
xwellových	současnících	v	Británii.	A	když	se	jí	
konečně	nejpřednější	z	nich	„prokousali“,	jako	
např.	lord	Kelvin,	stali	se	z	nich	její	zapřisáhlí	
odpůrci.	Teprve	15	let	po	Maxwellově	objevu	
z	let	1864–1865	jím	byla	vážně	znepokojena	
nikoliv	 anglická,	ale	berlínská	Akademie	 věd	
a	vypsala	cenu	za	jeho	potvrzení	nebo	vyvrá-
cení	pokusem	roku	1879,	což	je	mimochodem	
rok	úmrtí	Maxwella	a	narození	Einsteina.	Věci	
se	s	entuziasmem	ujal	mladý	německý	profesor	
Heinrich	Hertz	a	celou	teorii,	existující	zatím	jen	
na	papíře	a	vzniklou	čistě	matematicky,	začal	
ve	svém	působišti	na	technice	v	Karlsruhe	pro-
věřovat;	jde	zřejmě	o	první	grandiózní	předstih	
teorie	před	experimentem	v	dějinách.	Hertz,	
stejně	geniální	 experimentátor	 jako	 teoretik,	
ovšem	nejprve	musel	vynalézt	generátor	hypo-
tetických	elektromagnetických	vln,	poté	sestro-

jit	z	asfaltu	velké	čočky	a	hranoly,	stejně	jako	
detektory	vln,	a	provést	velkou	řadu	obtížných	
pokusů...	Teprve	po	osmi	letech,	10.	listopadu	
1887,	mohl	berlínské	Akademii	věd	oznámit,	že	
Maxwellovy	předpovědi	 z	doby	před	23	 lety	
jsou	úplně	správné.	Když	pak	Hertz	a	Heavi-
side	dali	nové	teorii	ještě	elegantní	vektorovou	
formu,	nadšení	fyziků	neznalo	mezí,	takže	se	
ani	nelze	divit	proslulé	větě:	„Tyto	rovnice	psal	
Bůh“.	A	 to	 ještě	 nevěděli,	 že	 tyto	 čtyři	Ma-
xwellovy	rovnice	Einstein	ve	své	teorii	relativity	
shrne	do	dvou!	Matematicky	vysoce	fundovaný	
Hertz	byl	ovšem	nadšen	jen	teoretickou	silou	
nové	 teorie;	mylně	se	 totiž	domníval,	 že	pro	
praxi	 nemá	nejmenší	 význam,	neboť	prý	 se	
vlny	stejně	ihned	rozptýlí	do	prostoru	a	nelze	je	
tedy	k	ničemu	využít.	Pravdu	však	měli	jednak	
ti,	kteří	se	drželi	zásady,	že	„nejpraktičtější	věcí	
na	světě	je	dobrá	teorie“,	jednak	ti,	kteří	–	jako	
třeba	Marconi	–	příliš	o	 teorii	 nespekulovali,	
nemajíce	k	ní	ani	potřebné	vzdělání,	ale	expe-
rimentovali	–	a	uspěli!	A	tak	díky	těmto	mužům	
jsou	dnes	elektromagnetické	 vlny	 základem	
celé	naší	civilizace	a	kultury	a	ovšem	i	optiky.	
Podívejme	se	 tedy	podrobněji	na	 to,	kdo	byl	
Maxwell,	 co	 ve	 vědě	 vykonal,	 jaký	 je	obsah	
jeho	elektromagnetické	teorie	a	co	pro	optiku	
znamená.
Maxwell	 pocházel	 z	 patricijské	 rodiny	

v	Edinburghu	 zvané	Clerkové	 z	Penicuiku,	
kteří	byli	dvojími	sňatky	spřízněni	s	potomky	
rodu	Maxwellů	 z	Middlebie,	 pocházejícími	
od	někdejšího	nemanželského	syna	osmého	
lorda	Maxwella.	Maxwellův	otec	John	Clerk	byl	
mladším	bratrem	Sira	Georga	Clerka,	pozbyl	
tedy	práva	na	šlechtický	titul	patřící	v	Británii	
vždy	 jen	prvorozenému,	 leč	obratnými	práv-
nickými	manipulacemi	si	 vymohl	nejen	další	
příjmení	Maxwell,	ale	i	rozsáhlé	pozemky	v	jiho-
západním	Skotsku,	takže	se	považoval	a	také	
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byl	považován	za	skotského	šlechtice.	Záhy	
však	ovdověl	a	svého	jediného	synka	Jamese	
od	osmi	 let	sám	podle	toho	vychovával,	a	to	
poněkud	 „excentricky“,	což	ovšem	nebožka	
Frances	Cayová	z	bohaté	edinburghské	rodiny	
nemohla	 již	nijak	ovlivnit.	Bydleli	většinou	na	
otcově	 statku	 v	Galloway	poblíž	Dalbeattie	
ležícím	na	jihozápadě	Skotska,	kde	také	náš	
Maxwell	později	napsal	svá	nejvýznamnější	díla	
(podobně	jako	kdysi	Newton	na	svém	rodném	
statku).	Otec	byl	sice	advokát,	ale	zajímal	se	
hlavně	o	nejrůznější	 technická	zařízení	a	vy-
nálezy	–	a	také	o	svému	stavu	„přiměřenou“	
výchovu	 syna.	 Ten	 proto	musel	 chodit	 do	
školy	v	kroji	podle	dávné	módy	ve	šlechtických	
kruzích,	s	parukou	a	copánkem	apod.,	takže	
se	záhy	stal	terčem	posměchu,	ne-li	šikany	ze	
strany	spolužáků;	proto	není	divu,	že	neměl	ka-
marády,	nejraději	byl	sám	a	našel	zálibu	nejen	
v	matematice,	v	níž	při	svém	talentu	mimořádně	
vynikl,	ale	také	v	náboženství,	takže	když	se	
konečně	oženil	a	pracoval	ve	vzdálené	Anglii,	
psal	své	ženě	dopisy	ve	stylu	nedělních	kázání.	
Děti	neměli,	a	tak	se	Maxwell	zcela	oddal	vědě;	
v	náboženství	kolísal,	neboť	otec	byl	presbyte-
rián,	matka	vyznavačka	směru	episkopálního,	
syn	však	byl	neochvějně	pevným	křesťanem	
se	 sklonem	až	 k	mysticismu	a	 k	 tajemným	
tradicím	svého	rodného	kraje.
Jako	desetiletý	nastoupil	do	edinburghské	

Akademie	 (1840–1847)	 a	 tam	 také	 našel	
jediné	dva	přátele	–	pozdějšího	neoplaton-
ského	učence	a	 svého	 životopisce	Lewise	
Campbella	 a	 slavného	 fyzika	 P.	G.	 Taita.	
Následovala	univerzitní	studia	v	Edinburghu	
(1847–1850)	 a	 v	Cambridge	 (1850–1854),	
která	 ukončil	 jako	 bakalář	 (nikoli	magistr	
nebo	doktor),	což	jistě	svědčí	o	jeho	bytostné	
skromnosti,	neboť	talentem	nejednou	ohromil	
i	své	profesory:	např.	při	jedné	zkoušce	do-

stal	otázku	z	tehdy	moderní	kinetické	teorie	
plynů	–	„Jakou	rychlostí	se	pohybují	molekuly	
plynů	v	místnosti	při	určité	 teplotě?“	Tehdy	
byl	znám	jen	jediný	vzorec,	podle	něhož	mají	
všechny	molekuly	daného	plynu	stejnou	rych-
lost.	Maxwell	měl	odpověď	i	výpočet	hotový	
v	několika	vteřinách,	a	tak	rozpačitý	examiná-
tor	dodal:	„A	co	když	nemají	rychlost	přesně	
stejnou?“	 Zkoušený	 se	 na	 chvíli	 zamyslel	
a	po	chvíli	prý	na	místě	odvodil	„Maxwellův	
zákon	rozdělení	rychlostí	molekul	plynů“,	jež	
dnes	bývá	předmětem	přednášek	skoro	na	
celý	semestr.
Následovala	Maxwellova	pestrá	vědecko-

-pedagogická	dráha:	od	roku	1856	přednáší	
fyziku	na	univerzitě	ve	skotském	Aberdeenu,	
v	 letech	1856–1865	 je	 profesorem	 fyziky	
a	 astronomie	 v	 londýnské	King’s	College.		
4.	července	se	oženil	s	Katherine	Mary	De-
warovou,	dcerou	rektora	Marischall	College	

na	aberdeenské	univerzitě.	Následuje	krátký	
pobyt	v	Itálii;	v	Londýně	však	žije	sám,	jí	vel-
mi	nepořádně	nebo	hladoví,	a	výsledkem	je	
rakovina	žaludku.	Zkoumá	proslulé	Zápisky 
Faradayovy,	 jenž	 na	 základě	 svých	 poku-
sů	 dochází	 k	 novému	 pojetí	 elektrického	
a	magnetického	pole,	šířícího	se	konečnou	
rychlostí	 v	 prostoru	 –	 na	 rozdíl	 od	 dosud	
uznávané	newtonovské	 koncepce	actio	 in	
distans,	tj.	okamžitého	působení	do	dálky.	
Jako	„neučený“	nebyl	Faraday	zatížen	touto	
ideou	a	tak	popsal	slovy	jen	to,	co	sám	pozo-
roval.	Jako	matematicky	téměř	negramotný	
nebyl	Faraday	schopen	své	myšlenky	kvan-
titativně	 vyjádřit.	Geniální	Maxwell	 ovšem	
záhy	 pochopil	 novost	 a	 fundamentální	 vý-
znam	jeho	názorů,	doplnil	je,	zobecnil	a	jako	
excelentní	matematik	také	exaktně	vyjádřil.	
Stalo	 se	 tak	 poprvé	 již	 v	 Londýně	 a	 poté	
podrobněji	na	jeho	skotském	statku,	kam	se	
uchýlil	se	svou	těžkou	nemocí.	V	roce	1871	
přijal	 ještě	místo	profesora	experimentální	
fyziky	 v	 Cambridge,	 kde	 také	 dobudoval	
proslulou	Cavendishovu	laboratoř.	Přitom	se	
věnoval	mj.	také	historii	fyziky,	prozkoumal	
Cavendishovy	zápisky	a	dokázal,	že	mnohé	
objevy	učinil	tento	geniální	anglický	podivín	
dříve	 než	 učenci	 v	 Evropě	 (např.	 objevil	
Ohmův	zákon	před	Ohmem	apod.),	ale	svá	
„tajemství“	nikomu	nesdělil.
Jako	ředitel	Cavendishovy	laboratoře	vybu-

doval	 z	ní	Maxwell	 nejvýznamnější	 vědecké	
pracoviště	 v	 zemi,	 jež	 se	později	 stalo	 líhní	
laureátů	Nobelových	cen;	stojí	tedy	za	zmínku,	
jak	k	 tomu	došlo.	Bohatý	soukromník	Henry	
Cavendish,	starý	mládenec,	věnoval	všechny	
své	síly	i	peníze	experimentálním	výzkumům;	
jako	dar	z	nebes	mu	posléze	spadla	do	klína	zá-
věť	jeho	strýce,	nesmírně	bohatého	admirála.	
Mohl	tedy	vybudovat	skvělou	laboratoř	s	mno-

objevitel elektromagnetické podstaty světla
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ha	zaměstnanci,	cennými	přístroji	atd.	Po	jeho	
smrti	si	ovšem	Cavendishovi	dědicové	s	tímto	
„nepochopitelným	vědeckým	dědictvím“	nevě-
děli	rady.	Naštěstí	tu	byl	právě	slavný	Maxwell,	
který	nabízenou	 funkci	 ředitele	přijal	a	ústav	
dobudoval	v	nejvýznamnější	vědecké	praco-
viště	té	doby.	Tam	také	v	roce	1873	dokončil	
definitivní	podobu	svého	životního	díla	Treatise 
on Electricity and Magnetism	 (Pojednání 
o elektřině a magnetismu)	 ve	dvou	silných	
svazcích.	Od	té	doby	se	však	 jeho	zdravotní	
stav	kriticky	zhoršoval	a	za	šest	let	zemřel	ve	
věku	48	let	na	karcinom	žaludku.
Toto	 dílo,	 patřící	 k	 nejvýznamnějším	 ve	

světové	literatuře,	stále	ještě	vychází	v	nejrůz-
nějších	zemích	a	vyznačuje	se	matematickou	
brilantností	 na	 jedné	 straně	 –	 a	 prostým,	
jasným,	takřka	„dětským“	stylem,	až	s	komic-
kými	prvky,	na	straně	druhé.	Když	mu	např.	
při	psaní	ukápnul	inkoust	na	kalhoty,	neváhal	
ihned	zkoumat	účinky	nejrůznějších	látek,	jež	
by	vedly	k	odstranění	„tohoto	neštěstí“	–	a	tak	
mezi	rovnicemi	ihned	popsal	(v	prvním	vydání)	
příslušný	podrobný	návod...
Bylo	by	však	omylem	domnívat	se,	že	Max-

well	 byl	 jen	 geniálním	 teoretikem	 v	 oblasti	
elektrodynamiky.	Za	svůj	nedlouhý	život,	zkrá-
cený	navíc	zákeřnou	chorobou,	učinil	několik	
zásadních	objevů,	které	nyní	shrneme	v	10	
bodech.	1.	V	optice	rozvinul	teorii	barevného	
vidění.	2.	 Prohloubil	 geometrickou	 optiku.	
3.	Založil	teorii	fotoelasticity.	4.	V	astronomii	
vypracoval	teorii	tehdy	záhadných	jevů	u	prs-
tenců	planety	Saturna.	5.	Zavedl	do	fyzikální	
teorie	teorii	pravděpodobnosti	a	rozvinul	tak	
kinetickou	 teorii	 plynů	 a	 založil	 statistickou	
fyziku.	6.	Založil	důležitou	teorii	relaxačních	
procesů	 (tj.	 přechodů	do	stavu	 termodyna-
mické	rovnováhy).	7.	Založil	teorii	viskoelas-
ticity.	8.	 Pro	 inženýry	 vypracoval	 techniku	
diagramů	při	 řešení	 aplikačních	problémů.	
9.	Málo	se	ví	o	tom,	že	také	vypracoval	teorii	
servomechanismů.		Konečně	10. významná	
a	pro	něj	samotného	i	pro	jiné	pozdější	histo-
riky	vědy	jsou	cenná	jeho	historická	bádání,	
zejména	o	 zásluhách	anglických	 fyziků.	 Již	
pro	samotný	objev	elektromagnetického	pole	
může	být	zván	druhým	Newtonem.
A	 jaký	 je	 filozofický	 obsah	 jeho	elektro-

magnetické teorie?	Jde	především	o	teorii	
samotného	elektromagnetického	pole,	které	
popíšeme	pouze	slovy,	nikoliv	rovnicemi,	zato	
v	dnešní,	poněkud	obecnější	podobě.
Hmatatelná	a	těžká,	važitelná	forma	hmoty,	

látka,	není	forma	jediná;	další,	nevažitelnou	
formou	 hmoty	 je	 pole,	 zejména	 gravitační	
a	elektromagnetické.	K	popisu	elektromag-
netického	pole	je	třeba	čtyř	vektorů,	z	nichž	
každý	má	tři	složky,	čili	teprve	známe-li	oněch	

dvanáct	složek,	známe	pole	úplně.	Elektrické	
pole	je	popsáno	vektory	intenzity	E	a	posunu-
tí	D,	magnetické	pole	obdobnými	vektory	in-
tenzity	H	a	indukce	B,	přičemž	časové	změny	
elektrického	pole	vyvolávají	existenci	magne-
tického	pole	a	časové	změny	magnetického	
pole	 vyvolávají	 elektrické	pole	 a	elektrický	
proud.	Jestliže	tedy	kolem	pevného	magnetu	
pozorujeme	magnetické	pole,	pak	samotná	
jeho	existence	ukazuje	na	to,	že	uvnitř	mag-
netického	tělesa	se	dějí	nějaké	rychlé	časové	
změny,	 čili	 ohromný	mikroskopický	pohyb.	
Zatímco	 existují	 elektrické	monopóly,	 čili	
samostatné	elektrické	náboje,	magnetické	
náboje	neexistují,	 tj.	 neexistují	magnetické	
monopóly,	ale	pouze	dipóly.	Proto	například	
rozřízneme-li	magnet	na	dva	kusy,	okamžitě	
se	na	každém	z	nich	vytvoří	oba	póly,	severní	
i	jižní,	a	žádným	způsobem	je	nemůžeme	od-
dělit.	Podle	nejnovějších	teorií	(Diracových)	
by	snad	ve	výjimečných	uspořádáních	mohly	
existovat	i	magnetické	monopóly;	proto	byly	
např.	v	někdejším	SSSR	prováděny	přísluš-
né	 výzkumy	 za	miliardy	dolarů	–	 zjistilo	 se	
však,	že	neexistují,	čili	stále	platí	to,	co	před		
144	lety	předpokládal	Maxwell.	Elektromo-
torické	napětí	je	vyvoláno	časovou	změnou	
magnetického	 toku	 plochou	 vytvářenou	
vodičem	a	magnetomotorické	napětí	je	zase	
vyvoláváno	elektrickým	proudem	v	jeho	okolí.	
A	tak	se	vzájemně	generují	změny	elektric-
kých	a	magnetických	polí,	a	to	i	v	prázdném	
prostoru,	 jde	 tedy	 o	 „elektromagnetické“	
pole,	 jež	se	šíří	prostorem	 rychlostí	 světla.	
Světlo	 ostatně	 není	 nic	 jiného	 než	 elek-
tromagnetické	 pole,	 přičemž	 ustavičně	
se	měnící	 zmíněné	čtyři	 vektory	 jsou	 stále	
kolmé	ke	směru	šíření	světla.	Světlo	se	 liší	
od	ostatních	elektromagnetických	 vln	pou-
ze	 frekvencí	 zhruba	 v	 intervalu	7,5x1013	 až	
3,75x1013	hertzů,	čemuž	odpovídají	ve	vakuu	
vlnové	délky	0,4	až	0,8	tisícin	milimetru,	jež	
se	lidskému	oku	jeví	jako	světlo	barvy	fialové	
a	červené.	Oko	vlastně	není	nic	 jiného	než	
biologický	 detektor	 informací	 nesených	
elektromagnetickými	vlnami	z	onoho	interva-
lu.	Teprve	později	se	ukázalo,	že	naše	tělo,	
stejně	 jako	 všechna	makroskopická	 tělesa	
vůbec,	 drží	 pohromadě	právě	elektromag-
netická	interakce	a	procesy	v	nich	řídí	jedině	
elektromagnetické	síly.	Gravitace	zase	ovládá	
svět	kosmických	měřítek	a	silná	a	slabá	inter-
akce	 svět	 atomových	 jader	 a	 subnukleární	
hmoty.	Vidíme	tedy,	že	právě	Maxwell	našel	
klíč	k	jednomu	z	oněch	tří	světů.
Z	jeho	teorie	dále	vyplývá	překvapující	závěr,	

že	elektromagnetické	vlny,	a	tedy	i	světlo,	pů-
sobí	na	hmoty	tlakem,	čemuž	ovšem	dlouho	
nikdo	nevěřil.	Teprve	když	Rus	Pjotr	Nikolajevič	

Lebeděv	 (1866–1912)	 v	 roce	1899	dokázal	
experimentálně	existenci	světelného	tlaku,	byl	
tím	konečně	získán	pro	Maxwellovu	teorii	i	její	
někdejší	 velký	odpůrce	Lord	Kelvin.	Teprve	
světelným	 tlakem	se	vysvětlila	nejen	odvěká	
záhada,	proč	ohony	komet	 jsou	vždy	odvrá-
ceny	od	Slunce,	ale	byla	zároveň	vysvětlena	
samotná	existence	hvězd:	nejen	Slunce,	ale	
všechny	hvězdy	vůbec	by	se	gravitací	zhroutily	
do	středu,	kdyby	v	jejich	nitru	nepůsobil	odstře-
divý	světelný	tlak	vyrovnávající	dostředivou	gra-
vitaci.	Převáží-li	tento	tlak	gravitaci,	hvězda	se	
rozpíná,	a	někdy	dokonce	vybuchne;	mluvíme	
pak	o	novách,	supernovách	a	hypernovách.	
Kdyby	 tedy	 elektromagnetických	 polí	 a	 sil	
nebylo,	neexistovalo	by	ani	Slunce,	ani	jediná	
hvězda,	ani	život.
Avšak	 i	 kdyby	 těchto	 jeho	objevů	nebylo,	

zanechal	by	i	v	té	nejvlastnější	optice	stopu	
nepominutelnou:	založil	totiž	také	kvantitativní	
teorii	 barev,	 čili	 kvantitativní	 kolorimetrii,	 jíž	
navázal	na	Thomase	Younga	s	jeho	koncepcí	
tří	barevných	receptorů	v	oční	sítnici	a	pře-
konal	např.	již	ve	své	první	práci	z	roku	1853	
Helmholtze!	Teorií	barev	se	zabýval	v	letech	
1850–1870;	poznal,	že	barva	je	pojem,	jak	ří-
kají	filozofové,	sekundární,	nikoliv	primární	aj.	
Barva	totiž	není	vlastností	světla	samého,	ale	
vlastností	odezvy	našeho	zraku	na	primární	
fyzický	podnět,	jímž	je	elektromagnetické	zá-
ření	příslušné	frekvence;	to	ovšem	tehdy	plně	
nechápali	 ani	největší	učenci	a	 tak	přehled	
konfliktů	mezi	nimi	v	 této	oblasti	 tvoří	celou	
zajímavou	a	komplikovanou	historii...
Proto	také	nemůžeme	říci,	že	např.	sníh	 je	

bílý	–	stačí	na	něj	v	noci	posvítit	oranžovým	či	
zeleným	světlem	pouliční	výbojky	a	bude	se	
nám	jevit	jako	oranžový,	zelený	apod.	Zkrátka	
jeho	denní	bělost	nesvědčí	o	nějaké	jeho	ob-
jektivně	bílé	barvě,	ale	o	jeho	vysokém	albedu	
(odrazivosti)	v	celé	oblasti	viditelného	spektra,	
což	je	podkladem	„bělosti“	našeho	psychické-
ho	vjemu	a	je	tedy	vlastností	sekundární.
Po	 nastínění	 všech	Maxwellových	 zásluh	

se	 tedy	 vkrádá	 i	 do	mysli	 vědců	 „nevědec-
ká“	otázka	–	jak	by	asi	byla	vypadala	fyzika	
a	optika,	kdyby	se	byl	dožil	dvakrát	vyššího	
věku,	jak	by	si	býval	tento	dobrý	a	svědomitý	
génius	zasloužil?

RNDr. Vladimír Malíšek, CSc.

Literatura:
1. Baláž, P.: Význační fyzici, SPN, Bratislava, 
1966
2. Campbell, L., Garnett, W.: The Life  
of James Clerk Maxwell, London, 1882
3. Hearnshaw, F. J. C.: History of King’s 
College, J. J. Thomson, London, 1929
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Jak	vypadá	dobré	logo?	
Pokud	se	podíváme	do	nedaleké	minulosti	našich	očních	optik,	

můžeme	 vysledovat	 zajímavý,	 ale	 předvídatelný	 vývoj.	 Po	 priva-
tizaci	 očních	 optik	 začátkem	devadesátých	 let	 bylo	 logo	 optiky	
spíše	výjimkou.	Optiky	se	prezentovaly	především	názvem,	který	
měl	co	nejvíce	připomínat	hlavní	směr	podnikání.	Až	následně	se	
začala	objevovat	první	loga.	Optik,	které	nemají	v	současné	době	
logo,	je	minimum.	Pokud	nemáte	logo,	ztrácíte	možnost	se	vhodně	
prezentovat.	
Loga	 v	 oční	 optice	 prošla	 zajímavým	 vývojem	 a	 kopírují	 vývoj	

v	ostatních	oblastech	lidské	činnosti.
K	 čemu	 vlastně	 logo	 slouží?	Odpovědí	 se	 dá	 najít	 celá	 řada,	

ale	hlavní	 z	nich	 je	nasnadě:	musí	 vyvolat	u	spotřebitele	správné	
asociace	spojené	s	výrobkem,	podnikatelem	a	službou.	Tato	aso-
ciace	musí	vzniknout	bez	nápovědy,	 rychle	a	 jednoznačně.	Logo	
je	jednoznačnou	součástí	prezentace	každé	optiky,	každé	služby,	
každé	značky.	
Vysvětleme si nyní některé základní pojmy:
Co	je	logo	a	co	logotyp?	Logo	je	grafický	symbol,	který	vizuálně	

identifikuje	 společnost,	 jednotlivce	nebo	událost.	Pokud	 je	 tento	
symbol	doplněn	textem	(názvem),	 jedná	se	o	 logotyp.	Jestliže	ho	
navíc	zaregistrujeme,	získáme	kombinovanou	obchodní	známku.

Znaky	kvalitního	logotypu
1. Lze jej použít mnoha způsoby
Aby	se	dala	značka	běžně	používat	a	sloužila	svému	účelu,	musí	

splňovat	několik	technických	kritérií:
–	v	malých	velikostech	je	stále	čitelná,	
–	je čitelná a funkční i v černobílém provedení,	
–	lze	ji	zobrazovat	inverzně,	
–	je	jasná	i	po	několikerém	kopírování	a	faxování,	
–		lze	ji	aplikovat	na	tiskoviny,	reklamní	předměty	nebo	třeba	
firemní	vozy,	

–		je	tisknutelná	na	všech	běžných	tiskových	strojích	a	nepotřebuje	
žádné	speciální	barvy,	

–		obsahuje	 přiměřený	 počet	 barev	 (většinou	 dvě)	 a	šetří  Váš 
rozpočet	při	ofsetovém	tisku.	

Někteří	naši	optici	se	dopouštějí	mnoha	chyb,	protože	výše	uve-
dené	vlastnosti	kvalitního	logotypu	opomíjejí.	Loga	se	při	zmenšení	
často	nedají	identifikovat,	barvy	se	slévají	a	jsou	lehce	přehlédnutel-
né.	Loga	obsahují	často	příliš	mnoho	detailů,	které	jsou	nevýrazné	
a	navíc	těžce	zapamatovatelné.

2. Má jasný a zapamatovatelný vzhled
Značka	má	být	rozpoznatelná	a	zapamatovatelná.	Musí	být	vnímána	

jako	celek	a	nikoliv	jako	skupina	detailů.	Při	druhém,	třetím	setkání	
s	logem	by	měl	stačit	letmý	pohled,	aby	bylo	jasné,	o	co	se	jedná,	
kam	logo	zařadit.	

3. Odpovídá obchodním záměrům
Pokud	hezká	 značka	 neodpovídá	Vašim	obchodním	 záměrům,	

bude	spíše	nefunkční	přítěží.	

4. Má jednoduchý vzhled
Logotyp	prezentuje	jeden	nápad,	vtip,	význam.	Platí,	že	čím	kratší	

je	text,	tím	jednodušší	je	provedení	loga.	

5. Nese jedno sdělení
Vyjadřuje	jeden	postoj,	jednu	ideu.	Značka,	která	hodně	vypovídá,	

také	určitým	způsobem	vypadá.

6. Je unikátní
Logo	nemusí	 být	 světově	 jedinečné,	 stačí	 když	bude	originální	

v	oblasti	Vašeho	podnikání.	

Velmi	 důležité	 je	 také	mít	 logo	 překreslené	 do	 tzv.	 křivek.	Co	
to	znamená?	Všechny	 tiskárny	či	 reklamní	agentury	budou	chtít	
s	logem	pracovat	tak,	aby	mohly	měnit	rozměry	a	další	parametry.	
Obyčejný	obrázek	na	papíře	nebo	jenom	naskenovaná	předloha	
v	počítači	nemohou	být	použity.
Při	vytváření	 loga	hrají	klíčovou	roli	dva	aspekty	–	 tvar	a	barva.	

V	 jedné	ze	studií	zabývajících	se	účinkem	barvy	při	 rozpoznávání	
předmětů	 bylo	 prokázáno,	 že	 barva	 je	méně	 důležitá	 než	 tvar.	
Přestože	 tedy	 barva	 pomáhá	 při	 poznávání	 loga,	 jeho	 správná	

Dobré 
logo firmy 

COMPUTERO SPOL. S R.O.
počítače pro Vaše kanceláře

Příklady log, která nesplňují některé z výše uvedených požadavků.
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identifikace	na	ní	nezávisí.	Spotřebitelé	poznají	stejně	snadno	loga	
tištěná	v	různých	barvách	a	černobíle	jako	loga	tištěná	ve	správné	
barevné	kombinaci.	Z	toho	vyplývá,	že	zcela	zásadní	je	tvar	loga.	
Silná	značka	má	silný	tvar.
Pokud se dnes rozhlédneme okolo sebe,  zjistíme, že existují 

dva základní typy logotypů: 
1.	sugestivní	–		starší	 typ	 loga	–	obsahuje	více	detailů,	 je	hodně	

prokreslené,	má	často	více	barev,	snaží	se	sdělit	
mnoho	informací;

2.	abstraktní	–		nový	 typ	 loga	–	 je	 jednoduché,	má	 jasný	styl,	 je	
použitelné,	zapamatovatelné	(příkladem	může	být	
např.	logo	Nike).

V	 letošním	roce	proběhla	poměrně	 rozsáhlá	studie	zaměřená	na	
to,	 jak	by	mělo	 vypadat	moderní	 logo.	Výsledek	 této	 studie	nebyl	
překvapivý.	Sugestivní	 loga	neuspěla.	 Výrazně	 lépe	 splnila	 svou	
funkci	loga	abstraktní.
Sugestivní	 loga	mají	 příliš	málo	 referenčních	bodů,	 které	může	

respondent	ihned	pojmenovat	a	rozpoznat.	Navíc	jsou	často	méně	
výrazná,	takže	hůře	pronikají	do	mysli	spotřebitele.	Podle	moderních	
teorií	 jsou	 loga	vnímána	 jako	celek.	Čím	 je	 logo	složitější,	 tím	ho	
spotřebitel	obtížněji	vnímá	a	hůře	si	ho	pamatuje.	Abstraktní	loga	jsou	
obecně	účinnější,	i	když	je	zákazníci	vidí	jenom	krátce,	a	to	nejspíš	
proto,	že	sice	nejsou	příliš	složitá,	a	přitom	jsou	jedinečná.	Obrázek	

totiž	vnímáme	jako	celek.	Pokud	není	příliš	komplikovaný,	lépe	si	
jej	pamatujeme	a	 vybavujeme.	Abstraktní	 tvary	 jsou	navíc	často	
jedinečné	a	tak	zvláštní,	že	si	je	nelze	snadno	splést	s	jinými	tvary,	
což	zvyšuje	pravděpodobnost	správné	identifikace.	Sugestivní	loga	
naopak	spotřebitele	matou.
Abstraktní	 logo	spotřebitel	mnohem	snáze	 identifikuje,	 rychleji	 je	

rozpozná,	zákazník	si	je	rychleji	vybaví,	když	kolem	něj	prochází	(např.	
na	autobusových	zastávkách	nebo	billboardech).
Na	abstraktní	logo	se	zároveň	nemusí	spotřebitel	tolikrát	podrobně	

dívat,	ale	přesto	si	 jej	později	 vybaví	 a	pozná	ho.	Průměrný	počet	
fixací	na	kombinaci	značky	a	loga	je	u	abstraktních	log	nižší	než	u	log	
popisných	a	sugestivních.

Následuje	několik	ukázek	abstraktních,	profesionálně	vytvořených	
logotypů.

Závěr
Logo	 je	 potřeba	 si	 dobře	promyslet	 a	 vždy	 je	 dobré,	 ba	 nutné	

vybírat	z	více	variant.	Pokud	nemáte	zkušenosti,	ponechte	tvorbu	
loga	na	profesionálech.	Vyberte	si	agenturu,	která	se	tvorbou	logo-
typů	zabývá	delší	dobu,	a	nechte	si	předložit	několik	ukázek	jejich	
práce.	Vybírejte	takovou	agenturu,	která	je	dostatečně	kreativní	a	její	
práce	nespočívá	pouze	v	kopírování	již	vytvořeného.	Zamyslete	se	
nad	svým	nynějším	logem,	zdali	by	nepotřebovalo	drobnou	inovaci	
a	modernizaci	nebo	dokonce	úplnou	změnu.

Ing. Ivan Vymyslický

Literatura: Studie firmy Claessens Product Consultants

– jeden ze základů úspěchu
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Na uvedeném obrázku je příklad modernizace loga. Záměrně jsou používána loga 
mimo obor oční optiky.
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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

iD.indd   6 14.11.2006   14:56:01



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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Existenci	biologického	rozdílu	mezi	mužem	
a	 ženou	 považuje	 každý	 za	 samozřejmou.	
Doktorka	E.	 J.	Higginbotham	 (z	University	
of	Maryland	School	of	Medicine	v	Baltimoru)	
konstatuje,	 že	 obecně	 považujeme	muže	
a	 ženu	 za	biologicky	 rovnocenné.	 To	 však	
neodpovídá	 skutečnosti.	 Těhotenství,	 hor-
monální	změny	a	jiné	charakteristické	znaky	
ženské	biologie	mají	nepochybně	vliv	na	fy-
ziologické	i	patologické	procesy	probíhající	
v	lidském	těle.	Ženy	se	dožívají	vyššího	věku,	
stárnoucí	populace	tedy	bude	převážně	žen-
ská.	I	pro	oftalmologa	bude	stále	důležitější	
pochopit,	jak	ženská	biologie	ovlivňuje	oko,	
jak	úspěšně	diagnostikovat	a	léčit	nejenom	
onemocnění	oka,	ale	i	systémová	onemoc-
nění	u	žen.
Doktorka	E.	J.	Higginbotham	upozorňuje,	

že	u	 žen	 se	častěji	 než	u	mužů	 setkáváme	
s	nukleární	 a	 kortikální	 kataraktou.	Porodní	

váha,	 počátek	menopauzy	 a	 substituční	
hormonální	 terapie	 jsou	 rizikovými	 faktory	
vedoucími	k	onemocnění	glaukomem	i	jinými	
očními	chorobami.
Doktorka	J.	A.	Smith	(z	National	Eye	Institute	

v	Bethesdě	 ve	 státě	Maryland)	 konstatuje,	
že	výskyt	revmatické	artritidy	u	žen	je	často	
provázen	očními	 komplikacemi,	 jako	 je	 ka-
tarakta,	 glaukom,	 onemocnění	 zrakového	
nervu	 a	 odchlípení	 sítnice.	Podle	doktorky	
L.	K.	Gordon	(z	University	of	California	v	Los	
Angeles)	 se	 u	 žen	 s	 přibývajícím	 věkem	
zvyšuje	počet	zrakových	obtíží	jako	časných	
příznaků	neurologických	onemocnění,	včetně	
chorob	degenerativních,	cerebrovaskulárních	
a	neoplastických.

Mezi	varující	rizikové	faktory,	charakteristic-
ké	pro	ženy,	můžeme	při	zjišťování	anamnézy	
zařadit	ty	následující.

–		Doba	nástupu	menopauzy.	Projeví-li	 se	
před	45.	rokem	života,	zvyšuje	se	riziko	
vzniku	glaukomu.

–		Užívání	 hormonální	 substituční	 léčby.	
Estrogen	může	ovlivnit	 zásobení	 zrako-
vého	nervu.

–		Porodní	 váha	 dítěte.	 Váha	 větší	 než	
3,6	kg	zvyšuje	riziko	vzniku	diabetu	nebo	
glaukomu.

Vzhledem	k	 větší	 pravděpodobnosti	 one-
mocnění	žen	revmatickou	artritidou	je	podle	
doktorky	J.	A.	Smith	nutné	počítat	s	častějšími	
zánětlivými	onemocněními	oka,	jako	je	skleri-
tis,	episkleritis,	nodulární	episkleritis,	uveitis	
a	periferní	ulcerózní	keratitis.	Při	revmatické	
artritidě	bývá	skleritida	více	bolestivá,	častý	
bývá	výskyt	suchosti	v	ústech	a	očích	součas-
ně,	zánětů	předního	segmentu	oka,	uveitidy,	
lupus	erytematosus	a	sarkoidosy.
Příčinou	poruch	vidění	u	starších	žen	nebý-

vá	jen	katarakta	nebo	senilní	makulární	dege-
nerace.	Doktorka	L.	K.	Gordon	upozorňuje	na	
možnost	počínajícího	nervového	onemocně-
ní,	optickou	neuritidu,	neoplazii	mozku,	pře-
chodné	ischemické	ataky.	Mozková	mrtvice	
je	třetí	nejčastější	příčinou	mortality	žen	a	toto	
riziko	se	zvyšuje	se	stoupajícím	věkem.

Se	stížnostmi	na	pocit	suchého	oka	se	u	žen	
setkáváme	3x	častěji	než	u	mužů.	Obtíže	se	
zhoršují	 v	menopauze.	 Laserové	 refrakční	
operace	bývají	často	provázeny	pocitem	su-
chého	oka.	U	žen	po	čtyřicátém	roce	života	
je	 riziko	vzniku	 tohoto	onemocnění	výrazně	
vyšší.	 LASIK	 vyvolává	 pocit	 suchého	oka,	
obtíže	 jsou	 však	 výraznější	 po	 operaci	 na	
suchém	oku.
Budoucí	 výzkum,	 zvláště	 na	molekulární	

úrovni,	 jistě	přinese	mnoho	dalších	poznat-
ků,	které	přispějí	k	řešení	otázky,	jak	ženská	
biologie	ovlivňuje	oko.

doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

Literatura:
Larkin, H.: Aging female patients present 
new clinical challenges and opportunities, 
Eurotimes, Vol. 11, Issue 3, March 2006, 
s. 36

Vliv pohlaví
na výskyt očních onemocnění
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čípků	 je	 jich	 nejvíce	 ve	 foveole	 sítnice.	 Již	
několik	 stupňů	do	periferie	 klesá	 jak	 jejich	
počet,	 tak	 pravidelnost	 uspořádání	 a	 zvět-
šuje	se	i	jejich	velikost.	Dva	body	lze	rozlišit,	
leží-li	mezi	dvěma	čípky	jeden	nepodrážděný.	
Počet	čípků	v	centrální	krajině	sítnice	je	však	
variabilní.	 Průměrná	 prostorová	 frekvence	
rozlišovací	 schopnosti	 je	 asi	 60	 cyklů	 na	
jeden	stupeň.	S	klesajícím	počtem	a	zvětšu-
jící	se	velikostí	čípků	do	periferie	sítnice	tak	
klesá	rozlišovací	schopnost.	Nyquistův	 limit	
stanoví,	 že	maximální	prostorová	 frekvence	
odpovídá	polovině	průměru	čípku.	Maximální	
rozlišovací	schopnost	je	proto	v	centru	fovey.	
Čípky	jsou	zde	více	nahromaděny	ve	směru	
do	centra	 zornice	nebo	 lehce	nazálně.	Na	
světelné	 paprsky	 procházející	 centrem	
zornice	proto	oko	 reaguje	mnohem	citlivěji	
než	na	paprsky	procházející	periferií	zornice	
(Stiles-Crawfordův	efekt).
Čípky	jsou	tedy	směrově	různě	citlivé	a	fun-

gují	 jako	optická	 vlákna.	Čím	 větší	 je	 úhel,	
pod	kterým	dopadá	světlo	k	čípkům,	tím	více	
klesá	jejich	senzitivita.	Ve	foveole	připadá	na	
jeden	čípek	jedna	gangliová	buňka.	V	periferii	
sítnice	je	méně	gangliových	buněk	než	čípků.	
Optická	kvalita	podnětu	a	optimální	korekce	
refrakce	oka	jsou	tedy	jen	jednou	(byť	velmi	
důležitou)	 podmínkou	 zajišťující	 kvalitu	 zra-
kové	ostrosti.
Tyčinky	hrají	důležitou	roli	při	vidění	za	sníže-

ných	světelných	podmínek.	Tyčinek	je	v	sítnici	
asi	200	milionů.	Ve	foveole	zcela	chybí.	Jejich	
počet	 se	 zvyšuje	 asi	 do	20	 stupňů	 kolem	
centra,	 ale	dále	 směrem	do	periferie	 jejich	
počet	 klesá.	Zdá	 se,	 že	na	 rozdíl	 od	čípků	
nejsou	 tyčinky	 nasměrovány	 s	ohledem	na	
centrum	zornice.
První	 zprávy	 o	 zjišťování	 zrakové	 ostrosti	

pomocí	 písmen	 nalézáme	 již	 na	 začátku	
19.	století.	Byl	 to	 však	až	Herman	Snellen,	
který	se	zasloužil	o	popularizaci	svých	tabulek	
s	písmeny	 (obr. 1).	Písmena	 tvoří	 soustavu	
znaků	 viditelných	 z	 určité	 vzdálenosti	 jako	
celek	 pod	 5	 obloukovými	minutami	 a	 de-
taily	pod	1	obloukovou	minutou.	Přesto,	že	
Snellenovy	optotypy	mají	 řadu	nedostatků,	

jsou	s	malými	změnami	používány	v	klinické	
praxi	dodnes.
Mezi	 nedostatky	 Snellenových	 optotypů	

patří:
1.		Různá	 písmena	 nejsou	 stejně	 čitelná.	
Sloan	proto	dává	přednost	písmenům	S,	
D,	K,	H,	N,	O,	C,	V,	R	a	Z.

2.		Počet	písmen	v	řádcích	klesá	od	jednoho,	
tj.	6/60,	na	8,	tj.	6/4.	Navíc	je	známo,	že	
lépe	se	čte	písmeno,	které	není	obklope-
no	 jinými	písmeny,	 než	 více	písmen	na	
řádku.	Hovoříme	o	jevu	zvaném	„crowd-
ing“	(shlukování).

3.		Horizontální	vzdálenost	mezi	jednotlivými	
písmeny	 v	 řádcích	 není	 úměrná	 jejich	
šířce,	kolísá	mezi	40–120	%.

4.		Vertikální	vzdálenost	mezi	řádky	neodpo-
vídá	velikosti	písmen.

5.		Posloupnost	velikosti	písmen	v	jednotli-
vých	řádcích	není	pravidelná.	Např.	u	6/5	
a	6/6	je	zvětšení	velikosti	písmen	120	%,	
u	6/36	a	6/60	je	to	167	%.

6.		Tabulky	nemají	písmena	menší	než	6/5,	
přestože	většina	mladých	lidí	má	zrako-
vou	ostrost	lepší	než	6/4.

7.		Mírou	 dosažené	 zrakové	 ostrosti	 je	
poslední	 řádek,	 ve	 kterém	 vyšetřovaný	
přečte	všechna	písmena	a	v	dalším	pak	
již	 žádná.	 Prakticky	 však	 vyšetřovaný	
v	 dalším	 řádku	 ještě	 některá	 písmena	
rozezná,	což	lze	označit	jako	např.	6/12+,	
6/12-	nebo	6/12	částečně.

Australští	 optometristé	 Ian	 Bailey	 a	 Jan	
Lovie-Kitchin	navrhli	vylepšené	tabulky	(obr. 
2 a 3),	u	nichž:
1.		v	každém	řádku	je	pět	písmen,
2.			vzdálenost	mezi	písmeny	v	každém	řádku	
je	stejná,	rovná	se	šířce	písmene,

3.		vzdálenost	mezi	řádky	je	stejná,	rovná	se	
výšce	písmen	ve	spodním	řádku,

4.		velikost	 písmen	 sleduje	 logaritmickou	
progresi	 a	 narůstá	 ve	 stejných	 krocích	
po	0,1	logMAR.

LogMAR	je	log10
	minimálního	úhlu	rozlišení	

(Minimum	Angle	of	Resolution	–	MAR).	MAR	

Pojem	 zraková	 ostrost	 zavedl	 koncem	
19.	 století	 F.	 C.	 Donders	 jako	 schopnost	
zrakového	 systému	 rozeznávat	 drobné	de-
taily	předmětů	a	zvláště	číst	co	nejdrobnější,	
kontrastní	písmena.	Zraková	ostrost	je	ovliv-
ňována	 faktory	 fyzikálními	 (vady	 optického	
systému),	fyziologickými	(adaptace,	rozložení	
smyslových	 elementů)	 a	 psychologickými	
(kontrast,	pozornost).	Poskytuje	nám	rychlou	
informaci	o	stavu	zrakového	orgánu.

Zdánlivě	 jednoduchý	úkol,	 jako	 je	přečíst	
písmeno,	předpokládá	vytvoření	ostrého	ob-
razu	na	sítnici,	poté	přeměnu	světelné	energie	
v	neurální	aktivitu,	zpracování	informace	v	sít-
nici	a	přenos	této	informace	ke	konečnému	
zpracování	a	vyhodnocení	ve	zrakovém	centru	
v	mozku.	 Tento	 řetězec	může	být	 porušen	
na	 kterémkoliv	 stupni,	 nejčastější	 příčinou	
snížení	zrakové	ostrosti	však	bývá	vytvoření	
neostrého	obrazu	na	sítnici.
Raleigh	 upozornil,	 že	 i	 ve	 zdravém	emet-

ropickém	oku	lze	odlišit	dva	bodové	objekty	
jen	tehdy,	jsou-li	jejich	rozptylné	kroužky	(airy	
discs)	na	sítnici	od	sebe	vzdáleny	o	polovinu	
svého	průměru,	což	 je	asi	45	úhlových	se-
kund	(0,0125	stupně).
Důležitou	 roli	 v	 procesu	 vidění	má	 uspo-

řádání	 –	mozaika	 fotoreceptorů	 na	 sítnici.	
Ioannis	Pallikaris	konstatuje,	 že	z	5	milionů	
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obr. 1 Snellenův optotyp
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se	rovná	 jedné	pětině	vertikální	úhlové	veli-
kosti	písmene.	Písmeno	v	řádku	6/6	se	rovná	
MAR	 jedné	obloukové	minuty	 a	 logMAR	0	
(Log

10
(1)=0).	 Při	 nárůstu	 velikosti	 písmen	

v	 každém	 řádku	 o	 0,1	 připadá	 na	 každé	
z	pěti	písmen	v	řádku	jedna	pětina,	tedy	0,02.	
Čte-li	vyšetřovaný	v	tomto	řádku	špatně	jedno	
písmeno,	je	logMAR	0,02,	čte-li	špatně	dvě	
písmena,	je	logMAR	0,04	atd.
Nevýhodou	 tohoto	 systému	 je	 nutnost	

soustředit	 se	na	odečítání	 či	 přičítání	 hod-
noty	0,02.	To,	že	záporné	hodnoty	logMAR	
mohou	 znamenat	 vcelku	 dobrou	 zrakovou	
ostrost,	 je	 poněkud	 kontraproduktivní.	
Bailey	 proto	 doporučil	 alternativní	metodu		
vyhodnocování,	 tzv.	 Visual	 Acuity	 Rating	
–	 VAR,	 což	 znamená	 „měření	 zrakové	 os-
trosti“	(VAR	=	100	–	(50	x	logMAR).	Přečte-li	
vyšetřovaný	 všechna	písmena	 v	 řádku	6/6	
(logMAR	=	0),	pak	VAR	=	100.	Přečte-li	špat-
ně	jedno	písmeno	z	tohoto	řádku,	pak	je	VAR	
99,	přečte-li	z	následujícího	řádku	2	písmena,	
je	VAR	naopak	102.	Tímto	způsobem	zůsta-
nou	všechny	výhody	spojené	s	propočty	na	
bázi	 logMAR,	avšak	bez	zbytečných	počtů.	
Zároveň	se	vyhneme	minusovým	hodnotám.
Konvenční	tabulky	na	vyšetřování	zrakové	os-

trosti	jsou	obecně	konstruovány	na	vzdálenost	
3	nebo	6	metrů,	osvětlení	dosahuje	hodnot	nad	
100	cdm-2	a	kontrast	je	větší	než	90	%.	Tato	
omezení	 pomáhají	 řešit	 projekční	 optotypy	
a	zvláště	optotypy	řízené	počítačem.
V	90.	letech	byl	vyvinut	optotyp	Test	Chart	

2000	 řízený	 počítačem.	 Neklade	 žádné	
nároky	na	velikost	vyšetřovny,	umožňuje	pro-
jekci	různých	druhů	optotypů,	různých	typů,	
velikostí	a	kontrastu	znaků.	Pomocí	kurzorů	
lze	 upřesňovat	 spolupráci	 s	 vyšetřovaným.	
Přístroj	umožňuje	využití	i	dalších	testů,	jako	je	
duochromatický	test,	astigmatický	vějíř,	Mad-
doxovo	sklíčko,	měření	prizmatické	úchylky	
a	vyšetření	stereopse.
Vyšetření	 zrakové	 ostrosti	 je	 subjektivní	

vyšetření.	 Předpokladem	přesnosti	 a	 srov-
natelnosti	výsledků	je	soustředěná	pozornost	
a	vůle	k	dobré	spolupráci	jak	u	vyšetřujícího,	
tak	zvláště	u	vyšetřovaného.	Budoucí	výzkum	
by	tuto	spolupráci	měl	usnadnit	a	zpřesnit.

doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

Literatura:
1. Geipert, N.: How the photoreceptor  
mosaic limits visual performance, Eurotimes, 
Vol. 11, Issue 2, February 2006, s. 34
2. Thomson, D.: VA testing in optometric 
practice, Optometry Today, April 8, 2005, 
s. 55–57, Optometry Today, May 6, 2005, 
s. 22–24
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obr. 2  Baileyho-Lovieův optotyp

obr. 3  Konverze optotypů pro logMAR, VAR a Snellenův optotyp
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angličtiny,	 francouzštiny,	 italštiny,	 španěl-
štiny,	 portugalštiny,	 holandštiny,	 švédštiny,	
polštiny	a	maďarštiny.	Slovník	je	zpracovaný	
přehledným	maticovým	systémem,	kdy	podle	
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Ladislav Najman

Presbyopie	je	definována	jako	fyziologický	
úbytek	akomodační	schopnosti.	První	projevy	
se	vyskytují	mezi	čtyřicátým	a	čtyřicátým	pá-
tým	rokem	věku.	Blízký	bod	se	v	tomto	věku	
pro	emetropické	(resp.	pseudoemetropické)	
oko	oddálí	na	více	než	25	cm.	Akomodační	
šíře	 je	 stále	 ještě	 poměrně	 vysoká,	 avšak	
pohled	do	blízké	vzdálenosti	(30	cm)	je	pro-
blematický.	Čtení	a	práce	na	tuto	vzdálenost	
vyžaduje	příliš	vysokou	námahu.
Prvními	příznaky	presbyopie	je	brzká	únava	

a	rozostření	textu	při	čtení.	Presbyop	mladší-
ho	 věku	 si	 pomáhá	oddálením	 textu.	 Tento	
způsob	 řešení	 však	pomáhá	pouze	 krátko-
době.	Bereme-li	v	úvahu	pracovní	nasazení	
této	 věkové	 skupiny,	 je	 zřejmé,	 že	 je	 třeba	
zvolit	vhodné	řešení.	Jedním	z	nich	je	právě	
korekce	metodou	monovision.
Metoda	monovision	spočívá	v	korekci	do-

minantního	oka	do	dálky	a	nedominantního	
oka	do	blízka.	Střídavě	pak	lze	jedním	okem	

sledovat	 vzdálený	 a	 druhým	 okem	 blízký	
prostor.
Alternativnímu	vidění	je	třeba	se	učit,	mozek	

není	totiž	zvyklý	zrakové	informace	tímto	způ-
sobem	zpracovávat.	Obraz	získávaný	jedním	
okem	je	plošší	a	zorné	pole	při	monokulárním	
pohledu	zúžené.	Může	docházet	ke	strano-
vému	posunutí	 obrazu	 a	 špatnému	odhadu	
vzdáleností.	Mimo	to	se	mohou	objevit	další	
vedlejší	efekty,	 jako	 je	rozostření	obrazu	ve	
střední	vzdálenosti.	Při	nočním	vidění	může	
být	obraz	narušen	tzv.	„duchy“.	Také	pohyby	
hlavy	jsou	četnější.	V	případě	řidičů	je	nutné	
vyzkoušet,	 zda	 jsou	 schopni	 s	 korekcí	mo-
novision	řídit	motorové	vozidlo	 i	za	běžných	
podmínek.
Přibližně	20	%	populace	není	však	schopno	

své	vnímání	na	tuto	metodu	zadaptovat,	není	
totiž	vhodná	pro	každého.
Metoda	monovision	 se	 nejčastěji	 provádí	

pomocí	aplikace	kontaktních	čoček.	Vhodné	

nádorech.	Dále	se	zabývá	neurooftalmologií,	
strabismem	a	úrazy	oka,	zmiňuje	 i	možnost	
sebepoškozování	 a	 simulace,	 neopomíjí	
klasifikaci	zrakového	postižení	a	otázku	dife-
renciální	diagnostiky.
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ISBN	80-247-0779-9		
Vydala:	Grada	Publishing,	1	136	stran,	váz.

Mezinárodně	 úspěšný	 slovník	 „Technika	
v	 11	 jazycích“	 přináší	 20	 000	 odborných	
hesel	a	200	000	překladů	 těchto	hesel	do	
11	jazyků	–	kromě	češtiny	také	do	němčiny,	

je	tuto	možnost	korekce	doplnit	brýlemi	tak,	
aby	měl	 uživatel	 na	 výběr	 v	 případě,	 že	 se	
rozhodne	nebo	bude-li	 nucen	dlouhodobě	
svůj	zrak	zaměřit	na	jednu	vzdálenost.
V	dostupných	materiálech	je	doporučována	

pro	 získání	 alternativního	 vidění	 i	metoda	
refrakční	 chirurgie	 nebo	 aplikace	 intraoku-
lární	 čočky.	 Je	 třeba	 si	 však	 uvědomit,	 že	
tyto	metody	jsou	trvalé	a	nevratné.	I	v	tomto	
případě	by	měla	být	metoda	vhodně	doplně-
na	brýlovou	korekcí.	Otázkou	však	zůstává,	
jak	vysokou	anizometropii	pak	bude	uživatel	
snášet.
Metoda	monovision	představuje	tedy	jeden	

z	mnoha	způsobů,	jak	lze	řešit	problémy	při	
špatném	vidění	do	blízka.

Bc. Martina Nováková

Zdroj: http://www.stlukeseye.com,  
http://www.vision.about.com

Korekce presbyopie 
metodou monovision
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Úvod
Podívejme	se	o	několik	let	nazpět.	Byla	to	

doba,	 kterou	 větší	 část	optiků	u	nás	dobře	
pamatuje.	Po	privatizaci	očních	optik	začát-
kem	devadesátých	 let	 se	 optici	 pravidelně	
setkávali	 na	 své	 tehdy	 jediné	 výstavě	 ve	
Špindlerově	Mlýně.	Když	 se	 člověk	 zapo-
slouchal,	 jaké	 informace	si	optici	na	 těchto	
setkáních	vyměňovali,	bylo	možné	mimo	jiné	
slyšet:	 „Poslouchej,	prodáváš	a	nabízíš	 tzv.	
multifokály?“
Odpověď	 byla	 často	 následující:	 „Moc	

tomu	nevěřím,	 hodně	 to	 stojí,	 lidi	 si	 na	 ně	
nezvyknou,	kdo	to	zaplatí	a	navíc	je	to	dost	
komplikované,	 raději	 prodám	dvě	obruby“.	
Naštěstí	se	mezi	optiky	našli	i	tzv.	inovátoři,	
kterých	je	statisticky	asi	5	%,	a	jejich	odpověď	
byla	jiná:	„Multifokály	prodávám	jako	na	běží-
cím	páse,	reklamace	nemám,	konečně	něco	
pořádného...	a	je	to	zajímavé	i	ekonomicky.“	
Ti,	kteří	se	multifokálních	čoček	nebáli,	měli	
nejenom	dobré	 ekonomické	 výsledky,	 ale	
mají	dnes	už	velmi	stabilní	klientelu.	Zákazník	
je	chápe	jako	odborníky,	kteří	 jsou	schopni	
řešit	jeho	problémy	s	viděním.	

Uplynulo	cca	10	let	a	tato	situace	se	v	disku-
zích	optiků	opakuje.	Už	se	však	nemluví	o	tom,	
zda	 kolega	 nabízí	multifokály	 (to	 je	 přece	
samozřejmost),	 ale	 zda	 nabízí	 individuálně	
vyrobené	multifokály.	Opět	můžeme	 slyšet	
velkou	skupinu	optiků,	kteří	 říkají,	 že	 indivi-
duálně	vyrobené	brýlové	čočky	nic	nového	
nepřinášejí,	že	je	s	nimi	moc	práce	–	složitě	se	
vyměřují,	vlastně	moc	nefungují	a	jsou	drahé.	
Přesto	 se	 však	 najde	 skupina	optiků,	 kteří	
s	úspěchem	kráčejí	s	dobou,	zvládají	skvěle	
prodej	a	nabídku	novinek	a	mají	tak	náskok	
před	 svou	 trochu	 opožděnou	 konkurencí.	
Jednoduše	„vyzobou	rozinky“.

Čím	jsou	individuálně vyrobené brýlové 
čočky	 zajímavé?	 Již	 dávno	 se	 vědělo,	 že	
progresivní	 čočky	 vyráběné	 standardně	
nepadnou	každému.	Do	výpočtu	pro	výrobu	
progresivní	čočky	vstupuje	mnoho	proměn-
ných	parametrů	–	pupilární	distance,	pohyb	

hlavy	nebo	očí,	vzdálenost	rohovka-brýlová	
čočka,	 typ	obruby	a	 její	posazení	na	obli-
čeji...	Potíž	byla	v	tom,	že	tyto	individuálně	
spočítané	plochy	nebylo	čím	vyrobit.	Proto	
se	přistoupilo	k	tomu,	že	se	určité	parametry	
musí	stanovit	 jako	neměnné	(což	se	u	kla-

sických	progresivních	čoček	dělá	dodnes).	
Z	toho	celkem	jasně	plyne,	že	vznikne	jakási	
„normohlava“.
Hlava	–	 to	 jsou	nositelé	brýlí,	 kteří	mají	

vše	 stejné	 –	 PD,	 inklinaci,	 obrubu...	 Je	
jasné,	že	čím	více	se	pak	v	praxi	skutečný	

uživatel	blíží	těmto	statisticky	stanoveným	
parametrům,	 tím	 více	 je	 s	 progresivními	
čočkami	spokojen.	Tuto	situaci	dobře	zná-
me	také	např.	při	nákupu	oblečení.	Máme-li	
tzv.	konfekční	postavu,	oblečeme	si	svou	
velikost	a	ta	nám	prostě	padne.	Nepříjemné	

však	 je,	když	máme	sice	dobrou	velikost,	
ale	 trochu	 delší	 ruce	 nebo	 širší	 ramena.	
Pak	musíme	zvolit	kompromis	nebo	si	ne-
chat	oblečení	ušít	na	míru.
Individuálně	vyrobené	progresivní	čočky	

zohledňují	 osobnost	 každého	 uživatele	

b

Individuální 
  progresivní brýlové čočky
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obr. 1  Sklon velmi velký – 16 stupňů – spodní část brýlové očnice je blízko k tváři, díl do dálky je zhoršen

obr. 2  Sklon očnice malý (žádný) – 0 stupňů – velmi zhoršený díl do blízka a přechodová část
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brýlí	 a	 hledají	 optimální	 řešení	 optických	
a	estetických	vlastností.
Jaká	 je	 historie	 těchto	 brýlových	 čoček?	

Relativně	 krátká.	 Jednoznačně	 se	 odvíjí	
od	možností	počítačově	řízených	obráběcích	
strojů	s	vysokou	přesností	a	možnosti	zavést	
tuto	 technologii	 do	oblasti	 optiky	pro	opra-
cování	 brýlových	 čoček.	 Této	 technologii,	
při	které	vznikají	 individuální	brýlové	čočky,	
se	říká	free	form	–	tzn.	volný	tvar	(nebo	také	
„neomezený“).	Poprvé	byla	tato	technologie	
představena	v	roce	1998.	Umožňuje	vytvořit	
na	povrchu	brýlové	čočky	téměř	vše,	co	si	při	
výpočtech	spočítáme.
Po	představení	 této	 nové	 technologie	 se	

všichni	světoví	výrobci	brýlových	čoček	do-
slova	 vrhli	 do	nového	 vývoje.	Výsledkem	 je	
dnešní	relativní	dostupnost	této	technologie.	
Všichni	výrobci,	kteří	určují	směr	vývoje	brý-
lových	čoček,	touto	technologií	velmi	dobře	
disponují.

Jako	příklad	mohou	sloužit	obrázky 1	a	2,	
na	nichž	vidíme,	jaký	vliv	na	progresivní	plochu	
má	sklon	obruby	(někdy	mylně	prezentován	
jako	 inklinace).	 Jedná	 se	 pouze	 o	 jeden	
parametr	 z	 celé	 řady	 dalších,	 jak	 již	 bylo	
uvedeno.

Na	obrázcích 3–5	vidíme	fotografie	strojů,	
které	 umožňují	 výrobu	 těchto	 speciálních	
ploch.

Nové	 technologie	 a	 procesy	 se	 oboru	
oční	optika	nevyhnou	ani	do	budoucna.	Pro	
všechny	 oční	 optiky	 to	 znamená	 zvýšené	
nároky	na	neustálé	a	v	podstatě	celoživotní	
vzdělávání.	Kdo	dnes	zaspí,	zítra	se	už	nemusí	
probudit.

Tento	 článek	 je	 úvodním	 dílem	 k	 seriálu	
o	 individuálních	čočkách.	V	dalších	číslech	
našeho	 časopisu	 Vám	 budeme	 postupně	
představovat	jednotlivé	individuálně	vyrobené	
progresivní	čočky.

Ing. Ivan Vymyslický
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obr. 3  Celkový pohled na frézu jednoho ze dvou světových výrobců těchto obráběcích strojů

obr. 4 Detailní pohled na opracování plochy a tvorbu 
potřebného designu čočky

obr. 5  Přesné měření a kontrola je základem úspěchu 
nové plochy progresivní čočky

Free form – to znamená volný tvar
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8.	ročník	SAGITTA	Cupu	
proběhl	letos	ve	Velichovkách

Luxusní	nový	hotel	K	TRIUMF	v	útulném	lá-
zeňském	městečku	Velichovky	u	Jaroměře	se	
stal	ve	dnech	6.–8.	října	2006	mekkou	čes-
kých	tenistek	a	tenistů	z	řad	očních	optiků.	

Organizátoři	z	brněnské	SAGITTY	se	pro	hotel	
K	TRIUMF	rozhodli	poté,	co	jeho	kvality	dosta-
tečně	prověřily	osobnosti	jako	Jan	Kodeš,	Tomáš	
Šmíd,	Jiří	Hřebec	nebo	prezident	Václav	Klaus.	

Na	letošní	titul	málem	dosáhl	Zdeněk	Míček,	
který	 se	 loňského	 ročníku	SAGITTA	Cupu	
nemohl	zúčastnit	ze	zdravotních	důvodů.	
Josefu Koutníkovi	hrajícímu	letos	v	dokona-

lé	fyzické	i	psychické	pohodě	Zdeněk	Míček	
velice	zkomplikoval	vítězné	tažení	a	donutil	ho	
sáhnout	si	až	na	samé	dno	sil.	Vysílenou	pra-
vačku	se	smyčcem	tak	dokázal	Josef	Koutník	
zvednout	ke	svým	houslím	až	ve	druhé	polo-
vině	společenského	večera	a	stabilní	sestavu	
SAGITTA	Bandu	doplnil	až	v	závěru.

Nad	síly	 loňské	vítězky	 Ivy	Petrové	byl	ne-
jen	 semifinálový	 soupeř	Zdeněk	Míček,	 ale	
vyvstaly	 také	potíže	s	bolavou	nohou.	Bronz	

SAGITTA Cup
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tak	 získala	bez	boje	Dáda Novotná.	Neče-
kaný	úspěch	Dádu	povzbudil	natolik,	že	spolu	
s	mladičkým	Mikulášem Veselým	dokázala	
získat	i	titul	ve	čtyřhře	po	vydřené	výhře	nad	
dvojicí	Radek Knap	–	Pavel Ursíny!	Bronz	ve	
čtyřhrách	si	odvezli	do	Prahy,	resp.	Jindřichova	
Hradce	Zdeněk Horký	a	Petr Odvárka.	

Účastníky	9.	ročníku	SAGITTA	Cupu	čeká	
v	 roce	2007	nový	 systém	 soutěže.	Budou	
rozděleni	 do	 dvou	 výkonnostních	 skupin,	
přičemž	 po	 skončení	 bojů	 ve	 skupinách	
první	dva	účastníci	skupiny	s	nižší	výkonností	
nahradí	 dva	poslední	 účastníky	 ve	 skupině	
s	 vyšší	 výkonností	 (v	 roce	2008).	 Tímto	 se	
stanou	 boje	 ve	 skupinách	 vyrovnanějšími	
a	všichni	účastníci	SAGITTA	Cupu	sehrají	více	
zápasů	s	otevřeným	koncem.	

Těšíme	se	na	Vaši	účast	v	9.	ročníku	SAGIT-
TA	Cupu	ve	dnech	5.–7.	října	2007!

Ing. Jaroslav Majerčík
SAGITTA Brno

Po loňském triumfu Ivy Petrové nezůstalo na původním 
putovním poháru žádné volné místo pro další vítěze SA-
GITTA Cupu. Proto organizátoři věnovali pro další ročníky 
tenisového turnaje novou trofej – ještě krásnější, než byla 
ta předešlá. V interiéru hotelu K TRIUMF přitahovala tato 
trofej velkou pozornost nejen účastníků turnaje.

Po náročných celodenních lítých bojích na kurtech byli 
účastníci SAGITTA Cupu nuceni vyrovnávat úbytek kalorií 
vysoce energetickými potravinovými doplňky a nápoji. 
Pro tento účel dodala SAGITTA Brno speciální nápoj, který 
se už loni těšil velké oblibě všech hrajících i nehrajících 
účastníků SAGITTA Cupu. Jednalo se o čerstvý lahodný 
burčák z jižní Moravy.

Vyhlášení vítězů SAGITTA Cupu spojené se společen-
ským posezením mělo jako vždy vynikající atmosféru. 
Skvělou fyzickou kondici účastníků potvrdily taneční 
výkony na parketu spojené s podobnými akrobatickými 
výkony, jaké jsme mohli vidět celé tři dny na tenisových 
dvorcích hotelu K TRIUMF.

Dočasným domovem pro 35 účastníků 8. ročníku SA-
GITTA Cupu a jejich doprovod se stal v prvních víkendo-
vých dnech letošního října luxusní hotel K TRIUMF s nád-
hernou tenisovou halou s dvěma zbrusu novými koberci. 
Kvalita koberců byla opravdu vynikající a nezanechaly na 
ní stopy ani nelítostné boje dvouher a čtyřher letošního 
tenisového turnaje českých optiček a optiků.

Je dobojováno. Po nervy drásajícím téměř dvouho-
dinovém boji dvou tradičních účastníků turnaje udolal 
nakonec Josef Koutník (vlevo) svého finálového soupeře 
Zdeňka Míčka.

Nečekaný ústup žen z předních pozic finálových bojů 
alespoň trošku zmírnila Dáda Novotná, která spolu 
s benjamínkem turnaje Mikulášem Veselým zvítězila ve 
finále čtyřher nad houževnatou dvojicí bojovníků Pavel 
Ursíny – Radek Knap.

Vítězi dvouhry 8. ročníku SAGITTA Cupu Josefovi Kout-
níkovi blahopřály ihned po předání cen všechny ženy, 
které se na SAGITTA Cupu vyskytly. Josef si získal jejich 
sympatie nejen vynikajícím tenisem a zářivým úsměvem, 
ale též virtuózní hrou na housle v SAGITTA Bandu.
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Stránky
Společenstva

s

Kongres	Contact	06	–	Second	European	Vision	
Event	(2.	evropské	setkání	na	téma	vidění)
Ve	dnech	29.	září	až	2.	října	2006	proběhl	v	německém	Oberhau-

senu	2.	kongres	Contact	06	pořádaný	ve	spolupráci	OVN	Holandsko,	
VDC	Německo	a	evropské	sekce	AAO.
Program	kongresu	byl	rozdělen	do	přednášek	a	řady	specializova-

ných	seminářů,	na	nichž	se	účastníci	seznámili	s	novými	poznatky	
z	kontaktologie,	optometrie,	marketingu	a	s	dalšími	tématy	souvise-
jícími	s	činností	kontaktologů	a	optometristů.	
Kongres	 je	pořádán	 výhradně	pro	optometristy	 a	 kontaktology.	

Podle	pořadatelů	se	počet	účastníků	v	jednotlivých	dnech	pohyboval	
mezi	380	až	450.	Kongresu	se	 zúčastnili	 odborníci	 z	Německa,	
Holandska,	Belgie,	Dánska,	Polska,	Rakouska	a	České	republiky.	
Přednášející	přijeli	z	USA,	Holandska,	Německa,	Velké	Británie,	

Švédska,	Švýcarska,	Rakouska	a	Belgie.	Celkem	jich	bylo	57.	

K hlavním tématům kongresu patřily:
–	silikon-hydrogelové	kontaktní	čočky,
–	suché	oko,
–	multifokální	kontaktní	čočky,
–	dětská	optometrie,
–	visuální	training,
–	individuální	aplikace,
–	refrakční	chirurgie	versus	kontaktologie,
–	marketing.
Při	jednáních	se	zástupci	jak	holandského	sdružení	optometristů,	

tak	i	sdružení	německých	kontaktologů	byla	Společenstvu	českých	
optiků	 a	optometristů	 nabídnuta	 spolupráce	při	 pořádání	 dalšího	
kongresu	 tak,	 aby	došlo	 k	 rozšíření	 kontaktů	mezi	 kontaktology	
v	Evropě.	Díky	tomu,	že	se	optometrie	stává	v	řadě	evropských	zemí	
samostatně	provozovanou	činností,	je	nutné	její	úroveň	sjednotit.	
Kongres	Contact	06	je	díky	kvalitě	a	rozsahu	velice	dobrou	možností	

pro	získání	nových	poznatků	z	oblasti	kontaktologie	a	optometrie,	a	to	
jak	pro	členy	SČOO,	tak	i	pro	optometristy,	kteří	jsou	členy	ČKS.	
Pokud	by	se	SČOO	stalo	spolupořadatelem	kongresu,	mohli	by	

zde	naši	účastníci	získat	potřebné	kredity.	
Podrobnější	informace	lze	získat	na	www.vdc-kongresse.com

Beno Blachut

Zákaznice	odstoupila	od	smlouvy	
Jak v takovém případě postupovat?
Zákaznice	přišla	do	oční	optiky	a	na	základě	lékařského	předpisu	

(poukazu)	si	vybrala	brýle,	které	si	objednala	od	oční	optičky.	Optička	
a	zákaznice	uzavřely	smlouvu,	avšak	pouze	ústní.	Součástí	smlouvy	
byla	i	záloha,	kterou	zákaznice	zaplatila.	
Později	si	zákaznice	své	úmysly	rozmyslela	a	rozhodla	se	od	ústní	

smlouvy	odstoupit.	Oční	optička	odstoupení	akceptovala,	ale	odmítla	

zákaznici	vrátit	složenou	zálohu.	Zákaznice	však	požaduje	zálohu	
zpět	a	je	připravena	domáhat	se	vrácení	zálohy	soudní	cestou.	Jak	
v	takovém	případě	postupovat	a	jaké	právní	normy	se	držet?
Na	takovou	situaci	pamatuje	Občanský	zákoník

(zákon	č.	40/1964	Sb.)	v	§	642.	
(1)		Až	do	zhotovení	díla	může	objednatel	od	smlouvy	odstoupit;	

je	však	povinen	zaplatit	zhotoviteli	částku,	která	připadá	na	
práce	již	vykonané,	pokud	zhotovitel	nemůže	jejich	výsledek	
použít	jinak,	a	nahradit	mu	účelně	vynaložené	náklady.

(2)		Objednatel	 je	 oprávněn	 odstoupit	 od	 smlouvy	 i	 tehdy,	 je-li	
zřejmé,	že	dílo	nebude	včas	hotovo	nebo	nebude	provedeno	
řádně	a	 jestliže	 zhotovitel	 neučiní	 nápravu	 ani	 v	 poskytnuté	
přiměřené	lhůtě.

Vidíme	tedy,	že	oční	optička	má	nárok	na	náhradu	účelně	vynalože-
ných	nákladů	a	zákaznice	musí	počítat	s	tím,	že	část	zálohy,	případně	
i	celá	záloha,	bude	použita	na	úhradu	již	vynaložených	nákladů.	Doho-
da	obou	stran	je	v	tomto	případě	zřejmě	nejlepším	řešením.

Ing. Ivo Novák, tajemník SČOO

Nestátní	zdravotnická	zařízení	(a	optometristé)
Registraci	a	činnost	nestátních	zdravotnických	zařízení	upravují	

následující	zákony	a	vyhlášky:
1.		49/1993	Vyhláška	MZČR	o	technických	a	věcných	požadavcích	
na	vybavení	zdravotnických	zařízení.

2.		160/1992	Zákon	o	zdravotní	péči	v	nestátních	zdravotnických	
zařízeních.

3.		258/2000	Zákon	o	ochraně	veřejného	zdraví	a	o	změně	někte-
rých	souvisejících	zákonů.

4.		195/2005	Vyhláška,	kterou	se	upravují	podmínky	předcházení	
vzniku	a	šíření	infekčních	onemocnění	a	hygienické	požadavky	
na	provoz	zdravotnických	zařízení	a	ústavů	sociální	péče.

5.		96/2004	Zákon	o	podmínkách	získávání	a	uznávání	způsobi-
losti	k	výkonu	nelékařských	zdravotnických	povolání	a	k	výkonu	
činností	souvisejících	s	poskytováním	zdravotní	péče	a	o	změně	
některých	souvisejících	zákonů	(zákon	o	nelékařských	zdravot-
nických	povoláních).

6.		424/2004	Vyhláška,	kterou	se	stanoví	činnosti	zdravotnických	
pracovníků	a	jiných	odborných	pracovníků.

7.		50/1976	Stavební	zákon.
Povinnost	 získání	 registrace	 nestátního	 zdravotnického	 zaří-

zení	 vychází	 z	 faktu,	 že	 optometrista	 podléhá	 jurisdikci	 zákona	
96/2004 Sb.	a	vyhlášky	424/2004 Sb.
Registraci	nestátního	zdravotnického	zařízení	(NZZ)	vydává	buď	pří-

slušný	magistrát,	odbor	sociální	péče	a	zdravotnictví,	nebo	příslušný	
krajský	úřad.	K	žádosti	je	potřeba	vyplnit	formulář	s	vlastní	žádostí	
o	 registraci	nestátního	zdravotnického	zařízení	a	žádost	o	vydání	
souhlasu	s	personálním	a	věcným	vybavením.	Oba	formuláře	lze	najít	



SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO 

na	stránkách	www.praha-mesto.cz	v	rubrice	zdravotnictví/nestátní 
zdravotnická zařízení/potřebné formuláře/žádost o registraci 
NZZ/registrace NZZ nelékaři.	(Uvedené	formuláře	jsou	určeny	pro	
Magistrát	Hlavního	města	Prahy,	ale	neměly	by	se	lišit	od	ostatních	
krajů,	respektive	na	webových	stránkách	jednotlivých	krajů	by	měly	
být	vystaveny	formuláře	obdobné.)
Na	straně	3	žádosti	o	registraci	jsou	uvedeny	veškeré	přílohy,	které	

je	třeba	k	žádosti	doložit.	Na	straně	4	jsou	pak	doplňující	informace,	
zejména	o	odborném	zástupci.
Pokud	sám	žadatel	o	registraci	NZZ	není	registrovaným	optomet-

ristou,	musí	ustanovit	odborného	zástupce,	který	tuto	registraci	má	
(rozumí	se	tím	registrace	MZČR	–	Osvědčení	k	výkonu	zdravotnic-
kého	povolání	bez	odborného	dohledu	v	oboru	optometrista).
Odborný zástupce dokládá:
–	doklad	o	zdravotní	způsobilosti,
–	doklad	o	bezúhonnosti.
Provozovatel dokládá:
–		doklad	o	bezúhonnosti	 (sice	není	uvedený	v	seznamu,	ale	byl	
požadován	–	uvádím	osobní	zkušenost),

–		nájemní	smlouvu	se	zdravotnickým	zařízením	(tzn.	pokud	má	žada-
tel	pronajaté	prostory	v	již	existujícím	zdravotnickém	zařízení)	nebo	
nájemní	smlouvu	či	prohlášení	o	existenci	nájemního	vztahu.

Pozor!	Prostory,  ve kterých bude umístěno NZZ, musí být 
kolaudovány jako zdravotnické zařízení.	Pokud	prostory,	ve	kte-
rých	chcete	zřídit	NZZ,	byly	dříve	používány	pro	jinou	ordinaci	a	byly	
kolaudovány	 jako	zdravotnické	zařízení,	 je	 to	 jen	otázka	doložení	
původního	kolaudačního	 rozhodnutí,	 v	opačném	případě	 je	 třeba	
požádat	příslušný	odbor	výstavby	o	rekolaudaci	–	změnu	užívání.
Poznámka:	Informace	o	nutnosti	rekolaudace	pochází	z	hygienic-

ké	stanice,	ale	ani	hygienická	stanice	ani	magistrát	nejsou	v	 této	
záležitosti	 kontrolními	 orgány,	 tudíž	mohou	 schválit	 jak	 provozní	
řád,	 tak	 i	 žádost	 o	 registraci	NZZ	bez	 kolaudačního	 rozhodnutí.	
Jiná	věc	je	ta,	že	podle	stavebního	zákona	se	smí	prostory	používat	
pouze	k	takovému	účelu,	pro	jaký	byly	kolaudovány	(stavební	zákon	
50/1976	§	85).

Provozní řád	–	musí	být	schválen	příslušnou	hygienickou	stanicí	
(odbor	epidemiologie).	Neexistuje	žádný	formulář	ani	oficiální	návod,	
jak	 jej	připravit.	PŘ	vychází	ze	zákona	258/2000	Sb.	a	vyhlášky	
195/2005	o	provozu	zdravotnických	zařízení.
Měl by obsahovat zejména:
–		V	hlavičce	údaje	o	provozovateli,	odborném	zástupci	a	zaměst-
nancích,	kteří	budou	v	NZZ	pracovat.

–		Všeobecný	popis	prostoru	vč.	rozměrů	místností,	počtu	toalet	
(měly	by	být	alespoň	2	–	jedna	pro	pacienty	a	jedna	pro	personál)	
a	umyvadel	(v	ordinaci	by	mělo	být	jedno	umyvadlo	a	jeden	dřez	
na	tekutý	odpad;	pokud	dřez	v	místě	není,	je	třeba	do	PŘ	napsat,	
že	tekutý	odpad	nevzniká).	

–		Jaký	druh	vytápění	je	používán,	zda	je	zajištěn	přívod	pitné	vody	
a	odvod	odpadních	vod.	Ve	formuláři	by	také	mělo	být	uvedeno,	
že	je	provoz	vybaven	dostupnou	telefonní	linkou.

–		V	provozním	řádu	musí	být	napsáno,	že	optometrista	nepoužívá	
žádné	nástroje,	které	by	vyžadovaly	sterilizaci,	a	že	neodebírá	
biologický	materiál	a	neporušuje	integritu	kůže.

–		V	NZZ	se	musí	používat	ochranný	oděv,	buď	jednorázový	(dopo-
ručuji),	anebo	klasický	látkový	ochranný	oděv.	V	druhém	případě	
musí	být	uzavřena	smlouva	s	prádelnou,	která	má	osvědčení,	že	
může	prát	zdravotnický	materiál.

–		Dále	musí	být	ve	formuláři	popsáno,	jakým	způsobem	probíhá	
úklid	a	jaké	dezinfekční	prostředky	se	k	tomu	používají.	(Všechny	
podlahy	by	měly	být	omyvatelné!).	

–		Stejně	tak	musí	být	popsáno,	jak	a	čím	se	dezinfikují	ostatní	pracov-
ní	plochy	(stoly	apod.)	a	přístroje	(zejména	opěrky	brady	a	čela).

–		PŘ	musí	také	obsahovat	soupis	přístrojů,	které	budou	používá-
ny,	a	ujištění,	že	jejich	dekontaminace	je	prováděna	v	souladu	
s	 pokyny	 výrobce	 za	 použití	 dezinfekčních	 přípravků,	 které	
jsou	registrovány	v	ČR.

–		Nakonec	musí	být	uvedeno,	kdo	provozní	řád	vypracoval	a	kdo	
odpovídá	za	jeho	dodržování.	Rovněž	zde	musí	být	uveden	seznam	
zaměstnanců	a	jejich	podpisy	pod	prohlášením,	že	byli	s	PŘ	se-
známeni.	(Údaje	zde	uvedené	mají	pouze	informativní	charakter.	
Požadavky	jednotlivých	hygienických	stanic	se	mohou	lišit.)

	Žádost o vydání souhlasu s personálním a věcným vybavením
Tato	žádost	je	v	podstatě	přílohou	vlastní	žádosti	o	registraci	NZZ,	

ale	lze	ji	podat	zároveň	s	vlastní	žádostí.
Je	 rozdělena	na	2	části	 –	první	 se	 týká	personálního	 vybavení	

a	druhá	věcného	vybavení.
Personální vybavení:	zde	je	nutné	uvést	zaměstnance	(optomet-

risty),	kteří	budou	v	NZZ	pracovat,	a	doložit	jejich	uznání	o	odborné	
způsobilosti.
Věcné vybavení:	vychází	se	z	vyhlášky	49/1993	Sb.,	zejména	

z	písmena	K	–	oční	ordinace.	Protože	ordinace	optometristů	a	po-
žadavky	na	 jejich	 věcné	 vybavení	nejsou	zatím	 v	 žádné	 vyhlášce	
uvedeny,	 bude	posuzování	 tohoto	 bodu	 značně	 individuální.	 Je	
ovšem	třeba	uvést	veškeré	přístroje,	které	budou	používány,	a	k	nim	
doložit	prohlášení	o	shodě	od	výrobce	nebo	dodavatele.	
Pojištění odpovědnosti za škodu (zákon 160/1992 § 16)
Provozovatel	nestátního	zařízení	je	povinen	před	zahájením	činnosti	

uzavřít	smlouvu	s	pojišťovnou	vykonávající	činnost	na	území	České	
republiky	o	pojištění	odpovědnosti	za	škodu	způsobenou	občanům	
v	souvislosti	s	poskytováním	zdravotní	péče.	Toto	pojištění	musí	trvat	
po	celou	dobu,	po	kterou	provozovatel	nestátního	zařízení	poskytuje	
zdravotní	péči.
Pojištění	 lze	 sjednat	 téměř	 u	 jakékoliv	 pojišťovny	 (například	

v	 pojišťovně	Uniqa	 činí	 cena	 cca	 4	 800	Kč/rok	 při	 plnění	 do	
5	 000	 000	Kč).	 Pojištění	 se	 odvíjí	 od	 tabulek	 podle	 ordinace	
očního	 lékaře,	protože	termín	optometrista	se	zatím	v	 tabulkách	
pojišťoven	nevyskytuje.

Bc. Daniel Szarvas

Zákon	o	registračních	pokladnách
V letním čísle Optických zpráv jsme uvedli některé informace 

o registračních pokladnách a opatřeních s nimi souvisejících. 
Členka SČOO nás upozornila na nepřesnosti v informacích, 
a proto dále uvádíme fakta, která jsme získali ze Sbírky zákonů 
ČR a parlamentních tisků. Ministerstvo financí ČR ani Česká 
obchodní inspekce na naše dotazy neodpovídá. 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 
v říjnu 2006 návrh poslanců Římana, Topolánka, Paroubka, 
Kalouska, Bursíka a dalších na vydání zákona, kterým se zákon 
o registračních pokladnách mění. Sněmovna navrhuje posunout 
povinnost zajistit evidenci plateb podle zákona o registračních 
pokladnách z 1. ledna 2007 na 1. ledna 2008. Senát návrh na 
odklad schválil a podpis prezidenta pod zákon se očekává. 

Nemusíme se tedy již zabývat přísliby politiků nebo často ne-
přesnými informacemi z médií. K čemu jsme dospěli?

Nástin
Situace	 je	 složitá.	 Výklad	 zákona	 je	 samozřejmě	na	 soudech.	

Nicméně	jsme	toho	názoru,	že:	
–		podnikatel	je	povinen	zajistit	evidenci	plateb	podle	zákona	o	re-
gistračních	pokladnách	nejpozději	do	1.	ledna	2008;
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–		podnikatel	má	 povinnost	 vydat	 doklad	 o	 prodeji	 (pouze)	 na	
žádost	zákazníka;

–		podnikatel	měl	povinnost	umístit	v	provozovně	známé	Upozornění 
(viz dále)	od	1.	července	2005	do	30.	prosince	2005	a	zřejmě	
bude	mít	tuto	povinnost	opět	od	1.	ledna	2008.	

Živnostenský zákon
Původní	 znění	 zákona	 o	 registračních	 pokladnách	 obsahuje	

změnu	živnostenského	zákona,	a	to	v	té	části	živnostenského	zá-
kona,	která	se	týká	povinnosti	podnikatele	vydat	doklad	o	prodeji	
zboží.1	Před	touto	změnou	živnostenského	zákona	měl	podnikatel	
povinnost	vydat	doklad	na	žádost	zákazníka.	Po	této	změně	měl	
povinnost	vydat	doklad	vždy,	přesáhne-li	cena	částku	50	Kč.2	
Podnikatelé	samozřejmě	proti	uvedené	novele	živnostenského	zá-

kona	protestovali	a	parlament	je	vyslyšel.	V	září	2005	byl	živnostenský	
zákon	opět	novelizován.	Ustanovení	o	povinnosti	podnikatele	vydat	
doklad	vždy	při	prodeji	nad	50	Kč	v	něm	bylo	zrušeno	a	bylo	obnoveno	
znění	 živnostenského	 zákona	do	podoby	před	novelou	uvedenou	
v	zákoně	o	registračních	pokladnách.3	Podnikatel	má	(opět)	povinnost	
vydat	doklad	o	prodeji	(pouze)	na	žádost	zákazníka.

Zákon o registračních pokladnách 
Zákon	byl	schválen	v	roce	2005	a	byl	zveřejněn	v	červnu	téhož	

roku.4	Od	té	doby	byl	dvakrát	novelizován:
–		v	 září	 2005	byla	 novelizována	novela	 živnostenského	 zákona	
obsažená	v	zákonu	o	registračních	pokladnách;

–		v	prosinci	téhož	roku	byl	novelizován	sám	zákon	o	registračních	
pokladnách.	

V	prosinci	2005	byl	tedy	schválen	zákon,	kterým	se	měnil	zákon	
o	daních	z	příjmu.5	V	části	desáté	obsahoval	zákon	i	změnu	zákona	
o	registračních	pokladnách.	Kromě	jiného	zrušil	odstavec	1	§	23	
zákona	o	 registračních	pokladnách.6	 §	23	obsahoval	 přechodné	
ustanovení,	že	daňový	subjekt	je	povinen	umístit	Upozornění7	dle	
§	3	zákona	o	registračních	pokladnách	již	ode	dne	účinnosti	zákona	
o	registračních	pokladnách,	tj.	od	1.	července	2005.	Samotný	§	3	
zákona	o	registračních	pokladnách	novelizován	nebyl.	
Podnikatel	měl	povinnost	umístit	v	provozovně	Upozornění	od	1.	čer-

vence	2005	do	30.	prosince	2005	a	zřejmě	bude	mít	tuto	povinnost	
opět	od	1.	ledna	2008,	kdy	zákon	o	registračních	pokladnách	vstupuje	
plně	v	platnost	(dojde-li	k	očekávanému	posunutí	o	jeden	rok).	

Ing. Ivo Novák,
tajemník SČOO

1  § č. 31 odst. 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání.

2  Část druhá, změna živnostenského zákona, § 24 zákona 
č. 215/2005 Sb.

3  Zákon č. 358 ze dne 19. srpna 2005 o poskytnutí státní záruky 
České republiky na zajištění úvěru..., část druhá, změna živnos-
tenského zákona, § 2.

4  Zákon č. 215/2005 Sb., částka 77, rozeslána 3. 7. 2005. 
5  Zákon č. 545 ze dne 8. prosince 2005, kterým se mění zákon 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu... částka 186 Sbírky zákonů 
ze dne 30. prosince 2005.

6  Čl. XVI, odst. 2 zákona č. 545/2005 Sb.
7  „Zákon o registračních pokladnách ukládá prodávajícímu po-

vinnost předat o provedené platbě pokladní...“.
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Kongres pro optometristy v rámci kreditního systému celo-
životního  vzdělávání	 uspořádalo	Společenstvo	českých	optiků	
a	 optometristů	 ve	 spolupráci	 s	Katedrou	optiky	Přírodovědecké	
fakulty	Univerzity	Palackého	v	Olomouci.
Vzdělání	v	oboru	optometrie	bylo	v	Československu	poskytováno	

a	částečně	mimo	platnou	legislativu	i	praktikováno	optiky	a	opto-
metristy	již	několik	posledních	desetiletí	20.	století.	V	roce	1986	
však	bylo	založeno	první	samostatné	vzdělávání	v	oboru	optome-
trie	na	Přírodovědecké	fakultě	Univerzity	Palackého	v	Olomouci,	
později	začali	obor	vyučovat	také	na	Masarykově	Univerzitě	v	Brně	
a	na	Univerzitě	Karlově	v	Praze.	Za	posledních	dvacet	let	získaly	
vzdělání	na	těchto	školách	formou	bakalářského	či	magisterského	
studia	desítky	nových	optometristů,	čímž	byly	vytvořeny	základní	
podmínky	pro	legislativní	uznání	optometrie.	Po	desetiletém	úsilí	
se	Společenstvu	českých	optiků	a	optometristů	podařilo	v	 roce	
2004	 prosadit	 uznání	 optometrie	 jako	 samostatné	 nelékařské	
zdravotnické	profese.
Optometristé	tedy	nyní	nově,	stejně	jako	odborníci	ostatních	zdra-

votnických	povolání,	musí	absolvovat	celoživotní	vzdělávání,	kterým	
se	vykazují	při	opakovaných	registracích	na	Ministerstvu	zdravotnictví	
České	republiky	ve	formě	kreditů	získaných	za	účast	na	odborných	
přednáškách,	školeních	a	podobných	aktivitách.
Společenstvo	se	rozhodlo	začít	poskytovat	možnost	celoživotního	

vzdělávání	českým	optometristům	pravidelně	a	na	vysoké	odborné	

úrovni	 formou	kongresů.	První	 kongres	 s	názvem	OPTOMETRIE	
2006	 zorganizovalo	 Společenstvo	 ve	 dnech	 7.–8.	 října	 2006	
v	Olomouci	ve	spolupráci	s	Katedrou	optiky	Přírodovědecké	fakulty	
Univerzity	Palackého	v	Olomouci.
Kongres	OPTOMETRIE	2006	 se	 stal	 se	 svými	330	účastníky	

přelomovým	oborovým	 setkáním.	Odborné	 informace	přednesli	
tehdy	 ti	 nejpovolanější	 čeští	 i	 zahraniční	 přednášející,	 příjemný	
společenský	program	účastníky	sblížil	a	celé	setkání	 tak	ukázalo	
moderní	podobu	profese.	Společenstvo	věří,	že	se	profese	ve	světě	
vydává	novým	směrem,	a	je	proto	odhodláno	i	nadále	poskytovat	
českým	optometristům	hodnotné	odborné	 informace	v	 rámci	ce-
loživotního	vzdělávání	a	obecně	pracovat	na	prestiži	jejich	profese	
organizováním	obdobných	setkání.
Příští	 kongres	 se	 plánuje	 přibližně	 na	 duben	 roku	2007.	Po-

drobnosti	 se	 objeví	 s	 dostatečným	předstihem	na	 nových	we-
bových	stránkách	SČOO	(www.scoo.cz)	i	v	běžných	oborových	
médiích.
Na	webových	 stránkách	Katedry	optiky	Přírodovědecké	 fakulty	

Univerzity	Palackého	 v	Olomouci	 (http://optics.upol.cz/optome-
trie/kongres_06/kongres_06.html)	 jsou	 zpřístupněny	 odborné	
přednášky	z	tohoto	kongresu,	k	jejichž	zveřejnění	dali	autoři	souhlas.	
Autorům	zveřejněných	prezentací	děkujeme.

Programu	kongresu:

Sobota 7. 10. 2006
Oficiální zahájení
	 	prof.	RNDr.	Lubomír	Dvořák,	CSc.,	rektor	Univerzity	Palac-

kého	v	Olomouci,	a	Beno	Blachut,	prezident	SČOO
Pozice optometrie v péči o zrak – světová vize
	 	Mr.	Victor	J.	Connors,	O.D.,	USA,	prezident	Světové	rady		

optometrie	WCO
Legislativa a optometrie 
	 	RNDr.	Jaroslav	Wagner,	Ph.D.,	katedra	optiky	PřF	Univerzity	

Palackého	v	Olomouci
Úloha optometristů v rámci primární péče o zrak v ČR
	 	prof.	MUDr.	Eva	Vlková,	CSc.,	přednostka	oční	kliniky	FN	

Brno-Bohunice
Vstupní vyšetření optometristou
	 	Bc.	Martina	Nováková,	členka	výkonného	výboru	SČOO
Subjektivní vyšetřovací metody
	 	Mgr.	František	Pluháček,	Ph.D.,	a	spoluautorka	Mgr.	Věra	

Kollárová,	katedra	optiky	PřF	Univerzity	Palackého	v	Olo-
mouci

Přední segment oka
	 	MUDr.	Martina	Vidlářová	a	spoluautorka	prim.	MUDr.	Klára	

Marešová,	Oční	klinika	FN	v	Olomouci

Kongres 
  OPTOMETRIE 2006

Přednášky v aule Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci



Zadní segment oka – nové vyšetřovací metody v diagnostice 
sítnicových patologií 
	 	MUDr.	Tomáš	Jurečka	a	spoluautoři	Z.	Bátková,	J.	Ventruba,	

J.	Souček,	Klinika	nemocí	očních	a	optometrie	LF	MU	a	FN	
u	sv.	Anny	v	Brně

Glaukom – nové trendy v diagnóze a terapii glaukomu
	 	MUDr.	Vítězslav	Kaňa	a	spoluautor	prof.	MUDr.	Pavel	Rozsí-

val,	CSc.,	Oční	klinika	FN	v	Hradci	Králové
Vliv systémových a civilizačních onemocnění na oko
	 	MUDr.	Igor	Vícha	a	spoluautor	MUDr.	Radek	Girgle,	Oční	

klinika	LF	MU	a	FN	v	Brně

Neděle 8. 10. 2006
Pohled Ministerstva zdravotnictví ČR na optometrii
	 	Mgr.	Eva	Prošková,	ředitelka	oboru	VZV
Funkcionální optometrie
	 	Dipl.	Ing.	(FH)	Augenoptiker,	Silke	Lohrengel,	Univerzitní	

oční	klinika	Freiburg,	Německo
Farmakologie – nežádoucí oftalmologické účinky systémové terapie
	 	MUDr.	Martina	Prixová	a	spoluautorka	MUDr.	Eva	Rencová,	

Oddělení	klinické	farmakologie	II.	interní	kliniky	FN	v	Hradci	
Králové	a	Oční	klinika	FN	v	Hradci	Králové

Kontaktní čočky dnes
	 	Dr.	Petr	Kašpar,	externí	pracovník	katedry	optiky	PřF	Univer-

zity	Palackého	v	Olomouci

Pevné kontaktní čočky
	 	Dipl.	Ing.	(FH)	Augenoptiker,	Silke	Lohrengel,	Univerzitní	

oční	klinika	Freiburg,	Německo
Topografie rohovky
	 	Bc.	Daniel	Mrva,	člen	výkonného	výboru	SČOO
Refrakční chirurgie
	 prim.	MUDr.	Alena	Holubová,	Oční	klinika	Lexum,	Praha

Ing. Pavel Šebek, SČOO

SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO  SČOO 

7. - 8. ŘÍJEN 2006, OLOMOUC

   Společenstvo českých optiků a optometristů 
ve spolupráci s Katedrou optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

pořádají vzdělávací optometrický kongres zařazený do kreditního systému

Sobota, 7. říjen 2006 Neděle, 8. říjen 2006
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OPTOMETRIE 2006
ODBORNÝ PROGRAM

09:00 - 10:30 Registrace

10:00 Oficiální zahájení

10:30 Pozice optometrie v péči o zrak – světová vize
přednášející: Mr. Victor J. Connors, O.D. 

 prezident Světové rady optometrie - WCO 

11:00 Pohled ministerstva školství a zdravotnictví ČR 
 na optometrii

přednášející: delegáti ministerstev

11:30 Legislativa a optometrie
přednášející: RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.

 Katedra optiky Přírodovědecké fakulty UP

12:00 Úloha optometristů v rámci primární péče o zrak v ČR
přednášející: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

 Česká oftalmologická společnost
 Klinika nemocí očních a optometrie, Lékařská fakulta
 Masarykovy univerzity v Brně

12:30 Diskuze

13:00 Oběd

14:00 Vstupní vyšetření optometristou
přednášející: Bc. Martina Nováková, SČOO

14:30 Subjektivní vyšetřovací metody
přednášející: Mgr. František Pluháček, Ph.D.

 Katedra optiky Přírodovědecké fakulty UP

15:00 Přední segment oka
přednášející: MUDr. Marta Vidlářová, Prim. MUDr. Klára Marešová

 Oční klinika Olomouc

15:30 Přestávka / káva

16:00 Zadní segment oka
přednášející: as. MUDr. Tomáš Jurečka,

 Klinika nemocí očních a optometrie, FN u sv. Anny, Brno

16:30 Glaukom
přednášející: FN lékařské fakulty UK, Hradec Králové

17:00 Vliv systémových a civilizačních onemocnění na oko
přednášející: MUDr. Igor Vícha, MUDr. Radek Girgle 

 Oční klinika LF MU a FN Brno

17:30 Diskuze

18:00 Zakončení prvního dne přednášek

18:05 Zápis kreditů

20:00 Společenská večeře - raut

08:30 - 09:30  Registrace

09:00 Funkcionální optometrie
přednášející: Dipl. Ing. (FH) Augenoptik, Silke Lohrengel

 Univerzitní oční klinika Freiburg, Německo 

09:30 Farmakologie
 nežádoucí oftamologické účinky systémové terapie

přednášející: MUDr. Martina Prixová 
 FN lékařské fakulty UK, Hradec Králové

10:00 Kontaktní čočky dnes
přednášející: Dr. Petr Kašpar

 externí pracovník Katedry optiky Přírodovědecké fakulty UP 

10:30 Přestávka / káva

11:00 Pevné kontaktní čočky
 přednášející: Dipl. Ing. (FH) Augenoptik, Silke Lohrengel
 Univerzitní oční klinika Freiburg, Německo 

11:30 Topografie rohovky
přednášející: Bc. Daniel Mrva, SČOO

12:00 Refrakční chirurgie
přednášející: Prim. MUDr. Alena Holubová, Lexum oční klinika

12:30 Diskuze 

12:45 Oficiální zakončení kongresu OPTOMETRIE 2006

13:00 Zápis kreditů

13:45  Oběd

placená inzerce

PF 2007
Pokojné a tajemné Vánoce, 
mnoho dobra, radosti a pracov-
ní  
inspirace do nového roku 2007
přeje všem čtenářům
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První den kongresu zakončili účastníci tancem na party v místnostech Konviktu 
Univerzity Palackého v Olomouci

7.–8. října 2006, Olomouc
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(Praha, říjen 2006) 

Společnost Younger Optics představuje v Evropě 
a na Středním Východě nový, a od doby uvedení 
polarizačních čoček NuPolar® dlouho očekávaný 
produkt – čočky Drivewear™. Čočky Drivewear 
byly navrženy speciálně pro řízení automobilu, 
kdy jsou na kvalitní vidění kladeny specifické 
požadavky. Tyto čočky nabízejí zákazníkovi 
mnohem více, než by očekával od pouhých 
samozabarvovacích polarizačních brýlí.
„Stejně jako u všech našich výrobků jsme chtěli 
vytvořit produkt, který by uspokojil konkrétní 
požadavky na kvalitní vidění, a který dosud na 
trhu chyběl. Kombinace technologií je u Dri-
vewear tak pokroková a originální, že vznikla 
zcela nová kategorie čoček, a na tento vynález 
bylo zapsáno několik patentů,“ říká David 
Rips, prezident a výkonný ředitel společnosti 
Younger Optics.
Čočky Drivewear™ jedinečným způsobem 
kombinují dvě v současné době nejpokrokověj-
ší technologie, jaké kdy byly v optice použity: 
fotochromatickou technologii Transitions™ 
a polarizační technologii NuPolar®.

DRIVEWEAR

 jsou první samozabarvovací polarizační čoč-
ky, které TMAVNOU I ZA ČELNÍM SKLEM au-
tomobilu. Transitions Optical pro nás vyvinul 
nový, pokrokový systém barviv, který reaguje 
i na viditelné světlo a ne pouze na UV světlo. 
Čočky Drivewear mohou proto měnit barevný 
odstín na základě aktuálních podmínek při 
řízení a zajistit tak řidiči optimální vidění.
Čočky Drivewear rovněž využívají špičkovou 
polarizační technologii NuPolar® a zajišťují 
tak ochranu zraku před oslněním. „Pouze po-
larizační čočky poskytují ochranu zraku před 
oslněním, což je při řízení vozidla naprosto 
nezbytné,“ říká David Rips. 

„Activated by Transitions“ je nový termín, 
kterým se budou označovat čočky mimo rá-
mec základní řady čoček Transitions – „čiré, 
tmavé, s rychle se měnícím zabarvením“. 
Proto bude mít Drivewear obchodní značku 
Activated by Transitions, která znamená, že 
tyto speciální čočky pro řidiče využívají foto-
chromatickou technologii Transitions.

Při nízké intenzitě denního světla 

má čočka vysoce kontrastní zelenožluté 
zabarvení, které minimalizuje oslnění 
a zajišťuje přenos maxima světelné infor-
mace, která dopadá na sítnici oka. Při 
ostrém denním světle (za čelním sklem 
automobilu) se zabarvení čočky změní na 
měděnou barvu, která odstraňuje oslnění 
a přebytečné světlo. 
Zároveň zajišťuje řidiči dobré podmínky pro 
rozpoznávání objektů tím, že zvýrazňuje 
červenou a zelenou barvu barevného spektra. 
A konečně při  ostrém  slunci  ve  venkov-
ním prostředí se čočky zabarvují na tmavě 
hnědou barvu a poskytují tak maximální 
ochranu zraku za velmi jasných světelných 
podmínek.
Pohlcují nadbytečné světlo, oko proto není 
oslněno. Protože jsou čočky „Activated by 
Transitions™“, nabízejí 100% ochranu před 
UVA a UVB zářením. Za běžných světelných 
podmínek při řízení poskytují čočky Dri-
vewear optimální ochranu zraku a zajišťují 
komfortní vidění.

„Čočky Drivewear™

 jsou Activated by Transitions™, proto se jejich 
uživatelé mohou spolehnout na to, že tyto čočky 
využívají nejpokročilejší, patentovanou foto-
chromatickou technologii Transitions™, která 
zajišťuje optimální vidění v závislosti na měnících 
se světelných podmínkách, a pomáhá tak chránit 
zrak uživatele i do budoucnosti,“ říká Dave Cole, 
generální ředitel americké společnosti Transiti-
ons Optical, Inc. „Pro společnost Transitions je 
velmi přínosné, že se může spolu se společností 
Younger Optics podílet na rozvoji nových speci-
álně cílených produktů jako je Drivewear, které 
nespadají do naší hlavní linie čoček Transitions®, 
ale uspokojují každodenní potřeby pacientů.“
„Drivewear je inteligentním spojením dvou 
nejrychleji se rozvíjejících optických kategorií 
v Evropě: fotochromatických čoček Transitions 
a polarizačních čoček NuPolar,“ říká Igor Lo-
shak, výkonný ředitel Younger Optics Europe. 
„Optické vlastnosti čoček Drivewear při řízení 
překračují dokonce i ta nejlepší očekávání, proto 
pevně věříme, že se tyto čočky stanou v Evropě 
jednou z nejdůležitějších pomůcek pro řidiče.“
Více informací a technické detaily na-
jdete na webových stránkách  
www.drivewearlens.com.

Společnost Younger Optics

se sídlem v kalifornském Torrance je se svou 
produktovou řadou NuPolar® uznávanou 
vedoucí společností na světovém trhu polari-
začních dioptrických čoček.

Společnost Younger Optics Europe sídlí v Praze. 

Více informací o společnosti Younger Optics, 
čočkách NuPolar a dalších výrobcích získáte 
na webových stránkách
www.youngeroptics.com.

Společnost Transitions Optical se sídlem v Pi-
nellas Park zahájila v roce 1990 jako první na 
světě prodej plastových fotochromatických 
čoček. Jako hlavní dodavatel fotochromatic-
kého materiálu pro optický průmysl nabízí 
Transitions Optical nejpokrokovější fotochro-
matickou technologii v nejširší kolekci designu, 
materiálu a značek. Čočky Transitions jsou 
světovou jedničkou v žebříčku doporučova-
ných fotochromatických čoček.

Více informací o společnosti a čočkách Tran-
sitions získáte na stránkách
www.transitions.com.  w
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LENS PERFORMANCE OPTIMIZED 
FOR DRIVING IN OVERCAST

LENS COLOR CHANGES FOR DRIVING
IN SUNNY WEATHER, ABSORBING GLARE

AND EXCESSIVE LIGHT

LENS COLOR ACHIEVES MAXIMUM
DARKNESS  FOR MAXIMUM COMFORT

AND PROTECTION OUTSIDE
IN SUNNY WEATHER

WWW.DRIVEWEARLENS.COM

TMAVĚ HNĚDÁ BARVA MAXIMÁLNĚ POHLCUJE 

NADBYTEČNÉ SVĚTLO A POSKYTUJE

OPTIMÁLNÍ OCHRANU ZRAKU

MĚDĚNÁ BARVA POHLCUJE PŘEBYTEČNÉ SVĚTLO 

A ZAJIŠŤUJE ŘIDIČI KVALITNÍ VIDĚNÍ

VYSOCE KONTRASTNÍ ŽLUTOZELENÁ BARVA 

ČOČKY ZLEPŠUJE ROZPOZNÁVÁNÍ OBJEKTŮ

SAMOZABARVOVACÍ POLARIZAČNÍ ČOČKY PRO ŘIDIČE

ZATAŽENÁ
OBLOHA

OSTRÉ SLUNCE
ZA ČELNÍM SKLEM

OSTRÉ SLUNCE VE
VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

VYSOCE ÚČINNÝ POLARIZAČNÍ FILM POLARIZAČNÍ FILM
+

NOVÉ FOTOCHROMICKÉ ZABARVENÍ 
V ZÁVISLOSTI NA VIDITELNÉM SPEKTRU

POLARIZAČNÍ FILM
+

NOVÉ FOTOCHROMICKÉ ZABARVENÍ V ZÁVISLOSTI
NA VIDITELNÉM SPEKTRU

+
STANDARDNÍ FOTOCHROMICKÉ ZABARVENÍ 

V ZÁVISLOSTI NA UV SPEKTRU 

ABSORPCE 68% ABSORPCE 78% ABSORPCE 88%
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Louis	Braille	a	jeho	písmo	pro	slepé

Slepí	 lidé	 čtou	 svými	 prsty:	 kloužou	bříšky	prstů	po	bodových	
výstupcích	 na	 papíru.	Body,	 které	 jsou	 vedle	 sebe	 hmatatelné,	
vytvářejí	písmena,	slova,	věty	nebo	čísla.	Tuto	ve	světě	uznávanou	
metodu,	která	umožňuje	slepým	komunikaci,	vytvořil	před	180	lety	
Francouz	Louis	Braille,	jenž	jako	dítě	oslepl	po	úrazu.
Louis	Braille	se	narodil	4.	ledna	1809	v	Coupvray	u	Paříže	jako	syn	

sedlářského	mistra.	Při	hře	v	dílně	svého	otce	si	poranil	oči	takovým	
způsobem,	že	ve	svých	3	letech	oslepl.	Aby	inteligentnímu	chlapci	
umožnil	 dobré	 školní	 vzdělání,	 poslal	 ho	otec	 v	 roce	1819,	 když	
bylo	chlapci	10	let,	do	slepeckého	ústavu	v	Paříži.	Ačkoliv	tam	měli	
několik	knih	s	klasickým	písmem,	většina	výuky	probíhala	ústním	
podáním.	Braille	byl	výborný	žák	a	měl	velké	hudební	nadání.	Jeho	
největším	přáním	bylo	to,	aby	vědění	a	literaturu	mohl	poznávat	nejen	
předčítáním,	ale	aby	si	mohl	poznatky	osvojovat	sám.
Louis	Braille	nebyl	první,	kdo	se	zabýval	myšlenkami	na	vytvoření	

písma,	ke	kterému	by	nebylo	třeba	světla.	Kapitán	artilerie	Charles	
Barbier	například	vynalezl	pro	vojenské	účely	tzv.	noční	písmo.	Ve	
svých	13	letech	objevil	Braille	Barbierův	systém,	ten	byl	ale	velice	

složitý,	a	proto	neuskutečnitelný	(systém	se	skládal	ze	12	bodů	pro	
každou	slabiku).
Braille	snížil	počet	bodů	ze	12	na	6	a	nahradil	systém	slabik	systé-

mem	písmen.	Tak	bylo	umožněno	vytvořit	63	kombinací	jednotlivých	
bodů.	Zpočátku	Braille	narazil	se	svým	písmem	na	tvrdá	odmítnutí.	
Nenechal	se	však	odradit	a	vyvíjel	svůj	systém	dál.
V	roce	1825	představil	16letý	Braille	své	slepecké	bodové	písmo,	

které	je	užíváno	dodnes.	Číslice	jsou	představovány	prvními	deseti	
písmeny	abecedy	s	předsazeným	číselným	znakem.	V	roce	1839	
doplnil	písmo	ještě	notovým	záznamem.	Celý	svůj	život	bojoval	Braille	
jako	učitel	slepeckého	institutu	v	Paříži	za	prosazení	svého	písma,	
ale	 teprve	 v	 roce	1850	bylo	 toto	písmo	Pedagogickou	 akademií	
Francie	uznáno	a	oficiálně	zavedeno	do	výuky.	Louis	Braille	byl	za	
své	zásluhy	odměněn	Řádem	francouzské	čestné	legie.

Vítězné	mezinárodní	tažení	svého	vynálezu	už	ale	Braille	nezažil,	
zemřel	6.	ledna	1852	v	pouhých	43	letech	na	tuberkulózu.	Teprve	
v	 roce	1878	bylo	Braillovo	písmo	na	 kongresu	 v	Paříži	 oficiálně	
uznáno	jako	metoda	vyučování	ve	školách	pro	slepé	a	vstoupilo	do	
všech	jazyků	na	celém	světě.	Na	počest	Louise	Brailla	byl	v	 jeho	

h

O světle do tmy

Braillova abeceda



rodné	vsi	postaven	památník	s	jeho	jménem.	100	let	po	smrti	byl	
exhumován	a	jeho	ostatky	byly	převezeny	do	Pantheonu.

V	současné	době	se	Braillovo	písmo	objevuje	nejen	v	knihách,	ale	
na	mnoha	předmětech	denní	potřeby,	jako	jsou:	počítačové	kláves-
nice,	elektrické	pečicí	pánve,	dózy	na	tablety,	hrací	karty,	monopoly	
nebo	scrabble,	náramkové	hodinky	s	odklápěcím	ciferníkem.

Na	moderních	 počítačových	 pracovištích	 pro	 slepé	 je	 vedle	
hlasového	výstupu	podstatnou	součástí	také	Braillovo	písmo.	Text	
je	 z	 počítače	 elektromechanicky	 převáděn	do	bodového	písma	
a	nevidomý	si	může	text	přečíst	řádek	po	řádku.

S	Braillovým	písmem	se	můžeme	setkat	i	ve	světě	vidících:	švýcar-
ská	pošta	například	vydala	na	Braillovu	počest	známku	v	hodnotě	
70	Rappen,	na	níž	je	číslo	70	vyobrazeno	v	Braillově	písmu.	Také	
dřívější	německá	známka	v	hodnotě	5	DM	byla	označena	2	body	tak,	
aby	peněžní	hodnotu	známky	mohli	hmatem	rozlišit	i	slepí.

Louis	 Braille	 nenáviděl	 stupidní	 ješitnost	 a	 nechtěl	 těžit	 ze	
svého	 díla	 slávu.	 Byl	 šťasten,	 že	 svým	 objevem	mohl	 zlepšit	
osud	 svých	 slepých	 přátel.	 Svým	 vynálezem	 otevřel	 Braille	
perspektivy	slepým	na	celém	světě:	nezávislému,	necenzuro-

vanému	vzdělání	a	komunikaci.	Umožnil	tak	slepým	přístup	ke	
kultuře,	vzdělání	a	vědě.
Tma,	v	níž	Braille	žil,	vedla	nakonec	ke	světlu,	které	dalo	jeho	spo-

lubojovníkům	možnost	písemně	se	vyjadřovat	a	také	býti	čteni.

Volně zpracováno podle článku „Von Licht in die Dunkel-
heit – Louis Braille und seine Schrift für Blinde“, zveřejněného 

v časopise DOZ 4/2006. Přeložila a upravila prof. MUDr. Blanka 
Brůnová, DrSc.
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placená inzerce

Vám přeje krásné vánoce
 a mnoho obchodních úspě-
chů

Vegan spol. s r.o. • Brechtova 825/22 • 149 00 Praha 4 – Háje
tel.: 603 418 854 • tel./fax: 272 652 403 • e-mail: info@vegan-optik.cz
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Slavnostního	zahájení	se	zúčastnili	zástupci	2.	lékařské	fakulty	
UK,	ČVUT,	FNM,	České	oftalmologické	společnosti,	Národního	
vzdělávacího	 fondu,	 dále	 zástupci	 společnosti	 Erilens	Global		
a.s.,	dodavatele	služeb	a	přístrojové	techniky,	a	primátor	hlavního	
města	Prahy	Pavel	Bém.
Všem	zúčastněným	byla	představena	speciální	výuková	 tech-

nologie	umožňující	modelaci	oka	ve	virtuálním	prostoru	a	nácvik	
některých	chirurgických	zákroků,	jako	je	např.	koagulace	sítnice	
argonovým	laserem	na	štěrbinové	lampě	nebo	odstranění	sklivce	
a	 ošetření	 sítnice	 pod	 operačním	mikroskopem	metodou	 pars	
plana	vitrektomie.
Vir tuální	 trojrozměrný	 vizuální	 vjem	 se	 vytváří	 v	 okulárech	

operačního	mikroskopu	či	 štěrbinové	 lampy	a	 je	doplněn	slu-
chovými	 i	 taktilními	vjemy.	Použitá	grafika	vznikla	zpracováním	
digitálních	záznamů	zadního	segmentu	lidského	oka.	V	počítači	
jsou	předvoleny	moduly	 jednotlivých	částí	 operace.	Odpověď	
počítače	 je	 interaktivní	 na	 základě	 aktuální	 práce	 zaškolující-
ho	 se,	 přičemž	 latence	 odpovědi	 počítače	 se	 děje	 v	menším	
časovém	intervalu,	než	 je	 jedna	vteřina.	Pokud	dojde	ke	kolizi	
chirurgických	nástrojů	s	tkáněmi	oka,	je	tkáňová	odpověď	přímo	
úměrná	velikosti	traumatu	oka.	Stejně	tak	je	tomu	při	nevhodně	
aplikovaném	laseru.
Simulátor	štěrbinové	lampy	ve	spojení	s	argonovým	laserem	

a	simulátor	operačního	mikroskopu	 ve	spojení	 s	 vitrektomem	

umožňuje	 zaškolujícímu	 se	 seznámit	 se	 s	 danou	 operační	
technikou	bez	ohrožení	pacienta	a	bez	začátečnického	stresu.	
U	lékařů,	kteří	již	mají	vlastní	zkušenosti	s	daným	chirurgickým	
postupem,	je	možné	procvičit	si	individuálně	některé	obtížnější	
pasáže	operace.	Na	základě	individuálního	nácviku	se	optima-
lizuje	učební	křivka.	Je	také	možné	provést	rozbor	případných	
chyb	 ze	 záznamu	 virtuální	 operace	 společně	 s	 erudovaným	
lektorem	 a	 v	 následujícím	 procvičování	 se	 těmto	 chybám	 vy-
hnout.

O	bližší	představení	projektu	jsme	požádali	
doc.	MUDr.	Dagmar	Dotřelovou,	CSc.,	přednostku	
Oční	kliniky	dětí	a	dospělých.

 Paní docentko, mohla byste nám v krátkosti přiblížit  tento 
nový projekt Pražského centra virtuální oftalmochirurgie?
Cílem	projektu	 je	 transfer	moderních	 technologií	 do	praktické	

výuky	 oftalmochirurgie	 za	 využití	 simulátorů	 ve	 virtuální	 realitě.	
Cílové	skupiny	jsou:	oftalmologové	všech	věkových	skupin,	studenti	
postgraduálního	doktorského	studia	UK,	studenti	magisterského	
studia	na	2.	LF	UK	a	studenti	bakalářského	studia	fakulty	biome-
dicínského	inženýrství	ČVUT.

 V  rámci  projektu  proběhne několik  kurzů.  Pro  koho  jsou 
určeny a jakým způsobem se v nich bude školit?
V	pregraduální	výuce	bude	práce	na	simulátorech	zařazena	do	výu-

ky	denního	studia	všech	studentů	2.	LF	UK	a	ČVUT.	V	postgraduální	
výuce	je	výuka	rozložena	do	dvou	základních	kurzů:

Rozhovor

r

Ve středu 20.  září 2006 bylo v Centru  zrakových vad FN Motol otevřeno  
Pražské centrum virtuální oftalmochirurgie.

Pražské centrum virtuální oftalmochirurgie



1.		Diagnostika	a	léčba	diabetické	retinopatie	argonovým	
laserem.

2.		Pars	plana	vitrektomie:	indikace	a	bimanuální	technika	pod	
operačním	mikroskopem.

Po	úvodním	 jednodenním	kurzu	pro	20	vybraných	posluchačů	
bude	 následovat	 praktická	 individuální	 práce	 ve	 virtuálním	pro-
středí	na	příslušném	simulátoru	za	přítomnosti	odborného	lektora	
v	 rozsahu	 jednoho	pracovního	 dne	pro	 jednoho	 zaškolovaného	
v	 průběhu	dalších	10	 týdnů.	 Lektory	budou	především	členové	
výboru	České	vitreoretinální	společnosti	společně	s	kolegy	z	Oční	
kliniky	dětí	a	dospělých	2.	LF	UK.

 Praktická výuka začala v  říjnu 2006,  jaké  jsou Vaše první 
zkušenosti  a  ohlasy  na  tento  nový  způsob  praktického 
vzdělávání?
Ohlas	všech	zaškolovaných	je	více	než	pozitivní	a	vyučující	lektoři	

se	také	vyjadřují	kladně.	Oceňujeme	plastický	trojrozměrný	obraz,	
vysokou	kvalitu	virtuálního	obrazu	a	velmi	krátkou	latenci	odpovědi	
simulátoru	na	práci	zaškolovaného	v	řadě	modulů	s	5stupňovou	
hladinou	obtížnosti.	Nová	výuka	je	přínosná	nejen	pro	odbornou	
lékařskou	veřejnost,	ale	i	pro	všechny	pedagogy,	kterým	se	otevírá	
nová	interaktivní	kvalita	výuky.

 Doba trvání vašeho projektu je 2 roky. Jaký osud bude 
mít  toto  centrum po  ukončení  grantové  podpory  z  ev-
ropských  fondů,  zejména  další  financování  pronájmu 
přístrojů?
Na	tuto	otázku	bych	odpověděla	až	ve	druhé	polovině	projektu,	

protože	nyní	 stojíme	na	začátku.	Pokud	bude	převis	poptávky,	
je	možné	v	projektu	pokračovat	 i	v	dalších	 letech.	Pokud	bude	
projekt	ukončen	v	plánovaném	termínu,	tedy	za	2	roky,	mohou	
být	 přístroje	 nadále	 využity	 např.	 Institutem	 postgraduálního	
vzdělávání	 ve	 zdravotnictví	 nebo	 2.	 LF	 UK.	 Další	 financování	
pronájmu	přístrojů	bude	probíhat	na	 základě	dohody	mezi	pří-
slušnými	subjekty.

Děkujeme za rozhovor.

Zdroj: www.lf2.cuni.cz
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Modelace oka ve virtuálním prostoru

doc. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc., přednostka Oční kliniky dětí a dospělých
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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

Nyní i v materiálu ORMA.
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V	září	roku	2005	proběhl	v	Lisabonu	XXIII.	Kongres	ESCRS	(Eu-
ropean	Society	of	Cataract	and	Refractive	Surgeous	–	Evropské	
společnosti	 lékařů	zabývajících	se	kataraktou	a	refrakcí).	V	rámci	
tohoto	kongresu	se	konalo	sympozium,	které	bylo	věnováno	tema-
tice	 využití	 pokroku	 ve	 vývoji	 technologií	 při	 chirurgickém	 řešení	
problematiky	presbyopie.
Na	kongresu	vystoupili	se	svými	poznatky	odborníci	z	této	oblasti.	

Dr.	D.	Spalton	ve	své	přednášce	upozornil	na	to,	že	na	kvalitě	vidění	
do	blízka	se	podílí	nejen	akomodace,	ale	i	řada	dalších	faktorů	spo-
jených	s	implantací	nitroočních	čoček,	jako	je	mióza,	monokulární	
vidění	při	pseudoakomodaci,	kontrast,	kvalita	osvětlení	a	subjektivní	
spolupráce	pacienta.	Nedořešená	je	rovněž	otázka	chování	pouz-
dra	čočky	po	operaci	–	jak	bude	reagovat	na	nepřítomnost	živých	
epiteliálních	buněk.
Dr.	S.	Masket	referoval	o	nových	typech	pseudoakomodativních	

a	akomodativních	nitroočních	čoček.	Pseudoakomodativní	čočka	
AcuFocus	 je	 například	 ultratenký	 polymer	 uložený	 do	 lůžka	 LA-
SIK.	Má	 velmi	malou	optickou	 aperturu.	Planární	 optika	 zvyšuje	
akomodativní	šíři,	ale	neovlivňuje	vidění	do	dálky.	Je	implantována	
monokulárně	do	dominantního	oka.
Nordanova	„vision	membrane“	(zorná	blána)	 je	stočitelný	hydro-

fobní	akrylát,	zavádí	se	2,5mm	incizí,	je	zakotven	v	úhlu	a	je	opatřen	
difrakční	optikou.	Zajišťuje	pseudoakomodaci	do	+2,0	D.
Mezi	nové	typy	akomodativních	nitroočních	čoček	patří:
–		čočka	PowerVision	s	dynamickou	optikou	využívající	reversibil-
ního	tlaku	tekutiny,

–		čočka	Medennium	Smart	IOL	s	hydrofobní	akrylovou	optikou,	
která	má	termodynamické	vlastnosti,

–		čočka	Visiogen‘s	Synchrony	 lens,	 což	 je	 teleskopická	duální	
čočka.

Dr.	W.	Radner	upozorňuje	na	to,	že	dosud	užívané	testy	na	zjiš-
ťování	zrakové	ostrosti	neinformují	spolehlivě	o	funkčním	postižení	
vidění.	Doporučuje	proto	užívání	tzv.	„Radner	Reading	Charts“	(Rad-
nerových	testovacích	tabulí),	které	umožňují	současné	stanovení	jak	
přesnosti,	tak	rychlosti	čtení	slov	o	různé	délce.
Dr.	O.	Findl	použil	k	měření	hloubky	přední	komory	bezkontaktní	

koherenční	 interferometrii	 a	 zjistil,	 že	 akomodativní	 čočka	1CU	
(HumanOptics	AG)	se	při	akomodaci	posune	jen	nepatrně	dopředu	
a	změní	refrakci	asi	o	0,5	D	(obr. 1).	Velikost	posunu	je	u	různých	
pacientů	 variabilní.	Dr.	 Findl	 předpokládá,	 že	 tyto	 čočky	budou	
nahrazeny	nitroočními	čočkami	s	duální	optikou.

Dr.	B.	Dick	 referoval	 o	 velmi	 dobrých	 zkušenostech	 s	 druhou	
generací	 duálních	optických	čoček	Visiogen	Synchrony	 (obr. 2).	
Zavádějí	 se	 snadno	 injektorem	a	 také	 se	 snadno	centrují	 a	 lépe	
u	 nich	 probíhá	 výměna	 tekutiny	mezi	 přední	 komorou	 a	 prosto-
rem	mezi	oběma	optickými	prvky	spojenými	pérovým	systémem.		
Po	3	měsících	dosáhl	nekorigovaného	vidění	do	dálky	i	do	blízka	
20/40	a	lepší,	a	to	v	86	%	případů.
Podle	Dr.	D.	Allena	vykazují	nové	typy	multifokálních	čoček	s	pře-

pracovaným	designem	 výrazně	 lepší	 výsledky,	 zvláště	při	 vidění	
v	noci.	Po	implantaci	čoček	ReSTOR	dosahuje	až	85	%	operovaných	
kompletní	nezávislosti	na	brýlích.	Rovněž	nové	typy	difrakčních	čo-
ček	Tecnis	a	ReSTOR	přispívají	ke	zlepšení	kvality	vidění	a	kontrastní	
senzitivity	i	v	noci.
Dr.	S.	Lane	konstatuje,	že	nejlepší	výsledky	s	monovision	lze	oče-

kávat	jen	u	pacientů	s	alternující	dominancí,	u	kterých	není	výraznější	
rozdíl	v	kvalitě	vidění	u	jednoho	a	druhého	oka.	Mají	totiž	konstantní	

Chirurgická korekce
  presbyopie

2,2

4,0

obr. 2  Schéma činnosti duální nitrooční čočky

obr. 1  Schéma činnosti akomodativní nitrooční čočky
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interokulární	supresi,	a	proto	si	na	monovizi	snadno	zvykají.	Před	
operací	doporučuje	Dr.	Lane	třítýdenní	pokus	s	kontaktními	čoč-
kami,	omezujícími	diferenci	do	1,5	D.	Dále	doporučuje	informovat	
pacienta	o	tom,	že	bude	jeho	zrak	vykorigován	na	dálku	a	střední	
vzdálenost.	S	přibývajícím	věkem	bude	při	 jemné	práci	do	blízka	
pacient	odkázán	na	brýle.
Dr.	J.	Alio	popsal	výsledky	laserové	korekce	presbyopie	–	pres-

byoLASIK,	při	které	jsou	v	obou	presbyopických	očích	vytvářeny	
centrální,	 periferní	 nebo	přechodné	oblasti	 pro	 vidění	 do	blízka.	
Zlepšené	výsledky	by	měla	přinést	druhá	generace	presbyoLASIK,	
která	využívá	wavefrontovou	technologii.	Otázkou	zůstává,	co	dělat	
při	zhoršení	presbyopie.	Jako	řešení	se	nabízí	kombinace	postupů	
monovision	s	presbyoLASIK.	

Vzhledem	k	 tomu,	že	chirurgická	náprava	presbyopie	 je	pro	 lé-
kaře	stále	velkou	výzvou,	přispívá	výměna	názorů	mezi	odborníky	
k	ucelení	a	utřídění	poznatků,	což	otevírá	cestu	pro	další	vývoj	v	této	
oblasti	lidského	vědění.

doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

Literatura:
McGrath, D.: The surgical correction of presbyopia: Accommo-
dation, pseudo-accommodation or multifocality?, EuroTimes,  
Vol. 11, Issue 3, March 2006, s. 16–18
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Masarykova	univerzita	v	Brně,	
Lékařská	fakulta
Komenského	nám.	2,	662	43	Brno
tel.:	549	494	710,	549	498	188,	8076,	
6782,	3967,	fax:	542	213	996	
e-mail:	studijni@med.muni.cz
www.med.muni.cz
Typ studia:
–		Prezentační	 bakalářské	 studium	Optika	
a	optometrie,	doba	studia	3	roky.

–		Navazující	magisterské	studium	Zdravotní	
vědy,	Pedagogická	specializace	Optome-
trie	(pro	absolventy	bakalářského	studia),	
doba	studia	2	roky.

Termín pro zaslání přihlášek ke studiu:
Do	28.	2.	2007	 formou	elektronické	při-

hlášky	na	adrese	http://is.muni.cz/prihlaska/	
s	přiloženým	dokladem	o	zaplacení	adminis-
trativního	poplatku	 ve	 výši	400,-	Kč	 (nutné	
uhradit	do	1.	3.	2007).
Podmínky pro přijetí:
–		středoškolské	studium	ukončené	maturitní	
zkouškou

–		úspěšné	 vykonání	 přijímacích	 zkoušek	
na	fakultě

Termíny přijímacího řízení:
–		bakalářské	studium	–	14.	6.	2007,	písem-
ný	test	z	fyziky	a	biologie

–		magisterské	 studium	–	od	12.	 a	13.	6.	
2007,	test	z	úrovně	vědomostí	na	baka-
lářském	studiu

Možnost ubytování:
koleje	Masarykovy	univerzity.

Přírodovědecká	fakulta	
Univerzity	Palackého	Olomouc
tř.	Svobody	26,	771	46	Olomouc
tel.:	585	634	060,	fax:	585	225	737
e-mail:	vaskova@prfnw.upol.cz,	www.upol.cz
Typ studia:
–			Prezenční	bakalářské	studium	Optika	
a	optoelektronika,	doba	studia	3	roky.	
Optometrie,	doba	studia	3	roky.

–		Navazující	 magisterské	 studium	Op-
tika	 a	 optoelektronika,	 doba	 studia	
2	roky.

Termín pro zaslání přihlášek ke studiu:
Do	28.	 2.	 2007	 s	 přiloženým	dokladem	

o	zaplacení	administrativního	poplatku	ve	výši	
550,-	Kč,	při	podání	elektronické	přihlášky	
je	poplatek	500,-	Kč,	nutné	zároveň	přiložit	
papírovou	přihlášku.

Termín přijímacích zkoušek:
Od	4.	6.	2007,	písemný	test	z	fyziky	a	ma-

tematiky	u	oboru	Optika	a	optoelektronika,	
u	oboru	Optometrie	navíc	z	biologie

Střední	zdravotnická	škola	
a	Vyšší	odborná	škola	
zdravotnická	
Merhautova	15,	613	00	Brno
tel.:	545	576	263,	545	572	895,
fax:	545	574	187
e-mail:	skola@szsmerh.cz,	www.szsmerh.cz
Typ studia: 
–		Oční	technik	bez	získání	způsobilosti	zdra-
votnického	pracovníka	 (OCT)	–	čtyřleté	
denní	studium	po	základní	škole	ukonče-
né	maturitní	zkouškou.

–		Diplomovaný	 oční	 technik	 bez	 získání	
způsobilosti	 zdravotnického	pracovníka	
(DOT)	–	 vyšší	 tříleté	 denní	 studium	pro	
studenty	s	maturitou.

Termín podání přihlášek: 
obor	OCT	–	15.	3.	2007,	obor	DOT	–	31.	5.	

2007	 (1.	 kolo),	 10.	8.	2007	 (2.	 kolo	bude	
ještě	upřesněno)
Termíny přijímacích pohovorů: 
obor	OCT	–	23.	4.	2007	(1.	kolo),	2.	kolo	

bude	upřesněno	počátkem	května	2007
obor	DOT	–	informace	zatím	neuvedeny

Požadavky na přijímací pohovory:
Obor	OCT	–	písemný	test	z	českého	jazyka	

a	matematicko-fyzikální	test.	Do	průměru	1,6	
přijetí	bez	zkoušek,	nejhorší	známka	musí	být	
přitom	„dobrý“.
Obor	 DOT	 –	 písemný	 test	 z	 anglického	

nebo	 německého	 jazyka	 a	matematicko-
-fyzikální	test.
Možnost ubytování:
v	brněnských	ubytovacích	zařízeních.	

Vyšší	odborná	škola	
zdravotnická	a	Střední	
zdravotnická	škola
Alšovo	nábřeží	6/82,	110	00	Praha	1
tel.:	222	321	793,	fax:	222	320	006
e-mail:	szsavzs@szspraha1.cz	
www.szspraha1.cz
Typ studia:
–		Oční	 technik	 bez	 získání	 způsobilosti	
zdravotnického	pracovníka	–	čtyřleté	den-
ní	 studium	po	 základní	 škole	 ukončené	
maturitní	zkouškou.

	–		Diplomovaný	 oční	 technik	 bez	 získání	
způsobilosti	 zdravotnického	pracovníka	
–	denní	nebo	dálkové	tříleté	vyšší	studium	
po	střední	škole	s	maturitou,	ukončené	
absolutoriem	 z	 odborných	 předmětů	
a	cizího	 jazyka.	Součástí	absolutoria	 je	
obhajoba	absolventské	práce.	Absolvent	
je	oprávněn	užívat	titul	DiS	(diplomovaný	
specialista).

Termín podání přihlášek:
Obor	 Oční	 technik	 –	 uchazeči	 podají	

přihlášky	 do	 konce	 února	 roku	 2007	 na	
ředitelství	svých	škol,	ředitelé	pak	do	15.	3.	
2007	 odevzdají	 přihlášky	 svých	 studentů	
na	dotyčnou	 školu;	 obor	Diplomovaný	oční	
technik	–	31.	5.	2007	(1.	kolo),	2.	kolo	bude	
vypsáno	dle	zákona	561/2004.
Termíny přijímacích zkoušek: 
Obor	Oční	 technik	–	přijímací	zkoušky	se	

nekonají,	do	30.	3.	budou	všem	uchazečům	
zaslána	kritéria	pro	přijetí	ke	studiu.	(V	roce	
2006	byl	kritériem	hodnocení	průměrný	pro-
spěch	na	konci	8.	třídy	a	v	1.	pololetí	9.	třídy	
základní	 školy).	 Dne	 23.	 4.	 2007	 budou	
vyhodnoceny	výsledky	a	24.	4.	2007	budou	
zveřejněny	(na	internetových	stránkách	a	také	
přímo	ve	škole).
Obor	Diplomovaný	oční	 technik	–	25.	6.	

2007
Požadavky na přijímací pohovory:
Obor	Diplomovaný	oční	technik	–	písemný	

test	 z	 anglického	nebo	německého	 jazyka,	
z	biologie	člověka	a	z	fyziky-optiky	v	rozsahu	
osnov	gymnázia,	ukázky	 testů	 lze	nalézt	na	
internetových	stránkách	školy.

Vyšší	odborná	škola	–	
Diplomovaný	oční	technik,	s.r.o.
V	Sadě	1565,	258	01	Vlašim
tel.:	317	842	026,	fax:	317	844	328
e-mail:	otechnik@seznam.cz
Typ studia:
Obor	Diplomovaný	oční	technik	bez	získání	

způsobilosti	zdravotnického	pracovníka,	tříle-
té	dálkové	studium	pro	absolventy	středních	
škol	s	maturitou.
Termín podání přihlášek:
1.	termín	–	do	31.	5.	2007
2.	termín	–	do	15.	8.	2007

Podmínky pro přijetí:
–		středoškolské	 vzdělání	 ukončené	matu-
ritní	zkouškou

Ze	života	škol...
Vzdělávání očních optiků a optometristů

– informace o studiu ve školním roce 2007/2008

š
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–	úspěšné	vykonání	přijímacích	zkoušek
Termíny přijímacích pohovorů:
1.	termín	–	19.	6.	2007
2.	termín	–	23.	8.	2007

Školné: 
Měsíčně	2	200,-	Kč

Ubytování zajišťuje škola.
Redakce

Z	pohledu	studenta,	aneb	před	
tím	jsem	neměla	ani	„šajna“
Fejeton

Brýle.	Co	jsou	to	brýle?	Hm...	Každý	člověk,	
který	nemá	ani	potuchy,	jaké	je	to	být	optikem	
nebo	v	optice	pracovat,	obyčejný	laik,	by	řekl	
o	brýlích	jen	krátce	a	neodborně:	„Jó,	to	je	ta	
věc	na	čtení	nebo	na	slunko.	Nebo	abych	lépe	
viděl	do	blízka	či	na	dálku.“	Optik	však	laikovi	
dokáže	podat	odborný	výklad	o	brýlích,	který	
zabere	přece	jen	více	času.
A	 jak	 to	 bylo	 se	 mnou?	 A	 jak	 je	 to	 se	

mnou	teď?
Musím	se	vám	přiznat,	že	jsem	byla	stejná	jako	

ti	lidé,	kteří	nikdy	v	optice	nepracovali	a	nevědí,	
co	a	jak	se	zde	musí	dělat,	a	v	neposlední	řadě	
přiznávám,	 že	 jsem	opravdovou	optiku	nikdy	
předtím	nenavštívila.	Můj	vztah	k	brýlím	byl	ale	
vždy	kladný.	Brýle	sice	nosit	nemusím	a	vlast-
ním	jen	ty	sluneční,	ale	moc	se	mi	líbí	jako	módní	
doplněk.	Samozřejmě	ne	takové	ty	„popelníky	
s	 desítkami	 dioptrií“…	prostě	 a	 jednoduše	
takové,	které	mají	reklamu	v	časopisech	nebo	
je	nosí	známé	osobnosti.	Ale	také	pochopitelně	
vím,	že	většina	 lidí	nosí	brýle	kvůli	 tomu,	aby	
lépe	viděli	(hlavně	starší	osoby).
Občas	jsem	kolem	optiky	prošla	a	zastavila	

se	u	výlohy,	kde	byly	vystaveny	spousty	druhů	
brýlí.	V	té	době	jsem	ještě	nevěděla	(ani	jsem	
nemohla),	že	se	vlastně	optikou	budu	jednou	
sama	zabývat.
Všechno	přišlo	až	tehdy,	když	jsem	se	jako	

každý	„deváťák“	rozhodovala,	kam	moje	cesty	
studiem	povedou	dál.	Dostávali	jsme	katalogy	
škol	a	navštívili	jsme	i	veletrh	středních	škol.	
Mohu	vám	říct,	 že	v	dnešní	době	 je	 jich	na	
výběr	skutečně	hodně.	A	já	jsem	měla	přeci	
jen	jasno	(aspoň	v	té	době).	Gympl!	Protože	
mým	snem	bylo,	že	bych	po	gymnáziu,	což	
je	vlastně	jakési	pokračování	základní	školy,	
chtěla	studovat	novinařinu.	
V	přihlášce	na	střední	školu	bylo	tedy	první	

místo	 zcela	 jasné.	 Jenže	 v	 té	 době	měla	
přihláška	i	své	druhé	místo	(v	současnosti	je	
to	trošku	jinak)	pro	případ,	že	by	mě	na	první	
střední	školu	nepřijali.
Bylo	to	se	mnou	těžké,	protože	jsem	navíc	

chtěla	něco	neobyčejného,	co	jen	tak	někdo	
nestuduje.	Na	obor	oční	technik	taky	zčásti	
přišla	moje	maminka.	Jedná	se	vlastně	o	op-
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tika.	 Jenže	 já	 jsem	právě	s	optikou	neměla	
vůbec	žádné	zkušenosti.	To	nevadí!	Sezná-
mím	se...	Kdyžtak...	Ale	co	ta	fyzika?	Tu	také	
zrovna	v	lásce	nemám.	Ale	té	bych	neunikla	
ani	na	gymnáziu,	takže	budiž.
Tento	obor,	abych	tedy	pravdu	řekla,	byl	pro	

mě	novinkou,	protože	jsem	ani	nevěděla,	že	
se	 vůbec	dá	 na	 střední	 zdravotnické	 škole	
studovat.	 Ani	 jsem	neznala	 nikoho,	 kdo	by	
tento	obor	studoval.	Po	čase	jsem	ale	zjistila,	
že	moje	vzdálená	kamarádka	přece	jen	na	této	
škole	zmiňovaný	obor	studuje.	Maminka	také	
přišla	s	tím,	že	optika	má	velkou	budoucnost	
a	 ani	 po	 finanční	 stránce	 není	 k	 zahození.	
Dodala	už	jen:	„Brýle	potřebují	lidé	pořád,	na	
tom	se	snad	nikdy	nic	nezmění.“	
Tak	 jsem	měla	 jasno	podruhé!	Musím	při-

znat,	že	poté,	co	mě	kamarádka	s	touto	školou	
trochu	seznámila,	těšila	jsem	se	více	sem	než	
na	„obyčejné“	gymnázium.
Blížil	 se	čas	přijímacích	 zkoušek,	 respek-

tive	 jejich	prvního	kola.	 Jasně,	připravovala	
jsem	se	pilně,	měla	jsem	samozřejmě	oporu	
ve	 svých	 rodičích	 a	 nejen	 v	 nich,	 ale	 i	 ve	
svých	 kamarádech,	 kteří	mi	 pevně	 drželi	
pěsti.	 Uběhlo	 to	 jako	 voda	 a	 přišel	 den,	
který	odstartoval	 velkou	hru	o	budoucnost.	
Koupila	jsem	si	tabulku	hořké	čokolády,	která	
pomáhá,	když	je	člověk	nervózní.	Taky	jsem	
ji	pak	celou	snědla!	Ale	maličko	ta	nervozita	
stejně	 přítomná	byla.	Na	 gymnázium	 jsem	
se	nedostala,	protože	se	tam	hlásilo	mnoho	
jiných	studentů	a	prostě	a	jednoduše	vznikl	
velký	nával.	Ale	útěcha,	 i	 když	malá,	přece	
jen	přišla.	Přijímačky	jsem	udělala.
Při	 druhých	 přijímačkách	 jsem	byla	 pře-

kvapivě	uvolněná.	Probíhalo	 to	úplně	 jinak.	
Přišlo	pár	lidí,	kteří	neuspěli	při	prvním	kole.	
Nebyl	ani	takový	zmatek...	tolik	lidí,	tolik	ne-
známých	 lidí.	Ale	docela	 jsem	byla	zvědavá	
na	 talentové	 zkoušky,	 které	 byly	 součástí	
přijímacích	zkoušek,	a	musím	uznat,	že	právě	
ty	mě	 velice	 uklidnily.	 A	 bavily	mě!	 Začala	
jsem	doufat	a	také	jsem	si	poprvé	za	dlouhou	
dobu	věřila...	A	vyšlo	to!	Na	tu	školu	jsem	se	
dostala!	(pochopitelně!).
Začala	 pro	mě	nová	 cesta,	 životní	 cesta.	

Je	to	úplně	něco	jiného	než	základní	škola.	
Jen	jsem	se	trochu	obávala	toho,	že	hodně	
budoucích	 spolužáků	už	bude	mít	 v	 rodině	
nějakou	optiku	a	bude	problematice	rozumět	
už	od	začátku,	což	u	mě	neplatilo.	Byla	jsem	
posléze	i	překvapená,	že	mnoho	mých	sou-
časných	spolužáků	na	tom	bylo	před	tím	vším	
vlastně	úplně	stejně	jako	já!	Ano,	ale	přece	
jen	někteří	z	nich	převezmou	řemeslo	svých	
rodičů.	 Pro	 některé	 to	 však	 bude	 novinka	
a	 třeba	 i	 jejich	potomci	 toto	 řemeslo	někdy	
převezmou	po	nich.
V	prvním	ročníku	jsem	poznávala,	co	je	vůbec	

optik	zač	se	vším	všudy.	Profesoři	odborných	

předmětů	nás	postupně	 začali	 seznamovat	
s	geometrickou	optikou	(v	níž	většinou	počítá-
me,	jak	se	například	láme	paprsek),	brýlovou	
technikou	a	estetikou	(kde	získáváme	přehled	
o	brýlích	a	jejich	historii).	Nesmím	zapomenout	
také	na	optické	laboratoře,	kde	se	nám	občas	
něco	nepovede	obrousit,	 ale	 získáváme	cit	
pro	brýle	(to	je	také	účel).	Brousíme	čočky	do	
různých	 typů	a	 tvarů	brýlí	 nebo	 zatavujeme	
například	stěžejky	do	stranic.
Od	druhého	ročníku	se	učíme	i	technologii,	

v	níž	získáváme	informace	o	materiálech,	jako	
je	např.	 kov,	plast,	přírodní	materiály...	 atd.	
Ještě	 nám	 přibyl	 předmět	 brýlová	 optika,	
který	je	velice	zajímavý	a	hezky	navazuje	na	
učivo	geometrické	optiky.	
Co	se	týče	naší	třídy,	jsme	výborný	kolektiv	

opravdu	pohodových	lidí,	někdy	i	zlobivých,	
ale	to	je	občas	trošku	každý.	Jsem	velice	ráda,	
že	jsme	se	takhle	sešli.	Mnohé	vykonal	také	
seznamovací	kurz	na	začátku	prvního	roční-
ku.	Měli	jsme	možnost	poznat	nové	lidi,	tedy	
budoucí	spolužáky.	Kurz	nám	velmi	pomohl,	
takže	jsme	na	sebe	nehleděli	první	den	školy	
jako	neznámí	lidé.	To	ale	jen	tak	na	okraj.
Na	závěr	bych	chtěla	říct,	že	studium	není	

úplně	 lehké	a	každé	úsilí	něco	stojí.	Pokud	
člověka	něco	zaujme,	jede	dál.	To	je	právě	můj	
případ.	Škola	mě	baví	a	chtěla	bych	pokra-
čovat	dál.	Jistě,	občas	v	něčem	plavu	a	mám	
v	tom	zmatek,	ale	postupem	času	se	přece	
dá	všechno	pochopit.	I	když	mým	snem	byla	
(a	tak	trochu	je	pořád)	novinařina,	proč	bych	
to	v	budoucnu	nemohla	zkusit?	Třeba	bych	se	
mohla	zabývat	optikou	jako	spisovatelka	nebo	
autorka	 článků	o	 optice	 někde	 v	 novinách	
nebo	v	časopise.	Vše	je	možné,	ale	všechno	
má	také	ještě	svůj	čas.

Velký	kus	studia	a	práce	mám	ještě	před	
sebou,	vědomosti	stále	nejsou	maximální,	
je	to	otázkou	času,	tedy	třetího	a	čtvrtého	
ročníku.	Tak	doufám,	že	to	až	tam	dotáhnu	
a	projdu	také	tou	nejdůležitější	zkouškou	
dospělosti	 –	maturitou...	 Prostě	 se	mám	
ještě	 co	 učit.	 Doufám,	 že	 to	 zvládnu.	
Budu	si	věřit.	Ať	můžu	dělat	dál	to,	co	mě	
opravdu	baví.	
	

Vaše studentka a doufejme budoucí 
optička Nela Měřínská, 

SZŠ a VZŠ Brno, Merhautova 15, obor 
oční technik, 3. ročník
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Jakou úlohu ve Vašem životě hraje zrak?
Přestože	jsem	muzikant,	budu	raději	hluchý,	než	slepý…	Také	vím,	

že	většina	lidí	poslouchá	hudbu	i	očima…

Věříte  v  lásku  na  první  pohled,  nebo  se  řídíte  jinými 
smysly?
Jak	kdy...

Co Vás upoutá na první  pohled – barva,  tvar,  zvuk,  vůně, 
nebo něco jiného?
Jak	u	čeho,	ale	nejčastěji	asi	tvar.

Na co se rád díváte?
Na	hudební	DVD	a	tvary.

Existuje něco, na co se vydržíte dívat hodiny? Na jaký obraz 
či výjev nikdy nezapomenete?
Při	cvičení	na	noty☺,	na	dvojčata	–	WTC-NY.

Na čem Vaše oko naposledy spočinulo a Vy jste byl úžasem 
okouzlen?
Na	italském	kontrabasu	z	roku	1720.

Jaké místo na světě podle Vás stojí za vidění?
New	York.

Zavíráte před něčím oči?
Před	injekcí,	krví.

Otevřel Vám někdy někdo oči?
Klakson	 na	 křižovatce,	 kde	 byla	 tak	 dlouho	 červená,	 že	 jsem	

usnul☺

Nad čím byste přivřel oko?
Není	čas	–	oči	už	nepřivírám.

Je Vám něco trnem v oku?
Tchyně	a	Paroubek.	

Hudebník a skladatel, hraje na kontrabas a baskytaru (LŠU – Hronov, konzervatoř – Brno). Působí 
na hudební scéně od roku 1985. Jeho hra je spjata především s jazzovým prostředím. Hrál a hraje  
s mnoha věhlasnými muzikanty (za všechny např. Benny Golson, Craig Handy). Posluchači jej v sou-
časné době mohou znát např. z koncertů Dana Bárty – Illustratosphere nebo D. Bárta & R. Balzar Trio, 
dále z vystoupení Hany Hegerové či skupiny J.A.R. V roce 1996 založil vlastní Trio, s nímž doposud 
nahrál 3 alba,  to poslední má název Overnight  (Sony/BMG). Nové album Tria s J. Abercrombiem  
vyjde na přelomu roku.

Jak to vidí...
 Robert Balzar

j



Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Frank	Sinatra	 zpívá	 píseň	 „Looking	 at	 the	world	 through	 rose	

colored	glasses“,	tak	snad	barevné	a	růžové?☺

Jaký vhled a poučení Vám dává Vaše práce?
Že	se	dá	pouze	12	půltónů	kombinovat	400	let	a	stále	to	jde…

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)?
Nahrál	jsem	řadu	desek,	ale	opravdu	spokojen	jsem	jen	s	několika	

posledními,	ale	to	je	snad	vývoj...
Během	let	jsem	měl	a	stále	mám	velké	štěstí	při	výběru	spoluhráčů,	

toho	si	velmi	považuji.	V	červnu	jsme	natočili	s	Robert	Balzar	Triem	
CD	s	vynikajícím	jazzovým	kytaristou	Johnem	Abercrombiem,	deska	
by	měla	vyjít	na	přelomu	roku.
Příští	rok	chystáme	turné	po	západní	Evropě	s	newyorským	tenor-

saxofonistou	Graigem	Handym.	S	Hanou	Hegerovou	 jsme	právě	
dotočili	DVD,	které	vyšlo	v	listopadu.
V	létě	nám	s	J.A.R.	vyšla	nová	deska	„Armáda	špásu“	a	v	listopa-

du	jsme	k	ní	jeli	turné.	V	březnu	se	chystáme	s	Danem	Bártou	do	
Portugalska,	kde	budeme	připravovat	nové	album	Illustratosphéry.	
A	do	toho	všeho	se	mi	v	lednu	narodí	další	potomek☺

Za rozhovor poděkovala redakce.

„Stát se vidoucím“ – jak vidíte tento proces Vy?
Jako	dlouhodobý.
	
Co (nebo koho) byste střežil jako oko v hlavě?
Dříve	to	byl	můj	kontrabas,	nyní	děti.

Kdy se Vám nejvíce potvrdilo rčení „Oko, do duše okno“?
Proč	mi	ti	moji	kamarádi	někdy	lžou,	vím	to☹

Zažil  jste  situaci,  kdy  jste  si mohl  říct  „Co oko nevidí,  to 
srdce nebolí“?
...hloupé	pak	je,	že	se	človek	nemůže	podívat	do	toho	oka,	které	

to	nevidělo...

Kdo a čím si u Vás udělá dobré oko?
Spolehlivě	větou	–	„vypadáš	skvěle“.

Zažil jste v poslední době pocit, že Vás snad „klame zrak“?
Ano,	zažívám	ho	permanentně,	většinou	když	si	přečtu	nějakou	

recenzi	hudebních	kritiků.

Jak si nejlépe odpočinete?
Když	mi	to	spí…

Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
Když	slyším,	co	dnes	hrají	rádia	a	co	všechno	je	dnes	považováno	

za	hudbu	a	za	umění,	tak	radši	ani	ne!

Co Vám udělá největší radost?
Pocit	radosti.

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... 

Kontrabasista, jazzový hudebník, skladatel
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Každý	začínající	oční	optik,	který	chce	své	
povolání	 provozovat	 skutečně	 zodpovědně	
a	dobře,	by	měl	v	úvodu	absolvovat	odbornou	
přípravu,	ve	které	se	seznámí	se	základními	
způsoby	obrábění	materiálů,	s	nimiž	se	může	
jako	oční	optik	v	budoucnu	setkat.	Povolání	
očního	 optika	 je	 částečně	 technického	
charakteru,	a	proto	je	vhodné,	aby	i	odborná	
příprava	byla	 zaměřena	 tímto	 směrem.	Bě-
hem	 této	přípravy	by	 si	měl	optik	dokonale	
procvičit	jednotlivé	postupy	ručního	i	strojního	
obrábění,	naučit	se	vybrat	si	k	určité	práci	ten	
nejvhodnější	nástroj	a	udržovat	jej	v	dokona-
lém	funkčním	stavu.	Nesprávně	zvolený	nebo	
neošetřovaný	nástroj	může	někdy	udělat	více	
škody	než	užitku.	Nezanedbatelnou	součástí	
této	přípravy	je	naučit	se	používat	správnou	
terminologii	a	orientovat	se	v	nabídce	různých	
nástrojů,	 přístrojů	 a	 pomůcek	 vhodných	
pro	 praxi	 očního	 optika.	Dobré	 technické	
znalosti	 pak	 pomáhají	 optikům	 při	 výběru	
nových	přístrojů	 a	 nástrojů	 posoudit	 jejich	
pracovní	možnosti	 a	 kvalitu.	 Proto	 se	 této	
problematice	 budeme	 věnovat	 v	 několika	
následujících	číslech.
K	základním	způsobům	obrábění	materiálů	

patří	stříhání, řezání, pilování, smirkování, 
vrtání,  frézování,  soustružení,  broušení, 
leštění.	Obrábění	se	dělí	na	ruční	a	strojní.	
Obecně	hovoříme	o	 třískovém obrábění,	
kdy	 je	 břitem	nástroje	 z	 povrchu	materiálu	
(obrobku)	 odstraňována	 postupně	 určitá	
vrstva	ve	formě	„třísek“	(piliny,	hobliny,	drobné	
úlomky).	
V	 úvodní	 části	 se	 obecně	 seznámíme	

s	problematikou	obrábění	materiálů	a	vysvět-
líme	si	základní	terminologii.	V	následujících	
popisech	jednotlivých	způsobů	obrábění	se	
zaměříme	hlavně	na	praktické	postupy	v	dílně	
oční	optiky.	

Obráběcí	nástroje
Obráběcí	nástroj	má	tři	základní	části:
•	řeznou	část,
•		upínací	část	(vrtáky,	frézy,	soustružnické	
nože),

•	těleso	nástroje.

Řezná část
Řezací	schopnost	nástroje	je	dána	břitem.	

Břit	 ve	 tvaru	 klínu	 je	 tvořen	plochami	 čela	
a	hřbetu.	Jejich	průsečnice	 tvoří	ostří.	Pro	
tvrdší	materiály	se	obecně	volí	větší	úhel	břitu	
než	pro	měkké.

Kinematika obrábění
Obrábění	se	provádí	vzájemným	pohybem	

obrobku	 a	 nástroje.	Relativní	 řezný	 pohyb	
nástroje	 je	 veden	po	určité	dráze.	Ta	může	
být	přímočará	nebo	kruhová.

Dvě	hlavní	složky	řezného	pohybu	tvoří:
–		hlavní  řezný  pohyb	 –	 podle	 typu	 ná-
stroje	 se	 jedná	např.	 o	 otáčení	 vřetena	
soustruhu,	vrtačky,	frézky	atd.,	přímočarý	
pohyb	u	pily,

–		vedlejší řezný pohyb	(posuv)	–	jedná	se	
zpravidla	o	kolmý	pohyb	k	hlavnímu	řezné-
mu	pohybu.	Může	být	příčný,	a	to	plynulý	
nebo	přerušovaný,	nebo	kruhový.

Přísuv	 je	 u	 některých	 způsobů	obrábění	
třetí	složkou	řezného	pohybu.	Jedná	se	o	vzá-
jemný	 pohyb	mezi	 nástrojem	 a	 obrobkem	
–	 je	 zpravidla	 kolmý	na	obráběnou	plochu.	
Umožňuje	nastavení	hloubky	řezu.	
Řezná rychlost	je	rychlost	hlavního	řezné-

ho	pohybu.	Pro	otáčivý	pohyb	platí	vztah:

v = πDn
v	...	rychlost
D	...	průměr	obrobku	nebo	nástroje	(m)
n	...	otáčky	vřetena	(min-1)

Nástrojové	materiály
Břit	 je	 nejdůležitější	 částí	 řezného	 obrá-

běcího	nástroje.	Má	mít	požadovaný	přesný	
geometrický	tvar	a	musí	během	řezání	vydržet	
vysoké	tepelné	a	rázové	namáhání,	aby	jeho	
účinnost	byla	co	nejdelší.	Proto	hraje	velmi	
významnou	 roli	 volba	materiálu	 vhodného	
na	jeho	zhotovení.	Mezi	klasické	řezné	obrá-
běcí	nástroje	patří	soustružnické	nože,	vrtáky,	
pily,	frézy	či	závitníky.

Důležité vlastnosti nástrojového materiá-
lu, podle kterých se posuzuje jeho kvalita:
•	tvrdost,
•	pevnost,
•	houževnatost,
•	tepelná	odolnost.
Celkové	hodnocení	kvality	nástroje	se	pro-

vádí	podle	maximálně	přípustných	 řezných 
rychlostí a teplot řezání,	které	nástroj	snese	
bez	větší	újmy	na	vlastním	pracovním	výkonu.

Přehled materiálů na zhotovení řezných 
nástrojů zahrnuje:
•		nástrojové	oceli	–	nelegované,	legované,	
rychlořezné,

•		tvrdé	 řezné	materiály	–	 slinuté	 karbidy,	
keramické	materiály,	technické	diamanty,	
kubický	nitrid	boru.

Nelegované nástrojové uhlíkové oceli	–	
řezná	rychlost	12	m/min,	teplota	do	200	°C
Jejich	vlastnosti	jsou	dány	obsahem	uhlíku.	

Hodí	se	pro	nástroje	k	ručnímu	obrábění,	jako	
závitníky,	pily,	pilníky.

Legované  (slitinové)  oceli	 –	 rychlost	
12	m/min,	teplota	do	250	°C
Dělí	se	na:
–			manganové,	chromové	–	pro	velmi	 tvrdé	
materiály	(sklo)	nebo	pro	materiály	se	špat-
ným	odvodem	tepla	(tvrdé	dřevo,	plasty),	

–			wolframové	 –	 nejkvalitnější	 šroubovité	
vrtáky,	frézy,	chirurgické	nástroje.

Rychlořezné  oceli	 –	 řezná	 r ychlost	
do	30	m/min,	teplota	do	600	°C
Mají	vysoký	obsah	wolframu,	dále	obsahují	

chrom,	vanad,	molybden.	

Slinuté  karbidy  SK	 –	 řezná	 rychlost	
do	100	m/min,	teplota	do	900	°C	(červený	žár)
Nejsou	to	slitiny	v	pravém	slova	smyslu,	ale	

směsi	několika	fází.	Vyrábějí	se	práškovou 
metalurgií	 z	karbidů  těžkých kovů	 (wolf-
ramu	WC,	titanu	TiC,	tantalu	TaC)	a	nízkota-
vitelného	 slinovadla	 (pojiva)  kobaltu.	Říká	
se	jim	tvrdokovy.	

Zásady obrábění  
materiálů 1. část
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Pro	svou	vysokou	tvrdost	se	dají	jen	ome-
zeně	tvarově	upravovat	broušením,	elektro-
erozivním	obráběním,	lapováním.	Vyrábějí	se	
ve	tvaru	destiček,	které	se	upevňují	na	řez-
nou	část	nástroje,	např.	pájením	mědí.

Keramické materiály 	 –	 r ychlost	
až	900	m/min,	teplota	až	1	200	°C
Surovinou	je	práškový	oxid	hlinitý,	který	se	

lisuje	do	tvaru	destiček	a	vypaluje	se	(slinu-
je).	Destičky	jsou	velmi	křehké,	stejně	tvrdé	
jako	slinuté	karbidy,	ale	odolnější	proti	otěru	
a	 levnější	 než	SK.	Upevňují	 se	 na	 řeznou	
část	nástroje.

Technické diamanty	–	velmi	vysoké	řezné	
rychlosti
Diamant	 tvoří	 atomy	 uhlíku	 (18)	 uspo-

řádané	 do	 kubické	 kr ystalové	 mřížky.	
Příměsi	určují	jeho	mechanické	vlastnosti	
a	zabarvení.	V	technické	praxi	se	používají	
diamanty	 přírodní	 (nehodící	 se	 pro	 šper-
kařství)	 a	 umělé	 –	 syntetické,	 které	mají	
lepší	mechanické	vlastnosti	(mají	ve	všech	
osách	stejnou	pevnost).	Diamant	je	špatný	
vodič	elektřiny,	ale	dobrý vodič tepla.	To	
je	vedle	jeho	vysoké	tvrdosti	další	výhodná	
vlastnost	pro	použití	v	třískovém	obrábění.	
To,	 že	 diamant	 velmi	 dobře	 odvádí	 teplo	
vznikající	 třením	 při	 obrábění,	 umožňuje	
zvyšovat	 řeznou	 rychlost	 diamantových	
nástrojů.	
Při	 výrobě	 řezné	diamantové	destičky	 se	

práškovou	metalurgií	nanáší	tenká	vrstvička	
práškového	 diamantu	 (1	mm)	 na	 destičku	
ze	slinutých	karbidů.

Kubický  nitrid  boru  CBN	 –	 rychlost		
do	260	m/min,	teplota	až	1	600	°C
Uspořádáním	 atomů	 v	 krystalové	mřížce	

i	svými	vlastnostmi	(tvrdostí)	se	podobá	dia-
mantu.	Práškovou	metalurgií	se	z	něj	vyrábějí	
řezné	destičky,	 podobně	 jako	 u	 diamantů.	
Slouží	 k	 obrábění	 velmi	 tvrdých	 kalených	
ocelí	a	šedé	litiny.

Opotřebení nástroje se sníží:
•	chlazením,
•	mazáním,
•	správným	pracovním	postupem.

Brousicí	materiály
Brousicí	nástroj	je	složen	z	brusiva	a	po-

jiva.	 Brusná	 zrna	mají	 na	 svém	 povrchu	
ostré	 hrany,	 které	 tvoří	 břity	 různých	 úhlů	

a	 v	 různých	 směrech.	Dříve	 se	 hojně	 po-
užívalo	 brusivo	 volné	 (prášky,	 suspenze,	
kaše),	jímž	se	třel	povrch	obrobku	prostřed-
nictvím	přítlačného	nástroje.	Dnes	 se	 více	
využívá	brusiva	vázaného	v	pojivu.	Brusné	
nástroje	 jsou	 formovány	do	 tvaru	kotoučů,	
dále	 se	 používají	 brusná	 tělíska	 různých	
tvarů	na	stopce,	brousky,	brusné	podložky,	
papíry,	plátna.

Přírodní	 brusiva	 –	 pazourek,	 pískovec,	
smirek,	pemza,	přírodní	diamant.
Umělá	(syntetická)	brusiva	–	korund	(tavený	

oxid	hlinitý	–	elektrit),	zelený	karbid	křemíku		
(karborundum)	a	karbid	boru	(kovově	lesklé	
krystalky),	kubický	nitrid	boru,	umělý	diamant,	
oxid	ceričitý.
Přírodní	brusiva,	kromě	diamantu,	se	dnes	

již	používají	pro	jejich	malou	účinnost	jen	na	
brusné	papíry,	plátna	a	pasty.
Velikost	 zrn	 použitého	 brusiva	musí	 být	

stejnoměrná.	 Proto	 se	 rozemleté	 brusivo	
třídí	prosíváním	přes	různě	hustá	síta.	Číslo 
zrnitosti	pak	udává	počet	ok	(děr)	v	sítu	na	
1	 anglický	 palec	 (inch)	 délky	 jeho	 strany.	
Čím větší je číslo, tím jemnější je zrnitost 
brusiva.	U	 velmi	 jemných	brusných	prášků	
(diamant,	nitrid	boru)	se	udává	přímo	měrný	
rozměr	 zrn	 v	mikrometrech	 (menší	 než	30	
mikrometrů).
	
Podle normy  se u brousicích nástrojů 

udává:
•		zrnitost	 –	 je	 určena	měrným	 rozměrem	
zrna	(šířkou),

•	tvrdost	–	odolnost	proti	vydrolování,
•	struktura	–	pórovitost,	koncentrace	zrn,
•	druh	brusiva,	
•		druh	pojiva	–	keramické,	silikátové,	pry-
žové,	umělá	pryskyřice,	šelak,	kožní	klíh,	
kovové.	

Pojivo	 brusných	prášků	 výrazným	způso-
bem	ovlivňuje	vlastnosti	brusného	nástroje.	
Pojivo	 také	u	většiny	nástrojů	 formuje	 jejich	
tvar,	nejčastěji	diskovitý	tvar	brusného	kotou-
če.	Druh	pojiva	se	volí	podle	druhu	materiálu,	
k	jehož	broušení	je	nástroj	určen.	U	brusných	
kotoučů	musí	při	broušení	samovolně	dochá-
zet	k	postupnému	obnovování	brusné	vrstvy	
zrn	 jejich	 vydrolováním	 z	pojiva	na	povrchu	
tak,	 aby	bylo	 v	 souladu	 s	 jejich	postupným	
otupováním.	
Poznámka: další údaje naleznete v kapitole 
Broušení v příštím čísle

Prostředí	pro	obrábění
Po	dobu	obrábění	 by	mělo	být	 vytvořeno	

vhodné	prostředí	v	okolí	nástroje	a	obrobku.	

Úkolem prostředí je:
•		odvádět	teplo	–	v	dostatečném	množství,	
při	pokrytí	celé	obráběné	plochy	a	břitu	
nástroje,

•	snížit	tření	–	mazání,
•	snížit	intenzitu	otupování	nástroje,
•	zlepšit	jakost	obráběné	plochy,
•	odvádět	třísky	z	místa	obrábění.

Z	 toho	důvodu	se	používají	hlavně	řezné 
kapaliny,	které	mají	účinek	chladicí	a	ma-
zací.	 U	 některých	 speciálních	 způsobů	
obrábění	 se	 využívá	 proudícího	 vzduchu	
nebo	olejové	mlhoviny.	Volba	prostředí	závisí	
na	druhu	obráběného	materiálu.	Ten,	stejně	
jako	nástroj,	nesmí	být	nevhodným	pracov-
ním	 prostředím	 poškozován!	Nevhodná	 je	
například	 voda	 při	 obrábění	 oceli	 (hrozí	
koroze)	a	dřeva	(hrozí	nasáknutí).	
Řezné  kapaliny	 –	 ve	 strojním	obrábění	

se	používají	 vodné	 roztoky	 (uhličitan	 sod-
ný,	dusitan	sodný),	 ropné	produkty	 (vodní	
emulze	 olejů	 a	 tuků),	 koncentráty,	 synte-
tické	kapaliny.	Petrolej se v současnosti 
ze zdravotních důvodů jako řezná kapa-
lina nepoužívá! Aby	nedocházelo	ke	shlu-
kování	drobných	kapiček	oleje	v	disperzní	
soustavě	voda/olej	emulzní	řezné	kapaliny,	
přidávají	se	pro	jejich	stabilitu	emulgátory,	
což	mohou	 být	 sodná	 a	 draselná	mýdla.	
Ty	 obalí	 povrch	 kapiček	 a	 zabrání	 jejich	
splynutí	 do	 většího	 celku.	 Časem	 ovšem	
bez	občasného	promíchání	 dochází	 účin-
kem	zemské	gravitace	k	usazení	emulzních	
kapalin	do	dvou	vrstev	podle	hustoty	jejich	
dvou	složek.	

V	oční	optice	se	nejvíce	používá	při	obrá-
bění	brýlových	čoček	 jako	řezná	kapalina	
voda,	někdy	s	 různými	zlepšujícími	přísa-
dami	 (např.	 při	 broušení	 na	 automatech).	
Minerální	ani	plastové	čočky	vodou	netrpí.	
Voda	 navíc	 patří	mezi	 nejlepší	 řezné	 ka-
paliny	 z	 hlediska	 ekologického,	 zdravotní	
nezávadnosti,	 účinnosti	 a	 hospodárnosti	
provozu.

Ladislav Najman

Pokračování příště
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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.
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Světoví výrobci 
brýlových obrub

b

Značka	EXALTO	–	tradice	a	avantgarda

Tato	značka	vznikla	v	roce	1998.	Založili	ji	zakladatelé	francouzské	
firmy	Oxibis.
Během	8	let	se	zařadila	Exalto	mezi	značky,	které	jsou	synonymem	

pro	modernost.	Ve	Francii	se	v	současné	době	nachází	téměř	2	000	
prodejních	míst,	která	tuto	značku	nabízejí.	
Značka	Exalto	 je	 určena	 všem,	 kteří	mají	 rádi	 tradiční	 design,	

zároveň	se	však	nebrání	avantgardnímu	stylu	a	požadují	kvalitní	pro-
vedení.	Značka	Exalto	představuje	obruby	ve	stylu	haute	couture.
K	výrobě	obrub	se	používají	materiály	jako	titan,	hliník,	chirurgická	

a	nerezová	ocel.	Pro	povrchovou	úpravu	se	používá	palladium	či	
ruthenium.	V	 nabídce	 jsou	celoobruby,	 poloobruby	 i	 brýle	 „vrta-
né“.	Můžete	si	vybrat	ze	škály	dámských	a	pánských	tvarů	obrub,	

vyrábějí	se	však	i	tzv.	„unisex“	tvary,	tj.	pro	obě	pohlaví.	Při	výrobě	
se	používají	speciální	výrobní	techniky	(např.	zdvojení	materiálů	či	
laserové	označování).
Značku	Exalto	založil	Daniel	Arnaud,	který	pracoval	 jako	desig-

nér	na	volné	noze.	V	roce	2003	se	spojil	s	designérkou	Christ le	
Pietropaoli,	 která	 se	 inspiruje	 například	módou	či	 architekturou.	
Při	své	spolupráci	vtiskují	 značce	osobitý	styl:	Daniel	Arnaud	 řídí	
celou	zakázku	přes	její	jednotlivé	fáze,	kontroluje	a	opravuje	tvary	
a	zaměřuje	se	na	to,	aby	byl	výrobek	technicky	dokonalý,	specializuje	

Model Sao Paulo

Daniel Arnaud (vpravo), zkladatel značky Exalto
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se	také	na	barevnost;	Christ le	Pietropaoli	se	zabývá	tvorbou	proto-
typů,	postupuje	tedy	od	prvních	skic	k	vytváření	modelů,	a	rovněž	
sleduje	spolu	s	Danielem	Arnaudem	jednotlivé	fáze	výroby.	Exalto	
v	současné	době	tvoří	tým	dalších	20	zaměstnanců.

Značka	byla	oceněna	několika	cenami:
V	roce	1998	získala	značka	Exalto,	konkrétně	model	s	názvem	„Los	

Angeles“,	ocenění	Silmo	Silver	na	veletrhu	oční	optiky	v	Paříži.
V	roce	2002	byla	značka	Exalto	za	své	výrobky	oceněna	cenou	„Golden	

Bridge“	a	cenou	„Bronze	Bridge“	za	kvalitu	poskytovaného	servisu.
V	 letech	2001,	2002	a	2003	byla	značka	nominována	na	cenu	

Silmo	Gold	na	optickém	veletrhu	v	Paříži.
V	roce	2005	získal	Daniel	Arnaud	a	Jérôme	Colin	cenu	„Mana-

gement	 and	Vision	Prize“	 za	management	 a	 vizi,	 kterou	 uděluje	
organizace	SIDOL.

Společnost	Oxibis-Exalto	má	zastoupení	ve	více	než	15	zemích:	
Rakousko,	Belgie,	Česká	republika,	Finsko,	Nizozemí,	Švýcarsko,	
Austrálie,	Kanada,	USA,	Španělsko,	Německo,	Maroko,	Rusko,	Itá-
lie,	Jižní	Korea,	Střední	východ,	Japonsko.	Výhradním	zástupcem	
v	České	republice	je	společnost	Sillustani	–	Ing.	Jiří	Chyba.	

Na	letošním	veletrhu	Silmo	2006	v	Paříži	
získaly	obruby	ISTERY	ocenění	v	kategorii	
Obruby	a	design.

Obruby	jsou	nerezové,	přičemž	stra-
nice	je	průhledná,	s	kovovými	pásky.	
Spojnice	mezi	stranicí	a	obrubou	 je	
také	průhledná,	 takže	nositelé	brýlí	
v	podstatě	 vidí	 i	 do	stran.	Tvar	brýlí	
je	 hranatý.	Brýle	obvykle	 kombinují	
2	barvy	(očnice	a	konce	stranic	jsou	
v	 jedné	 barvě,	 prostředek	 stranic	
v	barvě	druhé).	Brýle	jako	by	se	ve	vý-
sledku	třpytily,	jako	by	měnily	barvu,	
a	to	právě	díky	kombinaci	dvou	barev,	ze	kterých	jsou	vytvořeny.

Na základě podkladů od firmy Oxibis-Exalto zpracovala redakce
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Model Idol Femme

Model Idol Homme

Model Istery
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Záverečná 
správa 

Medzinárodná  výstava  očnej  optiky 
a  oftalmológie OPTIC  2006	 sa	 konala	
v	dňoch	22.–24.	septembra	vo	výstavnom	
areáli	 Agrokomplexu	 v	 Nitre	 po	 tretí	 krát	
s	mottom	„Optika	pod	drobnohľadom“.	Teší	
nás,	 že	 83	%	 vystavovateľov	 z	 minulého	
ročníka	prišlo	na	podujatie	opakovane	pre-
dovšetkým	so	 záujmom	o	nové	obchodné	
kontakty	(23	%),	realizáciu	priamych	objed-
návok	 (15	%),	 posilnenie	 imidžu	 a	 prestíže	
(17	%),	príležitosť	prezentovať	novinky	(20	%)	
a	rozvíjať	existujúce	obchodné	vzťahy	(20	%)	
a	ďalšie.
Na	 slávnostnom	 otvorení	 podujatia	 sa	

zúčastnili	 okrem	 zástupcov	Optickej	 únie	
Slovenska,	očných	optík,	odborných	lekárov,	
vystavovateľov	 a	 návštevníkov	 aj	 predseda	
Nitrianskeho	samosprávneho	kraja	Milan	Be-
lica,	prednosta	Krajského	úradu	Jozef	Dvonč	
a	primátor	mesta	Nitra	Ferdinand	Vítek.	
Organizátormi	 výstavy	 boli	 Agrokomplex-

-Výstavníctvo	Nitra,	Optická	únia	Slovenska	
a	Slovenská	lekárska	spoločnosť.
Aj	tretí	ročník	odbornej	výstavy	možno	po-

važovať	za	najprestížnejšiu	kontraktačno-pre-
zentačnú	výstavu	očnej	optiky	a	oftalmológie	
na	Slovensku	v	roku	2006.	Túto	skutočnosť	
potvrdzuje	 zúčastnený	 počet	 priamych	
vystavovateľov,	 ich	 štruktúra,	 obsadená	
výstavná	plocha,	absolútna	návštevnosť	a	jej	
regionálna	 vyrovnanosť	 v	 rámci	Slovenska	
a	profesionálne	zastúpenie	návštevníkov.
Výstava	sa	uskutočnila	v	najväčšom	a	naj-

modernejšom	 nitrianskom	 pavilóne	M4,	
ktorý	umožnil	jednak	komplexnú	prezentáciu	
všetkých	záujemcov	zo	strany	vystavujúcich	
firiem,	 jednak	 začlenenie	 sprievodného	

programu	do	 celkového	 diania	 na	 výstave	
v	rámci	jedného	výstavného	komplexu.
Výstavy	OPTIC	2006	v	Nitre	sa	zúčastnilo	

43 priamych  vystavovateľov,	 ktorí	 zastu-
povali	takmer	200	výrobcov.	Čistá	obsadená	
výstavná	plocha	bola	1	311	m2.	Na	sprievodné	
podujatia	 bola	 vyčlenená	 ďalšia	 výstavná	
plocha	cca	700	m2.	
Na	 podujatí,	 kde	7	%	 návštevníkov	 prišlo	

zo	 zahraničia,	 dominovali	 odborníci	 (79	%),	
u	 ktorých	možno	konštatovať	 vysokú	mieru	
spokojnosti.	97	%	vystavovateľov	realizovalo	

na	 podujatí	 objednávky	 alebo	podpisovalo	
kontrakty,	ktorých	objem	podľa	informácií	vy-
stavovateľov	možno	odhadnúť	na	15,1	mil.	Sk.	
89	%	vystavujúcich	firiem	považovalo	poduja-
tie	za	úspešné.	Najväčší	podiel	z	návštevníkov	
predstavovali	zástupcovia	optického	maloob-
chodu	(75	%).	
Výstave	OPTIC	bola	venovaná	pozornosť	aj	

zo	strany	oznamovacích	prostriedkov.	Akredi-
tovaných	bolo	dovedna	28	novinárov.
Súčasťou	 výstavy	OPTIC	 bol	 zaujímavý	

sprievodný	program.	Snáď	najatraktívnejšie	
bolo	 sympózium	 „Oftalmológia	 v	 ordinácii	

OPTIC 2006

všeobecného	 lekára“,	 ktoré	 sme	 organi-
zovali	 spoločne	 so	Slovenskou	 lekárskou	
spoločnosťou.	 Zúčastnilo	 sa	 ho	 cca	 150	
očných	lekárov.	Nechýbalo	ani	internetové	
centrum,	módne	prehliadky	a	spoločenský	
večer.
Atraktívnou	sprievodnou	akciou	bola	súťaž	

o	Cenu	OPTIC	2006,	 kde	 sa	hodnotili	 pri-
hlásené	exponáty	 v	 kategóriach	dioptrické	
okuliare,	slnečné	okuliare,	športové	okuliare,	
prístroje,	 stroje	 a	 zariadenia.	 Základnými	
kritériami	 hodnotenia	boli	 dizajn,	 funkčnosť	
a	inovácia	v	materiáloch.

Profesionálny	 organizačný	 tým	Agrokom-
plexu-Výstavníctva	v	Nitre,	moderný	výstavný	
areál	a	maximálne	úsilie	o	individualizované	
služby	 a	 vzťahy	 sú	 dobrým	predpokladom	
toho,	že	výstava	OPTIC	si	našla	v	Nitre	svoje	
stabilné	miesto	a	stala	sa	významnou	kontrak-
tačnou	a	spoločenskou	akciou	svojho	druhu	
na	Slovensku.

Ing. František Ďurkovič
Agrokomplex Nitra
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2. odborný kongres očných  
optikov a optometristov

Jasná, 13.–15. 10. 2006
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Aj	tento	rok	sa	na	jeseň	konal	v	malebnom	prostredí	Nízkych	Tatier	
už	2.	ročník	odborného	kongresu	očných	optikov	a	optometristov.	
Za	miesto	 vzdelávania	 sme	si	 spoločne	opäť	 vybrali	 hotel	 Junior	
v	Demänovskej	Doline,	kde	sme	našli	priestor	pre	načerpanie	nových	
vedomostí	a	stretnutie	s	kolegami.
Kongres	sa	konal	od	13.	do	15.	10.	2006.	V	piatok	sa	v	nefor-

málnej	 diskusii	 stretla	 väčšina	 účastníkov.	Optici	 prediskutovali	
aktuálne	horúce	témy,	vymenili	si	nové	informácie	a	utužili	vzájom-
né	priateľské	 vzťahy.	Hlavný	 vzdelávací	 program	bol	 orientovaný	
na	sobotu.	V	sobotňajšom	bloku	prednášok	boli	odprezentované	
nasledovné	témy:

–	Reklamácie	v	očnej	optike,
–	Binokulárna	korekcia,
–	Zákaznícky	orientované	programy	v	očnej	optike,
–	Novinky	v	ponuke	firmy	Essilor,
–	Kontaktné	šošovky,	doplnkový	predaj,
–	Presbyopická	korekcia.

K	 viacerým	prednáškam	sa	 rozpútala	 zaujímavá	a	užitočná	dis-
kusia.	Po	vyčerpávajúcom	dni	nastal	čas	na	oddych.	Po	výdatnej	
spoločnej	večeri	nás	čakal	zaujímavý	program,	ktorý	nám	spríjemnil	
Štefan	Skrúcaný	a	Pavol	Hammel.	Veselá	nálada	vládla	dlho	a	všetci	
sme	sa	výborne	bavili.
Kongres	 pokračoval	 v	 nedeľu	workshopmi	 na	 zaujímavé	 témy.	

Hlad	po	informáciách	bol	veľký,	takže	sme	v	nedeľu	mali	problém	
sa	rozísť.

Celý	kongres	organizovala	Optická	únia	Slovenska	za	významnej	
podpory	sponzorov.	Naše	poďakovanie	za	finančnú	a	organizačnú	
podporu	 patrí	 generálnemu	 sponzorovi,	 firme	Essilor,	 a	 spon-
zorom	–	 firmám	Ciba	Vision,	Metzler,	Rodenstock,	T&J	Optical	
a	Zeiss.
Už	teraz	sa	tešíme	na	ďalšie	spoločné	stretnutie.	

Ing. Zdenka Sivičeková
členka predstavenstva OÚS
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Optické
vady a oko4. část

V	závěrečném	díle	seriálu	o	optických	va-
dách	si	popíšeme	principy,	jak	k	těmto	vadám	
přistupovat	v	praxi	a	jak,	máme-li	to	v	moci,	
jejich	vliv	korigovat.	Z	povahy	optických	vad	
je	 patrný	 jejich	 všudypřítomný	 vliv	 a	 jejich	
vzájemná	provázanost.	Dílna	očního	optika	je	
poslední	zastávkou	předtím,	než	se	zhotovený	
pár	čoček	setká	se	svým	konečným	uživate-
lem.	Ten	je	pak	soudcem	a	samozřejmě	má	
právo	požadovat	 nejvyšší	 nároky	na	 kvalitu	
vidění,	 které	 ho	pojí	 s	 okolním	 světem.	 Je	
pravda,	 že	 není	 v	moci	 očního	optika,	 aby	
si	přímo	určoval	všechny	fyzikální	vlastnosti	
brýlových	 čoček	 (pomineme-li	 nejnovější	
možnosti	 v	 progresivních	designech).	 Jisté	
je	však	to,	že	je	to	právě	on,	kdo	ve	výsledku	
odpovídá	za	profesionálně	provedenou	prá-
ci.	K	dispozici	k	tomu	má	v	současné	době	
obrovský	 sortiment	 výrobků	na	 trhu	 a	 svou	
erudovanost,	 což	 je	 opěrný	 pilíř	 při	 pora-
denství	 a	 zhotovování	 brýlového	 kompletu.	
Správným	výběrem	čočky	s	přihlédnutím	ke	
klientově	ametropii,	typu	obruby	a	morfologii	
tváře	 a	 správným	centrováním	 i	 zábrusem	
naplňuje	 oční	 optik	 svou	 roli	 profesionála	
v	oboru	oční	optiky.

Sférická	aberace
Sférická	 aberace	 se	 projeví	 nebodovým	

zobrazením	bodu.	 Jedním	 ze	 způsobů,	 jak	
se	zbavit	této	vady,	je	použití	asférické	čočky	
(plocha	 asférické	 čočky	 je	 tvořena	 rotací	
křivky	 druhého	 řádu	–	 elipsou,	 parabolou	
nebo	 hyperbolou).	 Taková	 čočka	 opravdu	
zobrazí	v	rámci	paraxiálního	prostoru	bod	jako	
bod.	Porovnáme-li	kvalitu	zobrazení	sférické	
a	asférické	čočky	na	optické	ose,	jasně	vede	
asférický	design.	Přesto	je	však	tato	situace	
značně	zidealizovaná,	protože	se	jedná	o	cen-
trovaný	optický	systém.	Tím	ale	oko	není.	Pro	
oko	 je	příznačná	nejednotnost	 optické	osy	
a	osy	vidění.	I	přes	centrování	brýlové	čočky	
do	 koincidence	 s	optickou	osou	oka	bude	
stále	docházet	k	šikmému	pohledu.	Centrum	
nejostřejšího	vidění	totiž	neleží	na	optické	ose	
oka,	ale	na	ose	vidění.	A	v	tom	tkví	„zrádnost“	
asférických	čoček.	Šikmý	pohled	přes	jakou-

koliv	 čočku	 je	 doprovázen	 astigmatizmem	
šikmých	paprsků.	Navzdory	 výborným	zob-
razovacím	vlastnostem	asférických	čoček	je	
šikmý	pohled	přes	ně	podstatně	více	znehod-
nocen	než	v	případě	obyčejných	sférických	
čoček.	Abychom	plně	využili	potenciál	asféry,	
musíme	uzpůsobit	centrování	této	čočky	po-
žadavkům,	které	minimalizují	 astigmatizmus	
šikmých	paprsků.	Pokud	bychom	tedy	chtěli	
maximálně	 eliminovat	 sférickou	 aberaci,	
použijeme	asférickou	čočku;	musíme	ji	však	
nacentrovat	 tak,	 abychom	minimalizovali	
vliv	 astigmatizmu	 šikmých	 paprsků,	 což	 je	
typický	příklad	 vzájemné	provázanosti,	 kdy	
při	kompenzaci	jedné	vady	musíme	zohlednit	
důsledky	pro	vadu	druhou.

Zkreslení
Asférický	design	brýlových	čoček	má	však	

ještě	 další	 neméně	 záslužnou	 úlohu,	 a	 to	
v	minimalizování	zkreslení	v	periferii.	Typické	
soudkovité	a	poduškové	zkreslení	je	u	asfé-
rických	čoček	minimální.	Tuto	vlastnost	ocení	
obzvlášť	 klienti	 s	 vyšší	 ametropií.	 Korekce	
zkreslení	je	natolik	výrazná,	že	může	sloužit	
jako	názorný	příklad	kvality	zobrazení	čočky.	
Prodejní	artikl,	jakým	je	asférická	čočka,	tak	
můžeme	snadno	předvést	a	navíc	upozornit	
na	 plošší	 design	 čočky	 a	 ten	 je	 ze	 strany	
zákazníka	vřele	přijímán.	

Koma
Prostředky	 pro	 korekci	 této	 vady	 jsou	

v	 rukou	očního	optika	velice	malé.	Naštěstí	
nejsou	důsledky	této	vady	v	rámci	oční	optiky	
nikterak	závažné.	U	běžných	brýlových	čoček	
se	eliminací	komy	nezabýváme,	její	řešení	je	
však	nutné	u	progresivních	čoček.	Jedná	se	
o	nejnovější	progresivní	designy,	které	 jsou	
díky	 bodovému	 opracování	 velice	 pečlivě	
navrženy,	 aby	minimalizovaly	 všechny	 vady	
včetně	komy	(jedná	se	o	individuální	výrobní	
programy	jednotlivých	výrobců;	v	tomto	jedi-
ném	případě	dojde	k	vyrobení	čočky	opravdu	
na	„míru“).	

Zklenutí	–	astigmatizmus	
šikmých	paprsků
Tato	vada	vedla	v	minulosti	k	inovaci	designu	

brýlových	čoček.	Zavedení	korekce	astigma-
tizmu	šikmých	paprsků	 vyneslo	do	popředí	
i	otázku,	jak	takovou	čočku	nejlépe	centrovat.	
Jako	podklady	musíme	brát	v	potaz	skuteč-
nosti	znázorněné	na	obr. 1	(vzdálenost	fovey	
od	zadního	pólu	oka	je	záměrně	zveličená	pro	
lepší	názornost).
Na	obrázku	je	znázorněna	optická osa oka	

(je	vytyčena	vrcholem	přední	plochy	rohovky	
a	zadním	pólem	oka)	a	osa vidění	(je	vytyče-
na	 středem	zornice	 a	místem	nejostřejšího	
vidění).	Přesné	stanovení	středu	otáčení	oka	

obr. 1  Schematické znázornění otáčení středu oka, osy vidění a optické osy oka
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je	poměrně	složité,	přistupuje	se	proto	ke	zjed-
nodušení,	kdy	se	střed	otáčení	oka	umísťuje	
na	optickou	osu	oka	ve	vzdálenosti	13	mm	od	
přední	plochy	rohovky.	Čočky	jsou	pak	navrho-
vány	pro	jisté	předpoklady:	důležitá	je	poloha	
zmiňovaného	středu	otáčení	oka,	vzdálenost	
brýlové	čočky	od	oka	(12	mm)	a	velikost	po-
hledového	úhlu	(úhel,	jehož	velikost	vymezuje,	
za	jakých	podmínek	by	mělo	být	natočenému	
bulbu	poskytováno	bodové	zobrazení;	většinou	
30°	pro	rozptylky,	35°	pro	spojky).	V	článku	
prof.	Mikše	 (Vliv	 vzdálenosti	 brýlové	čočky	
od	oka	na	její	vlastnosti,	ČOO	3/2006)	bylo	
pěkně	naznačeno,	k	jakým	odchylkám	v	zobra-
zení	dochází,	když	se	pozmění	jen	vzdálenost	
brýlové	čočky	od	oka.
Tyto	skutečnosti	vedou	k	jednomu	zřejmému	

faktu.	Chceme-li	vytěžit	co	nejvíce	z	kvalitního	
zobrazení	čočky,	měli	bychom	čočku	umís-
ťovat	do	vzdálenosti,	pro	kterou	je	navržena.	
Většinou	si	dopomůžeme	výběrem	vhodné	ve-
likosti	nosníku	u	plastových	brýlových	obrub,	
v	případě	kovových	obrub	můžeme	potřebné	
vzdálenosti	dosáhnout	úpravou	držáků	sedel.	
Tím	si	zajistíme	minimalizaci	vad,	příznačných	
zvláště	pro	vysoké	optické	mohutnosti.
Stavu	blížícímu	 se	k	bodovému	 zobrazení	

dosáhneme	 tehdy,	 pokud	bude	osa	 vidění	
co	nejvíce	 korespondovat	 s	 optickou	osou	
brýlové	čočky.	Je	zřejmé,	že	se	k	této	situaci	
přiblížíme	centrací	optického	středu	směrem	
dolů.	Velikost	posunu	je	pak	závislá	na	inklinaci	
brýlového	 středu.	Proto	 by	 se	měla	 každá	
brýlová	čočka	centrovat	na	střed	otáčení	oka,	
neboť	jen	tak	zajistíme	minimalizaci	astigma-
tizmu	šikmých	paprsků	(v	případě	asférických	
čoček	je	to	dokonce	nutnost,	neboť	můžeme	
navodit	astigmatizmus	překračující	tolerovanou	
mez),	viz	obr. 2.	
Při	 tomto	způsobu	centrování	musíme	zo-

hlednit	několik	faktorů,	které	nás	v	některých	
případech	vedou	zpět	k	centrování	na	střed	
zornice.	Jedná	se	například	o	speciální	lenti-
kulární	čočky,	při	jejichž	centrování	na	střed	
otáčení	 oka	podstatně	 redukujeme	 velikost	
zorného	pole.	U	čoček	s	vysokým	indexem	
lomu,	a	tím	i	velkou	disperzí	zvětšíme	centro-
váním	na	střed	otáčení	oka	důsledky	barevné	
vady.	Samotnou	kapitolou	je	pak	centrování	
při	 velkých	anizometropiích.	 Touto	centrací	
totiž	můžeme	 velmi	 snadno	navodit	 prizma-
tický	účin	překračující	mez	0,5	PD.	Citlivější	
jedinci	pak	mohou	mít	své	vidění	doprovázeno	
charakteristickým	 „duhovým	efektem“.	Ob-
zvlášť	vhodné	na	demonstraci	tohoto	jevu	jsou	
decentrované	spojky	o	velké	optické	mohut-
nosti	a	černobílý	displej	digitálního	fokometru,	
který	má	při	pohledu	z	velmi	malé	vzdálenosti	
duhové	kontury	znaků.	Centrování	tak	musíme	
zohlednit	individuálně	s	přihlédnutím	ke	všem	
faktorům.	Úvahou	můžeme	dospět	k	meznímu	

řešení,	 tj.	k	navození	nulové	 inklinace.	Toto	
řešení	není	nejšťastnější,	zvláště	co	se	týče	
estetické	 stránky	 (klient	 s	 plochým	 typem	
obličeje,	velkou	očnicí	a	nulovou	inklinací	asi	
nebude	tuto	úpravu	přijímat	s	povděkem).	Ře-
šením	je	tedy	volba	kompromisu	mezi	oběma	
druhy	centrování.
V	 této	souvislosti	 je	vhodné	uvést,	proč	se	

upustilo	od	centrování	na	PD	do	blízka.	Centro-
vaná	brýlová	korekce	na	PD	do	blízka	respek-
tuje	konvergující	 středy	pupil	očí	 a	 redukuje	
navozené	prizma.	Jakýkoliv	postranní	pohled	
v	 takto	centrovaných	brýlích	 je	doprovázen	
podstatně	 větším	 astigmatizmem	 šikmých	
paprsků,	než	 jaký	by	poskytoval	brýlový	pár	
zabroušený	na	PD	do	dálky.	S	přihlédnutím	
k	důsledkům	šikmého	astigmatizmu	(neostré	
vidění	a	nadbytečná	akomodace	dorovnávající	
tento	deficit)	je	brýlová	korekce	centrovaná	na	
PD	do	blízka	podstatně	energeticky	náročnější	
na	užívání	než	srovnatelná	korekce	centrovaná	
na	PD	na	dálku.	Uvědomíme-li	si	s	nadsázkou,	
že	většina	korekcí	do	blízka	je	v	plusových	hod-
notách,	pak	tento	způsob	centrování	přivítáme,	
neboť	centrací	spojky	k	temporální	části	obru-
by	snižujeme	potřebný	průměr	brýlové	čočky	
(a	tím	zvyšujeme	její	estetickou	validitu).

Barevná	vada
Velikost	 barevné	 vady	 lze	 velice	 dobře	

vyhodnocovat	pomocí	Abbeova	čísla,	které	
přímo	 určuje	 velikost	 disperze	 způsobené	

čočkou.	 Nízká	 hodnota	 Abbeova	 čísla	 je	
typická	 pro	 vysokoindexové	 čočky	 a	 poly-
karbonáty.	Je	to	jedna	z	paradoxních	situací,	
kdy	navzdory	vyšší	ceně	čočky	dostane	klient	
čočku,	 jež	si	 v	 jednom	ze	svých	parametrů	
nezadá	 s	 „obyčejným	minerálem“.	Naštěstí	
není	tento	důsledek	nikterak	tragický	a	něko-
lik	dalších	kladných	vlastností	takovéto	čočky	
hravě	předčí	jeden	zápor.

Závěr
Z	 uvedených	 skutečností	 je	 zřejmá	proti-

chůdnost	požadavků.	Veškerá	zodpovědnost	
je	tak	v	rukou	optika	(optometristy).	Je	to	právě	
on,	kdo	po	vstupu	klienta	do	optiky	rozehrává	
kolotoč	otázek,	musí	přesně	vycítit	potřeby	kli-
enta	a	najít	nejvhodnější	kompromis.	Optik	tak	
musí	svědomitě	zastávat	dvě	role	–	odborníka	
a	empatického	obchodníka.	Lze	jen	apelovat	
na	používání	názorných	pomůcek,	které	osloví	
klienta	nepoměrně	více	než	nudný	technický	
popis	čoček.	Dojde	tím	ke	sblížení	řeči	odborní-
ka	a	nakupujícího.	Výsledkem	je	profit	na	obou	
stranách.	Záleží	jen	na	interpretaci	a	šikovnosti,	
neboť	i	běžným	úkonem,	jako	je	centrování	na	
střed	otáčení	oka,	dáváme	klientovi	na	vědomí	
naši	starost	o	jeho	zrak.	Pomůžeme	tak	vytvořit	
symbiózu,	kdy	se	nám	zákazník	za	naši	profesní	
péči	odvděčí	svou	důvěrou,	jež	je	pak	jen	další	
motivací	pro	naše	konání.

Mgr. Martin Falhar
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obr. 2a,b  a)  Umístění středu brýlové čočky na střed zornice; b) Umístění středu brýlové čočky na střed otáčení oka.



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.
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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.
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27.	Základní	body	optické	soustavy
Až	dosud	 jsme	obraz	 vytvořený	 více	 lámavými	plochami	nalezli	

tak,	že	 jsme	postupně	hledali	obraz	z	první	 lámavé	plochy,	který	
sloužil	 jako	předmět	pro	druhou	 lámavou	plochu,	 obraz	 z	 druhé	
lámavé	plochy,	který	sloužil	jako	předmět	pro	třetí	lámavou	plochu	
atd.,	až	se	došlo	k	poslední	 lámavé	ploše	a	byl	nalezen	výsledný	
obraz	–	obraz	z	poslední	lámavé	plochy.	Opticky	centrovaná	sou-
stava	byla	charakterizována	lámavými	plochami	(poloměry	křivosti	
lámavých	 ploch,	 přičemž	 rovinná	 plocha	měla	 poloměr	 křivosti	
nekonečno),	prostředími,	která	lámavé	plochy	obklopovala	(indexy	
lomu)	a	vzdálenostmi	lámavých	ploch.	Kromě	tohoto	postupu	existuje	
další,	který	vychází	ze	znalosti	malého	počtu	charakteristických	pa-
rametrů	optické	soustavy.	Každou	optickou	soustavu	charakterizují	
tzv.	základní	body.	Jsou	to	ohniska	F	a	F'	(předmětové	a	obrazové	
ohnisko),	hlavní	body	H	a	H'	 (předmětový	a	obrazový	hlavní	bod)	
a	uzlové	body	N	a	N'	(předmětový	a	obrazový	uzlový	bod).	Pokud	
známe	základní	body	optické	soustavy,	nemusíme	zjišťovat	polohy	
dílčích	(částečných)	obrazů	vytvořených	jednou	plochou	po	druhé,	
ale	můžeme	použít	mnohem	jednodušší	zobrazovací	rovnice.

28.	Ohniska	optické	soustavy
Nejdůležitější	body,	které	charakterizují	optickou	soustavu,	jsou	

ohniska.	Máme	optickou	soustavu,	na	kterou	dopadá	svazek	paraxi-
álních	paprsků,	které	vycházejí	z	předmětového	bodu	X,	ležícího	na	
optické	ose.	Po	průchodu	optickou	soustavou	se	svazek	paprsků	
mění	 na	 sbíhavý	 svazek,	 který	 se	 sbíhá	do	obrazového	bodu	X',	
nebo	na	rozbíhavý	svazek,	který	se	ve	zpětném	prodloužení	sbíhá	
do	obrazového	bodu	X'.	Body	X	a	X'	nazýváme	sdružené	body.
Je-li	předmětový	bod	X	v	nekonečnu,	potom	se	sdružený	obrazový	

bod	X' nazývá	obrazové	ohnisko	soustavy	F'.	Je-li	obrazový	bod	X' 
v	nekonečnu,	nazývá	se	sdružený	předmětový	bod	X	předmětové	
ohnisko	soustavy	F.	
Na	obr. 1	 jsou	dvě	optická	prostředí	oddělena	kulovou	lámavou	

plochou,	předmět	leží	v	nekonečnu	a	po	průchodu	kulovou	láma-
vou	plochou	se	paprsky	 lámou	a	sbíhají	do	obrazového	ohniska.	
Dopadají-li	na	kulovou	lámavou	plochu	rovnoběžné	paprsky,	které	
nejsou	rovnoběžné	s	optickou	osou,	sbíhají	se	po	průchodu	kulovou	

lámavou	plochou	do	jednoho	bodu,	který	leží	v	obrazové	ohniskové	
rovině.	Obrazová	ohnisková	rovina	je	rovina,	která	je	kolmá	na	op-
tickou	osu	a	která	prochází	obrazovým	ohniskem.	
Na	obr. 2	 leží	 předmětový	bod	na	optické	ose	 v	předmětovém	

ohnisku.	Paprsky	vycházející	z	předmětového	bodu	se	po	průchodu	
kulovou	lámavou	plochou	lámou,	stávají	se	rovnoběžnými,	a	obraz	
proto	leží	v	nekonečnu.	Vycházejí-li	paprsky	z	předmětového	bodu,	
který	neleží	na	optické	ose,	ale	mimo	optickou	osu	v	předmětové	
ohniskové	rovině,	stanou	se	paprsky	po	průchodu	kulovou	lámavou	
plochou	rovnoběžnými	a	obraz	opět	leží	v	nekonečnu.	Předmětová	
ohnisková	 rovina	 je	 rovina	 kolmá	 na	 optickou	 osu,	 procházející	
předmětovým	ohniskem.	

Obrazové ohnisko	F'	je	paraxiální	obraz	nekonečně	vzdáleného	
bodového	předmětu	X,	ležícího	na	optické	ose.
Předmětové ohnisko	F	je	předmětový	bod	na	optické	ose,	jehož	
paraxiální	obraz	leží	v	nekonečnu.	
Pozor: předmětové a obrazové ohnisko nejsou sdružené body! 
Sdružený bod s předmětovým ohniskem je obraz v nekonečnu, 
sdružený bod s obrazovým ohniskem je předmět v nekonečnu. 

29.	Hlavní	body	optické	soustavy
V	každé	optické	 soustavě	existuje	právě	 jedna	dvojice	opticky	

sdružených	rovin,	kolmých	na	optickou	osu,	kde	je	příčné	zvětšení	
rovno	jedné	(β=1).	Umístíme-li	předmět	do	předmětové	hlavní	roviny,	
najdeme	obraz	 v	hlavní	obrazové	 rovině.	Ten	má	stejnou	velikost	
a	orientaci	jako	předmět.	Tyto	roviny	se	nazývají	hlavní	roviny	–	hlavní	
předmětová	a	hlavní	obrazová	rovina.	Průsečíky	těchto	rovin	s	optic-
kou	osou	se	nazývají	hlavní	body	H	a	H',	hlavní	předmětový	bod	H	
a	hlavní	obrazový	bod	H'.

Hlavní předmětový a hlavní obrazový bod	je	dvojice	opticky	
sdružených	bodů,	kde	příčné	zvětšení	je	rovno	jedné.

Až	 dosud	 jsme	 vyjadřovali	 polohu	 ohniska	 od	 vrcholu	 lámavé	
plochy,	značili	jsme	ji	x(F)	a	x'(F').	Vzdálenost	ohniska	od	hlavního	
bodu	se	nazývá	ohnisková	vzdálenost,	označuje	se	f	a	f'.

Pokračování z čísla 3/2006

Vybrané kapitoly 
z	geometrické	a	vlnové	optiky

obr. 1  Lom kulovou lámavou plochou, předmětový bod X v nekonečnu

obr. 2  Lom kulovou lámavou plochou, obrazový bod X' v nekonečnu
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Předmětová ohnisková vzdálenost	f	je	vzdálenost	předměto-
vého	ohniska	F	od	předmětového	hlavního	bodu	H.
Obrazová ohnisková vzdálenost	f'	je	vzdálenost	obrazového	
ohniska	F'	od	obrazového	hlavního	bodu	H'.

Na	 obrázku	 vidíme,	 že	mezi	 vzdálenostmi	 od	 vrcholu	 láma-
vých	ploch	a	ohniskovými	 vzdálenostmi	platí	 následující	 vztahy:		
x(H)=x(F)–f	 a	 x'(H')=x'(F')–f',	 kde	 x(F), x(H)	 jsou	 vzdálenosti	
předmětového	ohniska	a	předmětového	hlavního	bodu	od	prvního	
vrcholu	lámavé	plochy	a	x'(F'), x'(H')	jsou	vzdálenosti	obrazového	
ohniska	 a	 obrazového	hlavního	bodu	od	posledního	 vrcholu	 lá-
mavé	plochy.	 (Dodržujeme	dohodnutou	znaménkovou	konvenci.	
Předpokládáme	chod	paprsků	zleva	doprava.	Vzdálenost	měřená	
vlevo	má	záporné	znaménko,	vzdálenost	měřená	vpravo	má	kladné	
znaménko).
Pokud	je	soustava	obklopena	stejným	prostředím	n'=n,	bude	mezi	

předmětovou	ohniskovou	 vzdáleností	 f	 a	 obrazovou	ohniskovou	
vzdáleností	f'	platit	vztah	f=–f'.	S	ohniskovou	vzdáleností	souvisí	
optická	mohutnost.	Optická	mohutnost	Dc	 je	 definována	 jako	
vergence	obrazové	ohniskové	vzdálenosti.	Vergence	je	převráce-
ná	 hodnota	 redukované	 vzdálenosti.	Redukovaná	 vzdálenost	 je	
vzdálenost	dělená	indexem	lomu.	Redukovaná	obrazová	ohnisková	
vzdálenost	 je	 f'/n',	 převrácená	 hodnota	 redukované	 ohniskové	
vzdálenosti	n'/f',	 optická	mohutnost	Dc=n'/f'.	 Pro	 optickou	mo-
hutnost	 platí	Dc=n'/f'=–n/f.	 Je-li	 obrazová	 ohnisková	 vzdálenost	
kladná	(optická	mohutnost	 je	kladná),	mluvíme	o	spojné	optické	
soustavě,	 je-li	 obrazová	 ohnisková	 vzdálenost	 záporná	 (optická	
mohutnost	je	záporná),	mluvíme	o	rozptylné	optické	soustavě.	Je-li	
obrazová	ohnisková	vzdálenost	rovna	nekonečnu	(optická	mohut-
nost	je	rovna	nule,	ohniska	leží	v	nekonečnu),	jedná	se	o	afokální	
(teleskopickou)	soustavu.
Máme-li	soustavu	více	lámavých	ploch,	můžeme	pro	obrazovou	

ohniskovou	vzdálenost	odvodit	vztah	f'=(x'
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 jsou	obrazové	 vzdálenosti	 od	 vrcholu	1.,	2.,	 ...	 j-té	

lámavé	plochy	při	paraxiálním	zobrazení	nekonečně	vzdáleného	
bodového	 předmětu	 (x

1
=–∞), x

2
...x

j
	 jsou	 předmětové	 vzdále-

nosti	(vzdálenosti	dílčích	obrazů)	od	vrcholu	1.,	2.,	...	j-té	lámavé	
plochy.	

Ohniskové vzdálenosti a poloha ohnisek

	

x(H)=x(F)–f x'(H')=x'(F')–f'

f'	 obrazová	ohnisková	vzdálenost
f	 předmětová	ohnisková	vzdálenost
x'

1
,	x'

2
...x'

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

lámavé	plochy	
x

2
...x

j
	 	jsou	předmětové	vzdálenosti	(vzdálenosti	dílčích	obrazů)	

od	vrcholu	1.,	2.,	...j-té	lámavé	plochy,	x
1
=–∞

n		 	index	lomu	předmětového	prostoru
n'	 index	lomu	obrazového	prostoru
x(F)	 	vzdálenost	předmětového	ohniska	od	předmětového	

vrcholu	lámavé	plochy
x(H)	 	vzdálenost	předmětového	hlavního	bodu	od	předměto-

vého	vrcholu	lámavé	plochy
x'(F')	 	vzdálenost	obrazového	ohniska	od	obrazového	vrcholu	

lámavé	plochy
x'(H')	 	vzdálenost	obrazového	hlavního	bodu	od	obrazového	

vrcholu	lámavé	plochy

30.	Uzlové	body	optické	soustavy
V	každé	optické	soustavě	existuje	právě	jedna	dvojice	opticky	sdru-

žených	rovin,	kolmých	na	optickou	osu,	kde	je	úhlové	zvětšení	rovno	
jedné	(γ=1).	Tyto	roviny	se	nazývají	uzlové	roviny,	uzlová	předmětová	
a	uzlová	obrazová	rovina.	Průsečíky	těchto	rovin	s	optickou	osou	
se	nazývají	uzlové	body	N	a	N',	uzlový	předmětový	bod	N	a	uzlový	
obrazový	bod	N'.	Dopadá-li	 paprsek	do	uzlového	předmětového	
bodu,	je	úhel,	který	svírá	s	optickou	osou,	stejný	jako	úhel,	který	
svírá	paprsek,	jenž	vychází	z	obrazového	uzlového	bodu.	

Uzlový předmětový a uzlový obrazový bod	je	dvojice	opticky	
sdružených	bodů,	kde	je	úhlové	zvětšení	rovno	jedné.

Mezi	úhlovým	a	příčným	zvětšením	platí	vztah	γ=n
1 

/(n'
j 
β),	kde	n

1
	

je	index	lomu	prostředí	před	soustavou	a	n'
j
 index	lomu	prostředí	za	

soustavou.	Je-li	soustava	obklopená	z	obou	stran	stejným	prostře-
dím	(n

1
=n'

j 
),	potom	γ=1/β.	Je-li	příčné	zvětšení	rovno	jedné	(β=1),	
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obr. 3  Ohniska, hlavní body, vzdálenosti od vrcholu lámavých ploch a ohniskové 
vzdálenosti

obr. 4  Ohniska, hlavní body, uzlové body, vzdálenosti od vrcholu lámavých ploch 
a ohniskové vzdálenosti, je-li n

1
≠n'

j
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potom	bude	 i	 úhlové	 zvětšení	 rovno	 jedné	 (γ=1).	Vidíme	 tedy,	 že	
uzlové	roviny	budou	splývat	s	hlavními	rovinami	a	uzlové	body	budou	
splývat	s	hlavními	body.	Pokud	je	před	soustavou	a	za	soustavou	jiné	
prostředí	(n

1
≠n'

j 
),	uzlové	body	nebudou	splývat	s	hlavními	body.

Uzlové body splývají s hlavními, jestliže je soustava z obou 
stran obklopena stejným prostředím.

Polohu	uzlových	bodů	zjistíme	tak,	že	od	obrazového	ohniska	F'	
naneseme	předmětovou	ohniskovou	 vzdálenost	 f	 a	 ta	 nám	určí	
polohu	obrazového	uzlového	bodu	N'.	Od	předmětového	ohniska	F	
naneseme	obrazovou	ohniskovou	vzdálenost	f'	a	ta	nám	určí	polohu	
předmětového	uzlového	bodu	N	 (obr. 4).	Budou	platit	následující	
vztahy:	x'(N')=x'(F')+f a	x(N)=x(F)+f',	kde	x(N), x(F) jsou	vzdálenosti	
předmětového	uzlového	bodu	a	předmětového	ohniska	od	vrcholu	
první	 lámavé	 plochy	 a	x'(N'), x'(F') jsou	 vzdálenosti	 obrazového	
uzlového	bodu	a	obrazového	ohniska	od	vrcholu	poslední	lámavé	
plochy,	f	a	f'	je	předmětová	a	obrazová	ohnisková	vzdálenost.

Poloha uzlových bodů

x'(N')=x'(F')+f
x(N)=x(F)+f'

x'(N')	 	vzdálenost	 obrazového	 uzlového	 bodu	 od	 obrazového	
vrcholu	lámavé	plochy

x(N)	 	vzdálenost	předmětového	uzlového	bodu	od	předmětového	
vrcholu	lámavé	plochy

x'(F')	 	vzdálenost	 obrazového	ohniska	od	obrazového	 vrcholu	
lámavé	plochy

x(F)	 	vzdálenost	 předmětového	 ohniska	 od	 předmětového	
vrcholu	lámavé	plochy

f'	 	obrazová	ohnisková	vzdálenost
f	 	předmětová	ohnisková	vzdálenost

31.	Zobrazování	optickou	soustavou	pomocí	
základních	bodů
Dále	využijeme	vlastností	základních	bodů	pro	grafické	nalezení	

obrazu	v	paraxiálním	prostoru.	Z	definice	základních	bodů	vyplývají	
následující	pravidla:
1)		Paprsek,	 který	 směřuje	 z	 nekonečna	 (obraz	 je	 nekonečně	
vzdálený	a	leží	na	optické	ose),	musí	směřovat	do	obrazového	
ohniska.	

2)		Paprsek,	který	prochází	předmětovým	ohniskem,	směřuje	do	
nekonečna	(paraxiální	obraz	leží	v	nekonečnu).

3)		Všechny	paprsky	protínají	hlavní	předmětovou	a	hlavní	obrazovou	
rovinu	pod	stejnými	dopadovými	výškami	(ve	stejné	vzdálenosti	
od	optické	osy).	Příčné	zvětšení	v	hlavních	rovinách	musí	být	
rovno	jedné,	velikost	předmětu	a	obrazu	tam	musí	být	stejná.

4)		Paprsek,	který	prochází	předmětovým	uzlovým	bodem,	vychází	
z	obrazového	uzlového	bodu	soustavy	rovnoběžně	s	původním	
směrem.	Úhlové	zvětšení	musí	být	rovno	jedné,	paprsky,	které	
vycházejí	z	uzlových	bodů,	musí	svírat	s	optickou	osou	stejné	
úhly.	Při	 konstrukci	obrazu	 v	paraxiálním	prostoru	použijeme	
tři	paprsky.

Paprsky	vycházejí	z	předmětového	bodu	Y.	Všechny	tři	paprsky	se	
protnou	v	jednom	bodě	a	tím	bodem	je	obrazový	bod	Y'.	Obrazový	
bod	Y'	je	tedy	určen	společným	průsečíkem	paprsků.	Pro	konstrukci	
obrazu	stačí	dva	paprsky,	třetí	slouží	pro	kontrolu.

Popsaný	 chod	 paprsků	 uvnitř	 optické	 soustavy	 je	 fiktivní	 (po-
myslný),	 odpovídá	 však	 skutečnému	chodu	paprsků	 vně	optické	
soustavy,	chodu	paprsků	vstupujících	do	soustavy	a	chodu	paprsků	
opouštějících	soustavu.

Konstrukce obrazu pomocí základních bodů optické soustavy
1.		paprsek	–	vstupuje	do	optické	soustavy	rovnoběžně	s	optickou	
osou,	 protíná	 hlavní	 roviny	 pod	 stejnou	 dopadovou	 výškou	
a	prochází	obrazovým	ohniskem	F'.

2.		paprsek	–	prochází	předmětovým	ohniskem	F	 této	soustavy,	
protíná	hlavní	roviny	pod	stejnou	dopadovou	výškou	a	opouští	
soustavu	rovnoběžně	s	optickou	osou.

3.		paprsek	–	prochází	předmětovým	uzlovým	bodem	N,	vychází	
z	 obrazového	 uzlového	 bodu	N'	 této	 soustavy	 rovnoběžně	
s	původním	směrem.

Na	obr. 5, 6, 7	jsou	znázorněny	příklady	nalezení	obrazu	pomocí	
tří	základních	paprsků.

obr. 5  Konstrukce obrazu v paraxiálním prostoru použitím tří paprsků (spojná 
soustava, jiné prostředí před a za soustavou, skutečný obraz)

obr. 6  Konstrukce obrazu v paraxiálním prostoru použitím tří paprsků (spojná 
soustava, jiné prostředí před a za soustavou, zdánlivý obraz)

obr. 7  Konstrukce obrazu v paraxiálním prostoru použitím tří paprsků (rozptylná 
soustava, stejné prostředí před a za soustavou, zdánlivý obraz)
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32.	Gaussova	zobrazovací	rovnice

Řešit	polohu	obrazu	můžeme	i	početně	s	využitím	grafické	kon-
strukce.	Z	uvedené	grafické	konstrukce	můžeme	odvodit	zobrazo-
vací	rovnice,	pomocí	kterých	se	dá	určit	poloha	obrazu	vytvořeného	
optickou	soustavou	v	paraxiálním	prostoru.	Z	podobnosti	trojúhel-
níků	na	obr. 8	plyne	y'/y=f/(f–p) a	y'/y=(f'–p')/f'.	Srovnáním	obou	
rovnic	dostaneme	 f/(f–p)=(f'–p')/f'.	Odtud	dostaneme	po	úpravě	
Gaussovu	zobrazovací	rovnici	f/p+f'/p'=1.
Použijeme-li	 vztah	mezi	 předmětovou	 ohniskovou	 vzdáleností	

a	obrazovou	ohniskovou	vzdáleností	n'f=–nf',	dostaneme	jiný	tvar	
Gaussovy	zobrazovací	rovnice	n'/p'=n/p+n'/f'.	Je-li	soustava	obklo-
pená	stejným	prostředím	(n=n'),	platí	1/p'=1/p+1/f'.

Gaussova zobrazovací rovnice 

pro	n=n'	platí	

n index	lomu	předmětového	prostoru
n'	 index	lomu	obrazového	prostoru
f' obrazová	ohnisková	vzdálenost
f	 předmětová	ohnisková	vzdálenost
p	 	vzdálenost	předmětu	od	hlavního		

předmětového	bodu	

p'	 	vzdálenost	obrazu	od	obrazového		
hlavního	bodu	

Uvedená	Gaussova	 zobrazovací	 rovnice	 je	 rovnice	 vztažená	na	
hlavní	 body.	Použijeme	 ji	 tehdy,	 známe-li	 ohniskové	 vzdálenosti	
a	 vzdálenost	 předmětu	 od	 předmětového	 hlavního	 bodu	 nebo	
vzdálenost	obrazu	od	obrazového	hlavního	bodu.

33.	Newtonova	zobrazovací	rovnice
Gaussovu	zobrazovací	rovnici	můžeme	upravit	a	místo	vzdáleností	

od	hlavních	bodů	použít	vzdálenosti	od	ohnisek.	Dostaneme	tak	
Newtonovu	zobrazovací	rovnici.

Z	obrázku	vidíme,	že	pro	vzdálenost	q	od	předmětového	ohniska	
a	pro	vzdálenost	q'	od	obrazového	ohniska	platí	následující	vztahy:	
p=q+f	a	p'=q'+f'.	Dosadíme-li	tyto	vztahy	do	Gaussovy	zobrazovací	
rovnice	f/p+f'/p'=1	a	upravíme,	dostaneme	Newtonovu	zobrazovací	
rovnici	qq'=ff'.	Je-li	soustava	obklopená	stejným	prostředím	(n=n'),	
platí	qq'=–f'2.

Newtonova zobrazovací rovnice

qq'=ff'

pro	n=n'	platí	qq'=–f'2

f	 předmětová	ohnisková	vzdálenost
f'	 obrazová	ohnisková	vzdálenost
q	 vzdálenost	předmětu	od	předmětového	ohniska
q'	 vzdálenost	obrazu	od	obrazového	ohniska	 	

Newtonova	zobrazovací	rovnice	je	rovnice	vztažená	na	ohniska.	
Použijeme	 ji	 tehdy,	 známe-li	 ohniskové	 vzdálenosti	 a	 vzdálenost	
předmětu	od	předmětového	ohniska	nebo	 vzdálenost	 obrazu	od	
obrazového	ohniska.
Kromě	 uvedené	Gaussovy	 zobrazovací	 rovnice	 a	Newtonovy	

rovnice	existuje	řada	dalších	zobrazovacích	rovnic.	Některé	z	nich	
uvedeme	v	následující	části.

Ing. Soňa Jexová, VOŠZ a SZŠ, Alšovo nábřeží 6, Praha 1
Pokračování příště
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obr. 8  Obrázek k odvození Gaussovy zobrazovací rovnice

obr. 9  Obrázek k odvození Newtonovy zobrazovací rovnice
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Výpočetní	technika	–	šance	pro	
nevidomé
Ještě	v	18.	století	byli	nevidomí	považováni	

za	nevzdělatelné.	Speciální	slepecké	písmo,	
které	v	 roce	1825	sestavil	Francouz	Louis	
Braille,	bylo	 velkým	vítězstvím	nevidomých	
v	 boji	 za	 právo	 na	 vzdělávání.	Speciální 
písmo však způsobilo vyloučení nevido-
mých z běžného vzdělávacího procesu, 
zatímco zpřístupněná výpočetní technika 
je může  začlenit  do  společnosti,	 neboť	
spojuje	svět	vidících	a	nevidomých.	Pošle-li	
Vám	nevidomý	e-mail,	nemusíte	z	něj	vůbec	
poznat,	že	nevidí.	Někteří	nevidomí	zvládnou	
naformátovat	 text	 pro	 tisk	 tak,	 že	 se	neliší	
od	 textu	 formátovaného	 vidomým	uživate-
lem.	Nevidomým	 však	 trvá	 vše	 podstatně	
déle,	 ovládají	 počítač	 odlišným	 způsobem	
než	vidící,	musí	mít	hlubší	znalosti	z	oblasti	
praktického	ovládání	PC,	 aby	byli	 schopni	
reagovat	na	nečekané	situace.

„Mluvící	počítač“
Aby	mohl	nevidomý	uživatel	používat	počí-

tač,	musí	mít	nainstalovány	speciální	progra-
my,	které	zpřístupňují	 informace	v	PC	jiným	
způsobem	než	vizuálním.	Zpravidla	se	jedná	
o	 dva	 programy,	 které	můžeme	 souhrnně	
označit	jako	hlasový výstup.	Tzv.	odečítač 
obrazovky	 (screen-reader)	 nevidomému	
zpřístupňuje	 informace	 ze	 systému	–	např.	
aktuální	položku	menu	či	titulkový	pruh	právě	
běžící	 aplikace,	 aktuální	 prvek	dialogového	
okna,	znak	či	slovo.	Tuto	informaci	předává	
jinému	 programu,	 tzv.	hlasové  syntéze,	
pomocí	níž	je	tato	informace	vyslovena.	Po-
třebným	hardwarovým	vybavením	pro	funkci	
hlasové	syntézy	 je	zvuková karta,	která	 je	
naštěstí	v	dnešní	době	již	standardním	vyba-
vením	počítačů	a	 také	hlasové	syntézy	 jsou	
se	zvukovými	kartami	kompatibilní.

Hlasový	výstup
•		Odečítač  obrazovky	 =	 program	 pro	
nevidomé,	který	zpřístupňuje	aktuální	in-
formace	ze	systému	a	z	běžících	aplikací	
a	 předává	 je	 hlasové	 syntéze.	 (Příklady	

dovozových	odečítačů	obrazovky:	JAWS,	
Window-Eyes,	Hal,	mezi	 české	 se	 řadí	
WinMonitor).	

•		Hlasová syntéza	=	program,	který	zajiš-
ťuje	českou	hlasovou	odezvu	odečítačům	
obrazovky	(WinTalker	Voice,	Hlas).

•		Zvuková karta	=	hardwarová	komponen-
ta,	která	zajišťuje	reprodukci	zvuku.	Lze	
k	ní	připojit	reproduktory	či	sluchátka.	

Nejen	hlasový,	ale	i	hmatový	
výstup
Významným	 pomocníkem	 nevidomých	

uživatelů	PC	jsou	tzv.	braillské	řádky,	které	
umožňují	přijímat	informace	také	prostřed-
nictvím	 hmatu	 (slepeckého	 písma).	 Jejich	
používání	vyžaduje	poměrně	dobrou	znalost	
čtení	 slepeckého	 písma,	 svému	 uživateli	
však	 umožňují	 vnímat	 psanou	 podobu	
jazyka,	vícejazyčné	 texty,	speciální	 zápisy	
matematických,	 fyzikálních	 a	 chemických	
výrazů	a	zápisů.	K	 jejich	provozu	 je	nutná	
instalace	odečítače	obrazovky,	který	práci	
s	 braillskými	 řádky	 podporuje.	Odečítač	
obrazovky	 tak	může	 vyčítaný	 text	 odeslat	
jak	hlasové	syntéze,	tak	braillskému	řádku,	
pro	 který	 plní	 funkci	 ovladače.	 V	 případě	
intenzivního	 využívání	 výpočetní	 techniky,	
např.	 nevidomými	 studenty	 nebo	 pracov-
níky	s	 intelektuálně	zaměřeným	povoláním	
(právník,	 překladatel,	 psycholog,	 učitel,	
poradce,	vedoucí	pracovník	atd.)	je	potřebný	
jak	hlasový,	tak	hmatový	výstup,	aby	mohli	
přesně	pracovat	s	velkým	množstvím	texto-
vých	informací.

Hmatový	výstup
•		Odečítač  obrazovky	 =	 (viz	 hlasový	
výstup).	

•		Braillský řádek	=	speciální	hardwarové	
přídavné	zařízení,	které	se	připojuje	přes	
USB	port.	Zobrazuje	textovou	informaci	
ve	 formě	 slepeckého	písma	 (mezi	 nej-
používanější	braillské	řádky	u	nás	patří	
Alva,	Braille	Voyager,	Focus	a	PAC	Mate,	
v	ČR	vyráběný	REX	za	použití	dovozo-
vých	součástek	z	Německa).

Hlasový	nebo	hmatový	výstup?
Nejlépe	 je	kombinovat	oba	současně.	Ani	

společně	však	nejsou	stoprocentně	schopny	
kompenzovat	 ztrátu	 zraku	 a	 zůstanou	 stále	
nedokonalou	náhražkou,	se	kterou	lze	zpra-
covávat	pouze	textové	informace.	Důležitý	fakt	
je	však	ten,	že	to	LZE,	a	to	SAMOSTATNĚ.	
Čtení	 textů	 a	 rutinní	 práce	 se	 lépe	provádí	
s	 hlasovým	 výstupem,	 kdežto	 pro	 editaci	
textu,	práci	s	tabulkami,	s	vícejazyčnými	texty,	
matematickými,	 fyzikálními	 či	 chemickými	
zápisy	je	mnohdy	jedinou	alternativou	dobrá	
znalost	Braillova	písma	a	braillský	řádek.

Slepecký	tisk	nebo	hmatový	
výstup?
V	České	 republice	 je	 pro	 tisk	 slepeckým	

písmem	prakticky	 jedinou	alternativou	 spe-
ciální	 tiskárna  Index Everest.	 Pro	osobní	
použití	je	však	poměrně	nevhodná.	Důvodem	
jsou	nejen	větší	rozměry	a	vysoká	cena,	ale	
také	 velká	 hlučnost,	 spotřeba	 speciálního	
slepeckého	papíru	a	potřeba	speciální	úpravy	
textu	v	PC	(program	WinBraille)	před	vlastním	
tiskem,	přičemž	některé	úpravy	je	nutné	pro-
vádět	ručně.	Proto	nevidomým	uživatelům	spí-
še	doporučujeme	přímou	práci	se	slepeckým	
písmem	prostřednictvím	braillského	řádku	než	
pořízení	braillské	tiskárny.	Tu	doporučujeme	
jen	v	odůvodněných	případech,	kdy	je	potře-
ba	přímý	tiskový	výstup.
V	souvislosti	se	slepeckým	písmem	je	vhod-

né	zmínit	se	také	o	skenovacím	programu	OBR	
(Optical	Braille	Recognition),	který	umožňuje	
poměrně	spolehlivě	 zpřístupnit	oboustranný	
slepecký	tisk	vidícím	osobám.	Prostřednictvím	
skeneru,	který	je	nutné	předem	speciálně	ka-
librovat,	je	slepecký	tisk	nasnímán	a	posléze	
rozpoznán.	Využití	se	nabízí	 ve	specializova-
ných	zařízeních,	kde	je	tisk	braillovým	písmem	
často	využíván	–	např.	ve	školách.

Počítač	jako	čtečka	textů
Čtení	běžně	tištěných	textů	(knih,	časopisů	

aj.)	bylo	ještě	před	15	lety	možné	jen	s	pomocí	
lidských	 pomocníků	 buď	 ve	 formě	 přímé	
předčitatelské služby,	nebo	prostřednictvím	

O zrakovém
postižení 

a	zrakově	postižených
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tzv.	zvukové knihy.	Tyto	služby	mají	dodnes	
své	opodstatnění.	Ne	 všichni	 nevidomí	 lidé	
mohou	používat	 náročné	 kompenzační	 po-
můcky	 typu	digitální  čtecí  přístroj.	Mezi	
těžce	zrakově	postiženými	je	více	než	60	%	lidí	
v	seniorském	věku.	Existují	i	situace,	v	nichž	
digitální	čtecí	přístroj	nelze	použít,	např.	u	tex-
tu	psaného	 ručním	psacím	písmem.	Přesto	
je	 digitální	 čtecí	 přístroj	 u	 nás	 již	 více	 než	
10	let	používanou	kompenzační	pomůckou.	
Čtecí	funkce	počítače	využívá	hardwarového	
periferního	zařízení	(skeneru)	a	aplikace	tzv.	
optického  rozpoznávání  textu	 (programy	
OCR).	OCR	(Optical	Character	Recognition)	
je	technologie	umožňující	převedení	tištěného	
textu	do	digitální	podoby,	v	níž	je	text	možné	
přečíst	 hlasovým	 výstupem.	 K	 optickému	
rozpoznávání	textu	existují	buď	speciální	pro-
gramy	(WinMenu, Viewdio),	nebo	je	možné	
použít	 běžně	 dostupný	 komerční	 program	
FineReader.
Digitální čtecí přístroj	pro nevidomé	není	

tedy	nic	jiného	než	osobní	počítač	se	skene-
rem	vybavený	hlasovým,	případně	hmatovým	
výstupem	a	programem	pro	rozpoznání	tiště-
ného	textu.	Jeho	obsluha	vyžaduje	speciální	
zaškolení,	předpokládá	se	zvládnutí	obsluhy	
klávesnice	desetiprstovou	technikou.

Počítač	jako	lupa
Operační	 systém	Windows	umožňuje	 na-

stavit	 prostředí	 podle	 potřeb	 uživatele.	 Je	
možné	zvětšit	si	ikony	i	písmo,	nastavit	barvu	
podkladu	i	písma.	
Pro	těžce	slabozraké	uživatele	však	tyto	

úpravy	 prostředí	 nemusí	 být	 dostačující,	
musí	 proto	 používat	 speciální	 programy,	
tzv.	 softwarové  lupy,	 k teré	 umožňují	
velké	 zvětšení	 obrazu.	 Tzv.	 skenerové 
lupy	 zpřístupňují	 tištěné	 texty	 snímané	
skenerem.	 Jsou	 programovány	 tak,	 aby	
svým	 způsobem	 nahradily	 funkci	 kame-
rových	 lup	 za	 pomoci	 počítače.	 Do	 jisté	
míry	se	jim	to	daří	a	nabízejí	funkce,	které	
kamerovými	lupami	dosáhnout	nelze.	Po-
mocí	skenerových	 lup	si	však	slabozraký	
neprohlédne	 prostorové	 předměty	 ani	

neprovede	 jednoduché	manuální	 úkony,	
které	 umožňují	 některé	 kamerové	 lupy.	
Kamerovou	lupu	lze	navíc	snadno	připojit	
k	počítači	a	monitor	slouží	jako	zobrazova-
cí	jednotka.	Z	počítače	tak	lze	sestavit	mul-
tifunkční	zařízení	umožňující	slabozrakému	
uživateli	spoustu	činností.	Digitální  lupa	
i	kamerová	lupa	jsou	názorným	příkladem	
toho,	jak	je	potřebné	individuálně	zvažovat	
výběr	kompenzační	pomůcky.

Zvětšování	obrazu	v	počítači	
pro	slabozraké
•		Softwarová lupa	=	program	pro	slabozra-
ké,	 který	 zvětšuje	 informace	 zobrazené	

na	obrazovce,	 umožňuje	 rovněž	upravit	
i	 barevné	kombinace	popředí	 a	pozadí.	
Dodává	se	i	ve	variantě	s hlasovou pod-
porou,	tzn.	že	program	kromě	zvětšování	
také	 zpřístupňuje	 některé	 informace	
pomocí	hlasové	syntézy	(ZoomText	Xtra,	
MAGic,	Lunar).

•		Skenerová lupa	=	program	pro	slabozra-
ké,	sloužící	k	práci	s	tištěnými	předlohami	
(zvětšení,	 práce	 s	 barvami,	 vyhlazení	
písma,	 posun,	 oříznutí	 aj.),	 které	 jsou	
vloženy	do	 skeneru	 (Bizon,	 ZoomView,	
Magna	Vista).

Digitální  zvětšovací  lupa pro slabozra-
ké	 není	 nic	 jiného	 než	 osobní	 počítač	 se	
skenerem	 vybavený	 softwarovou	 a	 skene-
rovou	lupou.	Její	obsluha	vyžaduje	speciální	
zaškolení,	předpokládá	se	zvládnutí	obsluhy	
klávesnice	desetiprstovou	technikou.

Řešení	pro	prakticky	nevidomé	
uživatele	se	zbytkem	zraku
Nejobtížnější	 v ýběr	 vhodné	 pomůcky	

nastává	 v	případě	klienta,	který	není	 zcela	
nevidomý,	 ale	 zbytkové	 vidění	 je	 natolik	
slabé,	že	jen	softwarová lupa	pro	práci	se	
systémem	 a	 aplikacemi	 nestačí.	 Z	 tohoto	
důvodu	 výrobci	 softwarových	 lup	 imple-
mentují	do	softwarových	lup	i	tzv.	hlasovou 
podporu.	Uživatel	 tak	může	 ještě	používat	
zbytkové	 vidění,	 ale	 pomáhá	 si	 hlasovou	
podporou,	která	mnohé	informace	zpřístupní	
hlasovým	výstupem.
Je	také	možné	kombinovat	hlasové	výstupy	

se	softwarovými	 lupami.	Rozdíl	mezi	hlaso-
vým	výstupem	a	hlasovou	podporou	spočívá	
v	 tom,	 co	 a	 v	 jakém	 rozsahu	 zpřístupňují.	
Zatímco	hlasový	 výstup	 je	 určen	pro	práci	
zcela	nevidomého	uživatele,	u	hlasové	pod-
pory	se	předpokládá,	že	je	uživatel	schopen	
použít	zrak	k	odečítání	z	obrazovky.	U	těchto	
klientů	 je	 rozhodující	 i	 výběr	 programu	pro	
práci	 se	 skenerem:	 program	OCR	 nebo	
skenerová	lupa.	
Do procesu posouzení vhodnosti dané-

ho výběru programů	vstupuje	i	možná	míra	
progrese	vady,	vidění	proměnlivé	v	čase	nebo	
proměnlivost	zbytkového	vidění,	která	je	ovliv-
něna	mírou	světla,	únavy,	či	jiné	vlivy,	proto	
v	těchto	případech	velmi	pomáhá	podrobná	
lékařská	zpráva.

Počítač	jako	kompenzační	
pomůcka
Mezi	základní	pomůcky	na	bázi	PC	řadíme	

digitální	 čtecí	 přístroj,	 digitální	 zvětšovací	
lupu	a	elektronický	zápisník,	který	může	mít	
podobu	notebooku	nebo	speciálního	zařízení	
(záleží	na	způsobu	použití).	V	případě,	že	je	
základem	 pomůcky	 stolní	 nebo	 přenosný	
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obr. 1  Slabozraká uživatelka PC, která pracuje se 
softwarovou lupou
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Výpočetní technika pomáhá zrakově postiženým

z
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počítač

počítač,	považujeme	za	standardní	vybavení	
kancelářský	balík	 programů,	programy	pro	
práci	 s	 internetem	a	elektronickou	poštou,	
antivir	a	zálohovací	systém.	
Výběr	pomůcky	by	měl	být	vždy	záležitostí	

individuálního	poradenství	v	řádně	vybavené	
specializované	poradně,	nikoliv	u	konkrétního	
dodavatele.	Ve	specializovaných	poradnách,	
které	založila	organizace	SONS,	 jsou	k	dis-
pozici	 všechny	 speciální	 programy,	 kdežto	
dodavatel	 nabízí	 jen	 své	 vlastní.	 Při	 výběru	
vhodné	sestavy	hraje	roli	mnoho	faktorů:	typ	
a	stupeň	postižení,	jeho	možná	progrese,	další	
zdravotní	problémy,	individuální	předpoklady	
pro	 využití	 pomůcky.	 Jedná	 se	 o	 pomůcku	
náročnou	nejen	co	do	ceny,	ale	také	co	do	
zvládnutí	 její	 obsluhy	 a	používání.	Pomůcka	
slouží	v	podstatě	k	celoživotnímu	vzdělávání.

Počítač	jako	inteligentní	
ozvučený	psací	stroj
Používání	psacího	stroje	si	osvojili	nevidomí	

lidé	 již	 dávno.	 Nevýhodou	 používání	 této	
pomůcky	 však	byla	 nemožnost	 samostatné	
kontroly	 psaného	 textu,	 navíc	 bylo	 nutné	
zápis	 pořizovat	 až	 tehdy,	 kdy	 byla	 známa	
finální	podoba	textu	a	neexistovala	možnost	
jakékoliv	zpětné	opravy.	Tvořit	texty	od	prvotní	
myšlenky	 až	 po	 finální	 podobu	 s	možností	

oprav	 a	 úprav	 a	 s	 průběžným	 ukládáním	
rozdělané	práce	umožnila	nevidomým	lidem	
až	 výpočetní	 technika.	 Zpřístupnění	 texto-
vého	procesoru	Word,	 který	 nabízí	mnoho	
prostředků	pro	editaci i formátování textů,	
znamenalo	pro	práci	 nevidomých	uživatelů	
obrovský	 a	 významný	 počin.	 Umožňuje	
nevidomým	uživatelům	tvořit,	upravovat	a	ob-
měňovat	texty	podle	jejich	potřeb,	upravovat	
dokumenty	 i	 přes	 to,	 že	 výsledný	 tisk	 jeho	
nevidomý	tvůrce	vůbec	nevidí.

Počítač	jako	komunikační	
nástroj
Osobní	počítač,	který	je	vybavený	hlasovým	

výstupem	nebo	softwarovou	lupou,	umožňuje	
těžce	zrakově	postiženým	uživatelům	plnohod-
notné	užívání	elektronické pošty.	Elektronic-
kou	komunikaci	si	zrakově	postižení	díky	od-
borným	aktivitám	své	organizace	osvojili	ještě	
dříve,	než	k	nám	pronikl	internet.	Prostřednic-
tvím	technologie	BBS	(Bulletin	board	system)	
se	 zrakově	postižení	dostávali	 k	 informacím	
a	 k	 elektronické	 výměně	dat.	 Sjednocená	
organizace	nevidomých	a	slabozrakých	nabízí	
v	dnešní	době	širokou	škálu	elektronických	
distribučních	i	diskusních	e-mailových	konfe-
rencí,	které	umožňují	zaslat	informace	přímo	
do	e-mailové	schránky	a	také	prostřednictvím	
konferencí	komunikovat	s	ostatními.

Přístupnost	webových	
prezentací
Kromě	elektronické	 pošty	 těžce	 zrakově	

postižené	 láká	 „brouzdat“	 po	 internetu.	
Avšak	 brzy	 po	 zahájení	 provozu	 českého	
internetu	jsme	zjistili,	že	webové	prezentace	
jsou	plné	nepřekonatelných	bariér	v	podobě	
nepřístupných	menu,	nepopsaných	obrázků	
a	navigačních	prvků.	Sjednocená	organizace	
nevidomých	 a	 slabozrakých	proto	 od	 roku	
2000	realizuje	projekt	Blind Friendly Web	
(www.blindfriendly.cz),	 který	 se	 tematikou	
přístupnosti	 webových	 prezentací	 zabývá.	
Posky tuje	 metodický	 návod,	 umožňuje	

otestovat	 si	 webové	 prezentace,	 objednat	
si	odborné	testy	na	přístupnost	webů	a	také	
si	 objednat	 školení	 zabývající	 se	 tvorbou	
přístupných	webů.

Informace	pro	zrakově	
postižené	na	webu
Kromě	konferencí	nabízí	organizace	SONS	

unikátní	knihovnu digitalizovaných doku-
mentů	 (www.kdd.cz),	 která	 spolupracuje	
s	mnoha	nakladatelstvími	a	díky	počítačové	
sazbě	 knih	 získává	 řadu	 knih	 v	 digitální	
podobě.	SONS	provozuje	 také	 Informační 
systém IS BraillNet	(is.braillnet.cz)	s	největší	
databází	neziskových	organizací	a	škol,	které	
nabízejí	vzdělání	pro	zdravotně	postižené	děti.	
Tato	databáze	 škol	 je	 unikátní	 tím,	 že	člení	
školy	podle	typu	postižení,	na	které	je	škola	
specializována.	Databáze	jsou	také	pravidel-
ně	aktualizovány.

Mobilní	technika	pro	zrakově	
postižené
Zrakově	postiženým	jsou	dnes	zpřístupněny	

i	mobilní	telefony	a	tzv.	kapesní	počítače	(han-
dheldy	neboli	PDA	zařízení).	Do	tzv.	chytrých	
mobilních	 telefonů	 s	 operačním	 systémem	
Symbian	Series	60	nebo	Windows	Mobile	
2003	 lze	 dnes	 nahrát	 speciální	 program	
zajišťující	 ozvučení	 funkcí	mobilů	 (Mobile	
Speak,	RST).	Speciální	programy	a	odečítače	
s	hlasovou	syntézou	 v	češtině	 se	připravují	
také	pro	kapesní	počítače	typu	PDA.

Související	odkazy:
Seznam školicích středisek: 
www.sons.cz/tyflokabinet/strediska.php
Přehled specializovaných firem:
www.sons.cz/tyflokabinet/firmy.php

RNDr. Hana Bubeníčková
ředitelka společnosti TyfloCentrum Brno, 

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

SONS (www.sons.cz/inform)
obr. 2  Braillský řádek pro čtení informací z počítače 

pomocí slepeckého písma (ve spojení s počítačem)
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Sportovní 
 rybářství

s

Historický	vývoj
To,	co	bylo	pro	některé	naše	předky	zdrojem	každodenní	obživy	

a	pro	velké	rybářské	konglomeráty	je	dnes	předmětem	byznysu,	je	
současně	koníčkem	pro	miliony	nadšenců.	Ačkoliv	není	rybářství	
olympijským	sportem,	 je	 to	 sportovní	 disciplína,	 která	 je	 velmi	
stará	 a	 svým	 významem	 se	 řadí	mezi	 velká	 sportovní	 odvětví.	
Nejnovější	čísla	ukazují,	že	 lovem	ryb	tráví	svůj	volný	čas	stále	
více	lidí.	 	

Sportovní	rybářství	v	číslech
Německý	sportovní	svaz	eviduje	ve	svých	řadách	670	000	spor-

tovních	rybářů,	kteří	se	sdružují	ve	29	zemských	svazech.	Dalších	
230	000	 rybářů	 je	organizováno	 v	místních	spolcích.	K	 tomuto	
téměř	milionu	rybářů	je	nutno	připočíst	odhadem	dalších	600	000	
rybářů,	kteří	nejsou	nikde	organizováni.	Navíc	jsou	zde	i	lidé,	kteří	
se	tomuto	sportu	nevěnují	soustavně,	ale	pouze	příležitostně.	Asi	
3,3	milionu	Němců	rybaří	podle	výzkumu	alespoň	jednou	do	roka.	
Podle	věkového	průměru	jsou	to	pro	optika	velmi	zajímavé	cílové	
skupiny.	95	%	rybářů	tvoří	muži	ve	věku	nad	40	let	s	příjmy	lehce	
nad	průměrem.	Německo	má	přibližně	10	000	km	tekoucích	vod	
a	 tisíce	km2	vod	stojatých	a	samozřejmě	 také	Severní	a	Baltské	
moře.	Ze	sladkých	vod	vyloví	sportovní	rybáři	ročně	asi	45	000	
tun	ryb.	Mořský	rybolov	se	celkově	pohybuje	mezi	4	000	až	7	000	
tunami,	včetně	průmyslového	lovu.	Rybářský	průmysl	měl	v	roce	
2004	obrat	6,4	miliardy	euro	a	pracovalo	v	něm	52	000	lidí.	Rybařit	
je	v	poslední	době	možné	již	téměř	po	celý	rok,	nejedná	se	tedy	
pouze	o	sezónní	sport.	Specialisté	chytají	i	na	zamrzlých	vodních	
hladinách,	kde	musí	vysekat	díru	v	ledu	a	se	speciálním	vybavením	
mohou	lovit	ryby.

Vybavení	pro	sportovní	rybářství	

Rybářské pruty
Dnes	se	již	nepoužívají	pouze	háčky	a	vlasce	přivázané	na	pru-

tech.	Tomu,	jak	se	zvětšuje	akční	rádius	rybářů	a	možnosti	dnešní	
vědy,	se	přizpůsobují	i	materiály,	ze	kterých	jsou	rybářské	potřeby	
vyrobeny.	Setkáváme	se	s	teleskopickými	pruty	i	se	speciály	pro	
mořský	 rybolov.	 Pruty	 se	 dále	 dělí	 podle	 hmotnosti	 lovených	
ryb.	Nejkratší	pruty	(0,5	m)	se	používají	při	rybaření	na	ledu,	ale	
můžeme	se	setkat	 i	 s	prutem	dlouhým	14,5	metru	určeným	pro	
závodní	rybolov.

Návnady
Hledání	a	sestavování	návnad	do	„rybích	jídelníčků“	patří	k	rybář-

skému	umění	a	každý	rybář	si	je	důkladně	stráží.	Spektrum	návnad	
je	velmi	pestré:	od	 larev	a	žížal	přes	 těsta	a	 těstoviny	až	k	uměle	
vyráběným	návnadám	z	kovu	a	umělých	hmot.

Rybářské	techniky
Jednou	z	nejznámějších	technik	je	muškaření.	K	němu	je	zapotřebí	

speciální	muškařský	prut,	naviják	a	umělé	mušky,	které	se	vyrábějí	
z	plastů,	ale	i	z	pravého	peří.	Další	technikou	je	„položená“.	Návnada	
leží	na	dně	a	rybář	čeká,	až	ji	hledající	ryba	najde,	sežere	a	následně	
„zabere“	na	prut.
Rybaření	v	příboji	má	jen	malý	význam	a	používá	se	pro	něj	velká	

zátěž	od	250	g.	Prut	má	střední	délku	4	m.
Mořský	 rybolov	se	provozuje	 z	člunů.	V	 různých	mořích	se	 loví	

různé	druhy	ryb,	protože	například	v	teplých	a	studených	mořích	je	
skladba	ryb	diametrálně	odlišná.	Záleží	také	na	ročním	období,	pro-
tože	různé	druhy	ryb	se	táhnou	rozmnožovat	do	studených	vod.
Oceánský	 rybolov	 se	 zaměřuje	 na	 chytání	 velkých	 druhů	 ryb	

speciálními	 technikami.	 Loví	 se	mečouni,	 žraloci,	 velcí	 tuňáci	 aj.	
Profesionálové	loví	ryby,	které	váží	přes	sto	kilogramů.	Při	 těchto	
lovech,	kdy	boj	s	rybou	trvá	až	několik	hodin,	jsou	pevně	přikurto-
váni	ke	člunu.

Sportovně	fyziologické	aspekty
Rybáři	 se	pohybují	 v	 přírodě	na	 zdravém	vzduchu.	Zvlášť	 slaný	

mořský	vzduch	je	pro	zdraví	velmi	prospěšný.	Při	hledání	dobrých	
lovišť	nebo	při	určitých	rybářských	technikách	rybáři	hodně	chodí,	
což	je	prospěšné	pro	svalový	aparát.	Rybářská	výbava	váží	až	přes	
20	kg,	posilují	tedy	zároveň	svaly	rukou	a	zad.	Lov	ryb	trvá	mnohdy	
až	několik	hodin	–	za	tu	dobu	se	rybář	oprostí	od	starostí	všedního	
dne	a	„vyčistí	si	hlavu“.

Požadavky	na	vnímání
Podobně	jako	jachtaři	nebo	surfaři	jsou	rybáři	vystaveni	počasí,	

které	 je	typické	pro	vodní	sporty	a	které	ovlivňuje	 lidské	vnímání:	
větru,	 dešti,	mlze	 a	 slunečnímu	 záření.	Reflexy	od	 vodní	 hladiny	
navíc	dráždí	oči.
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Vidění do dálky
Rybář	musí	přirozeně	dobře	vidět	nejen	na	svou	výbavu,	ale	i	na	

vodní	hladinu	v	dálce.	Musí	vidět,	kam	hází	návnadu,	kterou	někdy	
posílá	až	do	stometrové	vzdálenosti.	Musí	rozeznat	na	hladině	plavce,	
aby	nedošlo	k	úrazu.	Musí	rychle	reagovat	na	podnět	z	elektronické-
ho	zařízení,	které	hlásí,	že	ryba	bere.	Splávek	může	být	totiž	vzdálen	
až	desítky	metrů	od	pozorovatele.

Střední vzdálenost
Mořský	nebo	oceánský	rybolov	vyžaduje	dobré	vidění	na	několik	

desítek	metrů	i	částečně	pod	hladinu,	kde	je	nutno	rybu	lokalizovat.	
Mnohdy	je	třeba	přesně	vypozorovat	zakousnutí	ryby	do	návnady,	
abychom	mohli	správně	zaseknout.	Rybář	musí	vidět	rybu	pod	hla-
dinou	i	přes	její	ochranné	zbarvení.	Při	těchto	činnostech	potřebuje	
také	dokonale	rozeznat	kontrasty.

Vidění do blízka
V	typické	„čtecí	vzdálenosti“	připevňuje	rybář	návnadu	na	háček	na	

konci	vlasce.	Musí	dávat	pozor,	aby	návnada	byla	správně	připevně-
na	a	zároveň	aby	se	o	háček	neporanil.	Když	se	náhodou	přetrhne	
vlasec,	je	potřeba	precizně	navázat	novou	návnadu.	
K	tomu	je	nutno	připočíst	snížené	světelné	podmínky	za	špatného	

počasí,	večer	nebo	v	noci.	Počínající	soumrak	například	prodlužuje	
stíny	a	snižuje	kontrasty.	

Požadavky	na	optickou	pomůcku

Filtry a ochrany pro rybáře
Pro	 rybáře	 je	 ideální	 systém	 s	 měnící	 se	 intenzitou	 filtru,	

umožňuje	 totiž	 brýlové	čočce	přizpůsobit	 se	měnícím	se	 svě-
telným	podmínkám	v	přírodě.	Může	 to	být	systém	zabarvovací	
čočky	nebo	výměnných	zorníků.	Na	náhradní	zorníky	je	přitom	
třeba	mít	pevné	pouzdro.	Vzhledem	k	tomu,	že	rybáři	sedí	třeba	
několik	 hodin	 na	 jednom	místě,	 působí	 na	 ně	 velké	množství	
slunečních	paprsků	–	od	ranního	rozbřesku	přes	polední	slunce	
až	 k	 večernímu	 soumraku.	 Ideální	 je	 proto	 filtr,	 který	 reguluje	
absorpci	od	60	%	do	85	%.	Při	intenzivním	slunečním	záření	ve	
vysokohorských	podmínkách	doporučujeme	použít	 ledovcové	
brýle	 s	ochranou	 ze	 strany.	Pro	 rybáře	chytající	 za	 soumraku	
doporučujeme	filtr	kolem	55	%	s	odfiltrováním	modré	barvy.	Ve	
všech	případech	je	vzhledem	k	zrcadlení	hladiny	navíc	žádoucí	
polarizační	filtr.
Mnoho	rybářských	brýlí	je	k	dostání	již	v	nízkých	cenových	relacích.	

Bohužel	ne	 vždy	 tyto	brýle	 fungují	 tak,	 jak	by	měly.	K	 tomu,	aby	
měly	potřebné	parametry,	je	nutná	konzultace	s	optikem,	který	pak	
doporučí	nejvhodnější	pomůcku.	Filtry	a	čočky	z	materiálů	CR	39	
a	silikátů	jsou	dnes	běžně	k	dispozici.	Vhodné	jsou	také	čočky,	které	
automaticky	regulují	poměr	světla.	Důležitý	je	i	úchyt	brýlí	na	hlavu	

ve	formě	pásku	nebo	šňůrky.	Existuje	totiž	velká	pravděpodobnost,	
že	brýle	spadnou	do	vody.	

Optika pro rybáře
Pro	rybáře,	kteří	potřebují	korekční	brýle,	je	první	volbou	nasa-

zovatelný	klip	na	stávající	brýle.	Tato	varianta	však	nebývá	vždy	
nejlepší.	Mohou	 vznikat	 odrazy	 světla	mezi	 klipem	a	brýlovou	
čočkou	a	 ty	mohou	vytvářet	 falešné	obrazy	na	sítnici.	Nejlep-
ším	řešením	je	pevná	obruba	a	brýlová	čočka	ze	silikátu	nebo	
z	materiálu	CR	39,	na	kterou	se	nanesou	všechny	požadované	
filtry.	Nevýhodou	 však	někdy	bývá	 váha	 takových	brýlí.	U	po-
larizovaných	čoček	doporučujeme	antireflexní	 vrstvu	na	 zadní	
straně	čočky.
Nositelé	kontaktních	čoček	mohou	použít	polarizované	sluneční	

brýle	s	tím,	že	by	měli	mít	v	kapse	náhradní	dioptrické	brýle.	Oko	
může	 ve	 větru	 rychle	 vyschnout	 a	 komfort	 vidění	 se	 tím	 rapidně	
snižuje.

Kritéria	pro	výběr	brýlí	pro	rybářský	sport

Obruba
Je	nutná	dobře	padnoucí	robustní	obruba	s	bezpečnostním	pás-

kem	a	pevným	pouzdrem.	Musí	 být	 navíc	 dostatečně	 velká,	 aby	
ochránila	oči	před	sluncem.	

Brýlové čočky
Je	nutné	používat	 kvalitní	 zabarvovací	 čočky,	 které	chrání	proti	

oslnění,	a	polarizační	filtr,	který	chrání	proti	nežádoucím	reflexům.	
Dále	se	používají	brýlové	systémy	s	výměnnými	čočkami	v	různých	
barvách	a	intenzitách	filtrů.	Filtry	by	měly	být	přiměřeně	silné,	za-
barvené	do	hněda	nebo	do	zelena.	Pro	špatné	světelné	podmínky	
(je-li	např.	mlha)	můžeme	použít	rozjasňovací	žlutý	filtr.	Vždy	bychom	
měli	dbát	na	antireflexní	vrstvu,	a	to	alespoň	na	zadní	straně	brýlové	
čočky.

Kontaktní čočky
Je	možné	používat	 tvrdé	 i	měkké	 čočky.	Klienta	 je	 vždy	 třeba	

upozornit	 na	nutnost	 náhradních	brýlí	 a	 na	hrozící	 vysychání	 očí	
v	závislosti	na	počasí.

Volně zpracováno podle článku „Angelsport – die Faszinati-
on des Jagens und Fangens“, zveřejněného v časopise DOZ 

6/2006. Přeložil a upravil Mgr. Vilém Rudolf.

4/2006  Česká oční optika  69



70  Česká oční optika  4/2006

veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy veletrhy 

Silmo Paris 

v

Mezinárodní veletrh oční optiky a brýlí  
  Paříž, jižní výstaviště Porte de Versailles

Letošní	Silmo	proběhlo	ve	dnech	27.	až	
30.	října	2006.	Magickým	číslem	letošního	
ročníku	 bylo	 číslo	 4.	 Silmo	 se	 konalo	 po	
4	 dny,	 bylo	 soustředěno	 do	 4	 pavilonů,	
v	 jeho	 rámci	 se	 konala	 4	 fóra	 a	 bylo	 roz-
děleno	 do	 4	 tematických	 okruhů:	 Silmo	
Collections	 &	Creation	 (typy	 a	 řady	 brýlí	
a	 inovace),	Silmo	Vision	&	Solutions	 (zrak	
a	vše	s	ním	související),	Silmo	Management	
&	 Preparation	 (management	 a	 příprava),	
Silmo	Information	&	Projection	(informace	
a	prezentace	pomocí	projekcí).
Veletrh	 letos	 zaznamenal	 7,5%	 nárůst	

v	návštěvnosti	–	na	ploše	85	000	m2	přiví-
tal	 46	645	návštěvníků,	 z	 toho	23	739	 ze	
zahraničí.	

Zajímavosti
V	 rámci	 sekce	 sport	 se	 v	 neděli	29.	 října	

promítal	na	obrovském	plátně	začátek	závodu	
La	Route	 du	Rhum	–	 La	Banque	Postale,	
závodily	v	něm	jachty,	a	 to	mezi	Saint-Malo	
a	Pointe-Pitre.

V	pavilonu	1–A03	mohli	návštěvníci	narazit	
na	prostor	„Juste pour voir“ (Stačí vidět),	
který	je	do	Silma	zakomponován	každý	rok.	
Letos	byl	pojat	 jako	 tmavý	prostor,	v	němž	
byly	 návštěvníkům	 nasazeny	 zkreslující	
brýle,	aby	si	vyzkoušeli,	jak	vnímá	člověk	se	
zbytky	 zraku	či	 člověk	nevidomý.	Přibližně	
10minutovou	 poutí	 provázel	 návštěvníky	
odborník	z	oboru.

Silmo	 letos	opět	nezapomnělo	ani	na	děti,	
které	jsou	díky	stejným	problémům	se	zrakem	
považovány	za	„malé“	dospělé.	Prostor	je	vždy	
přizpůsoben	tak,	aby	se	v	něm	cítily	dobře	–	
v	barevném	a	hravém	prostředí	je	soustředěn	
výběr	značek	a	výrobků	pro	chlapce	i	dívky.

Módní  trendy	 mohl	 návštěvník	 nalézt	
v	prostoru	mezi	pavilonem	1	a	2	(opět	ve	4	
sekcích).

4x	v	zajetí	brýlí	aneb:
Fenomén 1:	nakupování	jako	koníček	a	brýle
Fenomén 2:	materiál	neboli	vláda	tvaru
Fenomén 3:	kombinace	a	ještě	1x	kombinace
Fenomén 4:	zpět	ke	kořenům

Fenomén 1:    nakupování jako koní-
ček a brýle

Jedno	z	letošních	fór	bylo	věnováno	tomu,	
kterak	fenomén	nakupování	souvisí	s	brýlemi.	
V	dnešní	době	bere	především	mladá	genera-
ce	nakupování	jako	koníčka	a	zaměřuje	se	na	
vše	nové.	Na	tento	jev	reagují	výrobci	tím,	že	
se	snaží	vyvážit	módu	a	cenu.	Na	trhu	se	tedy	
objevují	brýle,	které	jsou	„k	nakousnutí“	–	jako	
by	je	hltáte	zrakem	i	ústy.	Mají	moderní	tvary,	
podtržené	 sportovním	 šmrncem,	 vyzařuje	
z	nich	energie,	třpytí	se,	nelze	je	přehlédnout.	
Obruby	 jsou	 zdobené	 jemnými	 kamínky,	
perličkami	 či	 drahými	 kovy.	 Dekorativnost	
a	 extravagance	 je	 vítána.	Převažují	 okázalé	
barvy	jako	na	divadle	či	v	opeře	(rudá,	hnědá	
či	zlatá),	případně	klasická	černá,	avšak	s	vý-
raznými	logy.	Logo	by	totiž	mělo	být	součástí	
estetické	stránky	brýlí.	Brýle	jdou	ruku	v	ruce	
s	módou	v	oblékání.



Fenomén 2:    materiál neboli  
vláda tvaru

Nejen	v	oblasti	brýlí	dochází	stále	k	novým	
objevům	a	ke	snaze	vynalézat	nové	materi-
ály.	Nové	technologie	pak	ovlivňují	celý	náš	
život.	 V	 oboru	 optiky	 se	 tedy	 výrobci	 sou-
středí	především	na	nové	materiály	k	výrobě	
obrub	 a	 také	 na	 to,	 aby	 byl	 nový	materiál	
výrazný,	aby	byl	vidět,	proto	většina	očí	hledí	
skrze	 brýle	 s	 výraznými	 obrubami	 a	 proto	
má	většina	obrub	jednoduché	geometrické	
tvary	 (jednoduchá	 linie	 totiž	 vždy	 zaujme).	
Zároveň	má	být	materiál	 lehký,	aby	byl	pro	
nositele	pohodlný.

Fenomén 3:    kombinace a ještě  
1x kombinace

Západní	a	východní	země	a	země	ze	seve-
ru	 a	 z	 jihu	 se	 setkávají	 na	 společném	 trhu,	
dochází	 tedy	 k	promíchávání	 kultur	 a	 stylů.	
V	oblasti	optiky	dochází	k	 inspiraci	 různými	
kulturami,	 co	 se	barev	obrub	a	 vzorů	 týče,	
a	ke	kombinování	plastu	a	kovu.

Fenomén 4:   zpět ke kořenům
Globalizace	s	sebou	nese	na	jedné	straně	

jednotu,	na	straně	druhé	však	možnost	odlišit	
se	 a	 uvědomit	 si	 tradice	 vlastní	 země	a	 její	
kulturní	dědictví.	V	oblasti	brýlí	 to	znamená	

návrat	k	přírodě	a	k	přírodním	barvám,	k	po-
užití	přírodních	materiálů,	nebo	k	materiálům,	
které	 vypadají	 jako	 přírodní	 (např.	 dřevo,	
kůže,	 mušle).	 Obruby	 mohou	 vykazovat	
patinu	času.

Silmo	+	design	+	mládí	=	soutěž	
pro	mladé	návrháře
Letos	se	přihlásilo	do	mezinárodní	soutěže	

mladých	návrhářů	na	Silmu	přibližně	1	000	
zájemců	z	54	zemí.	Uspěli	především	mladí	
návrháři	z	Itálie,	Švýcarska	a	Francie.

Silmo	d‘Or	2006	

Prestižní	cena	Silmo	d‘Or	byla	letos	udělena	
ve	12	kategoriích.	Profesionální	mezinárodní	
porota	 zvolila	 vítěze	 ze	43	 nominovaných,	
ceny	 byly	 předány	 na	 slavnostním	 večeru	
v	Pavilonu	Gabriel.	

Kategorie Sluneční a módní brýle:	
LAFONT	za	model	SURPRISE	

Kategorie  Brýle  pro  děti  a  dospívající 
mládež:
INOTTICA	za	model	FPV	10

Kategorie Přístroje a nářadí:
INDO	za	výrobek	OPERA	SCAN

Kategorie Brýlové čočky:
	RODENSTOCK	za	výrobek	 IMPRESSION	
MONO

Kategorie Kontaktologie:
JOHNSON	&	JOHNSON	za	výrobek	ACU-

VUE®	OASYS™	with	HYDRACLEAR	Plus
Kategorie Přístroje pro krátkozraké:
VISIOLE	za	výrobek	LEP	430	

Kategorie Sportovní brýle:
DEMETZ	za	model	BLING

Kategorie Obruby –  technologická  ino-
vace:
AXEBO	za	model	LECTRA

Kategorie Brýlové obruby – styl, design:
EXALTO	za	model	ISTERY

Kategorie Ekologický výrobek:
MOREL	za	výrobek	KIT	PLV	de	Koali

Kategorie Optické přístroje:
	MEDAS	 za	 výrobek	 Jumelle	OPTIVIEW	
10*50	de	CELESTRON

Kategorie Vybavení, součásti, stroje:
COMOTEC	za	výrobek	FLAT	FLEX

V	roce	2007	bude	Silmo	slavit	
40	let
Nezapomeňte	si	tedy	slovo	Silmo	a	termín	

19.–22.	 10.	 2007	 poznamenat	 do	 svého	
kalendáře.

Na základě tiskových podkladů  
k veletrhu zpracovala redakce
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11.–14. 1. OPTICS 
Stockholm,	Švédsko

11.–14. 3. MSOO 2007
Moskva,	Rusko
www.expocentr.ru

18.–21. 7. Abióptica
Sao	Paulo,	Brazílie	
www.abiotica.com.br

26.–28. 1. Opti München 
Mnichov,	SRN

www.opti-munich.com

22.–24. 3. EXPO LOOK 2007 
Soul,	Korea

www.expolook.co.kr

7.–9. 9. OPTIC
Nitra,	SR

www.agrokomplex.sk

23.–25. 2. OPTA
Brno,	ČR

www.bvv.cz/opta

23.–25. 3. ExpoOptica 
Madrid,	Španělsko

www.expooptica.ifema.es

18.–20. 9. CIOF – CHINA  
INTERNATIONAL OPTICS FAIR

Beijing,	Čína
www.orientexhibition.com.hk

2.–4. 3. OPTIMED Mediterranean  
Optics and Eyewear Exhibition

Tunis,	Tunisko
www.fkram.com.tn

23.–25. 3. Vision Expo East
New	York,	USA

www.visionexpoeast.com

4.–6. 10. Vision Expo West  
Las	Vegas,	USA

www.visionexpowest.com

6.–8. 3. Vision X 2007 
Eyewear Exhibition 

Dubai,	Spojené	arabské	emiráty
www.vision-x.ae

4.–7. 5. MIDO  
Milán,	Itálie
www.mido.it

10.–12. 10. IOFT 
Tokio,	Japonsko
www.ioft.jp

7.–9. 3. DIOPS 2006 Daegu  
International Optical Show

Daegu,	Korea
www.diops.co.kr

10.–12. 5. Midwest Vision  
Congress & Expo 
Rosemont,	USA

www.midwestvisioncongress.com

19.–22. 10. SILMO
Paříž,	Francie	
www.silmo.fr

8.–10. 3. SIOF – CHINA (Shanghai)  
INTERNATIONAL OPTICS FAIR

Šanghaj,	Čína	
www.siof.cn

26.–27. 5. OPTEXPO  
Varšava,	Polsko
www.targikielce.pl

6.–8. 11. HONG KONG  
OPTICAL FAIR

Hongkong
www.hkopticalfair.com

8.–11. 3. Optik 2007 
Istanbul,	Turecko
www.gima.de

10.–12. 7. WOF – Wenzhou  
Int‘l Optics Fair 
Wenzhou,	Čína
www.donnor.com
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Rodenstock Impression mono
První individuální jednoohnisková brýlová čočka na světě

Vítězný výrobek v kategorii brýlová čočka –Paříž Silmo 2006 

  

                                                  

 Estetičnost díky vyššímu indexu lomu čočky
 Vhodné do vrtaných obrub díky vysoké pevnosti a pružnosti
 Impression Mono také v samozabarvovacím provedení

  
Vysoká kvalita vidění díky optimalizaci brýlové čočky  podle individuálních parametrů 
zákazníka  a vybrané obruby.

                   Porovnání při hodnotách  Sph +3,00D cyl +1,5D osa 35°

   Minimalizované zobrazovací 
   vady čoček v periférii                  

                 běžná čočka              Impression Mono
                                           

Rodenstock ČR s.r.o., Dr. Sedláka 841, 339 01 Klatovy, tel: 376 346 555

                                                  

   S Impression mono můžete 
  nabídnout Vašim zákazníkům
  skutečně první individuální 
  jednoohniskovou čočku na trhu



13.	mezinárodní	veletrh	oční	optiky,	opto-
metrie	a	oftalmologie	OPTA	2007	získá	prvky	
oslnivé	show,	aniž	by	slevil	ze	svého	odbor-
ného	charakteru.	Přes	dvě	stě	vystavovatelů	
o	posledním	únorovém	 víkendu	přiveze	do	
Brna	 řadu	exponátových	novinek,	 ale	 také	
několik	 překvapení.	K	 těm	největším	určitě	
bude	patřit	módní	přehlídka	návrháře	Osma-
nyho	Laffity	se	světovou	premiérou	kolekce	
brýlí	Osmany	 Laffita	 Eyewear	 pro	 sezonu	
jaro-léto	2007	nebo	koncert	funkové	skupiny	
Monkey	Business.	

Módní	show	Osmanyho	Laffity	
Brno	2007
Mimořádná	koncentrace	celebrit	vyvrcholí	

v	sobotu	24.	února	v	16	hodin	v	expozici	spo-
lečnosti	Mr.	Gain.	Světový	návrhář	kubánské-
ho	původu	Osmany	Laffita	žijící	v	Praze	zde	
osobně	představí	novou	kolekci	brýlí	Osmany	
Laffita	Eyewear	pro	nadcházející	sezonu.	Asi	
patnáct	modelů	brýlí	doplní	celosvětově	pro-
dávanou	kolekci	oděvů	pro	jaro	a	léto	2007,	
kterou	Osmany	 Laffita	 za	 velké	 pozornosti	
médií	předvedl	v	polovině	října	v	netradičním	
prostředí	pražského	hlavního	nádraží,	a	nyní	
ji	předvede	také	na	veletrhu	OPTA.
„Na	značku	Osmany	Laffita	Eyewear	jsme	

získali	pětiletou	licenci,	takže	nejsme	jen	dis-
tributorem,	ale	také	momentálním	vlastníkem	
této	ochranné	známky,“	vysvětlil	majitel	firmy	
Mr.	Gain	Petr	Andrys,	který	brýle	společně	
s	Osmanym	Laffitou	navrhuje	v	duchu	aktuální	
módní	kolekce	kubánského	návrháře.	„Kolek-
ci	brýlí	Osmany	Laffita	Eyewear	pro	jaro–léto	
2007	připravujeme	již	několik	měsíců	s	cílem	
poprvé	 ji	představit	právě	na	OPTĚ	v	Brně.	
O	detailně	 propracovanou	módní	 show	 se	
postará	 stejný	 tým	 lidí,	 který	 se	podílel	 na	
organizaci	přehlídky	v	říjnu	v	Praze,	takže	si	
buďte	jisti,	že	to	bude	stát	za	to!“	
Dodejme,	 že	 vedle	 krásných	brýlí	 se	 ná-

vštěvníci	mohou	 těšit	 na	 představení	 celé	
módní	 kolekce	 Osmany	 Laffita	 pro	 jaro	
a	 léto	2007	a	 také	na	 tým	 jeho	oblíbených	
modelek.

Páteční	večer	ve	znamení	
hudby
Nudit	se	návštěvníci	nebudou	ani	první	vele-

tržní	den.	Společnost	Essilor–Optika	ve	spo-
lupráci	s	a.s.	Veletrhy	Brno	připravuje	dárek	

pro	všechny	účastníky	OPTY	–	a	to	soukromý	
koncert	funkové	skupiny	Monkey	Business.	
Koncert	 pro	 optiky	 vypukne	23.	 února	 ve	
21	hodin	v	pavilonu	G2.
Společnost	Essilor	má	k	bombastické	po-

zvánce	na	veletrh	OPTA	dobrý	důvod.	Ve	své	
expozici	se	chystá	představit	několik	žhavých	
novinek,	mimo	jiné	i	novou	povrchovou	úpravu	
korekčních	čoček	a	také	přístrojovou	techni-
ku,	která	 zde	bude	mít	evropskou	a	možná	
i	světovou	premiéru.	„Je	to	tak	nová	věc,	že	
o	 ní	 zatím	nemohu	mluvit.	 Ale	 určitě	 se	na	
našem	stánku	mají	optici	na	co	těšit,“	slibuje	
marketingový	ředitel	společnosti	Essilor–Op-
tika	Jaroslav	Hrdlička.

2.	mezinárodní	kongres	OPTA
Při	 příležitosti	 veletrhu	OPTA	2007	 pro-

běhne	2.	mezinárodní	kongres	učitelů	optiky	
a	 optometrie,	 který	 pořádají	 Společenstvo	
českých	 optiků	 a	 optometristů	 a	 Veletrhy	
Brno,	 a.s.,	 za	 oficiální	 podpory	 Evropské	
rady	optometrie	a	optiky	ECOO	a	Evropské	
asociace	univerzit,	škol	a	kolejí	vzdělávajících	
optometrii	 AEUSCO.	 Druhý	mezinárodní	
kongres	OPTA	naváže	na	loňský	premiérový	
ročník	a	předchozí	setkání	vzdělavatelů	v	obo-
ru	optiky	a	optometrie	z	různých	zemí	Evropy.	
Jednání	 se	 zaměří	 na	 řešení	 konkrétních	
problémů	v	zemích	východní	Evropy	a	mož-
nosti	standardizace	evropského	vzdělávacího	
procesu.	„Tématem	budou	metody	vzdělávání	
v	oboru	optiky	a	optometrie.	Přednášející	ze	
zemí	západní	Evropy,	kde	má	výuka	optomet-
rie	dlouhou	tradici,	seznámí	východoevropské	
partnery	s	náplní	jednotlivých	předmětů,	obo-
rovým	 výzkumem,	organizací	 bakalářských	
zkoušek	 apod.	 Jsou	 země	 jako	 například	
Srbsko,	kde	teprve	zakládají	odborné	školství,	
v	Bulharsku	nebo	Slovinsku	se	bude	otevírat	
první	 vysokoškolské	 studium.	 Brněnský	
kongres	 těmto	 zemím	může	 zprostředkovat	
užitečné	zkušenosti	a	prověřené	know-how.	
Účastníci	se	seznámí	se	světovými	a	evrop-
skými	 trendy	 v	 oblasti	 vzdělávání	 v	 oboru	
optiky	a	optometrie	a	zjistí,	jakým	způsobem	
problémy	 řeší	 v	 jiných	 zemích,“	 říká	 Pavel	
Šebek,	sekretář	vzdělávacího	výboru	ECOO	
a	organizátor	kongresu	OPTA	za	SČOO.	Oče-
kává	se,	že	kongresu	se	zúčastní,	podobně	
jako	v	 loňském	roce,	zástupci	dvou	desítek	
zemí	z	celé	Evropy,	především	vzdělavatelů,	

ale	také	představitelů	profesních	organizací	
a	dalších	odborníků.

Novinka	ročníku	–	využijte	
předregistrace	návštěvníků
Aby	ušetřili	čas	návštěvníků	při	vstupu	do	

areálu,	připravili	pořadatelé	 veletrhu	OPTA	
zajímavou	novinku	–	možnost	zaregistrovat	
se	k	návštěvě	veletrhu	v	předstihu.	Po	regis-
traci	na	internetových	stránkách	www.opta.
cz	bude	návštěvníkovi	připravena	„visačka“	
se	 jménem,	 kterou	 si	 při	 vstupu	do	 areálu	
výstaviště	vyzvedne	na	speciální	pokladně	
otevřené	pro	předregistrované	návštěvníky.	
Odpadne	 tak	 čekání	 na	 tisk	 identifikační	
karty	na	místě.	Návštěvníci	navíc	prostřed-
nictvím	 předregistrace	 získají	 výraznou	
slevu	na	vstupném.	Oproti	minulým	ročníkům	
nebudou	„visačky“	zasílány	poštou!	Předre-
gistrace	probíhá	na	internetových	stránkách	
www.opta.cz	do	15.	února	2007.

Postawwwte	si	expozici	on-line
Realizace	expozic	a	 služeb	Veletrhy	Brno	

již	řadu	let	nabízí	vystavovatelům,	a	to	nejen	
v	 areálu	 brněnského	 výstaviště,	možnost	
zajistit	 kompletní	 služby	 spojené	 s	 realizací	
expozic	–	a	to	přes	grafický	návrh,	postavení	
stánku,	 profesionální	 kompletní	 péči	 po	
dobu	celé	akce	až	po	ukončení,	demontáž	
a	uskladnění	expozice.	
Již	od	roku	2003	využívají	zákazníci	Reali-

zace	expozic	a	služeb	Veletrhy	Brno	možnost	
objednat	si	zajištění	expozice	a	služeb	přes	
internet.	Pokud	zákazník	využije	elektronic-
kou	 verzi	 objednávky,	 získává	 výhody,	 jako	
jsou	 rychlost,	 přímá	 komunikace,	možnost	
sledování	své	zakázky	on-line	a	řadu	dalších	
výhod.	Pro	 ty,	kteří	si	neví	 rady	či	potřebují	
informaci,	je	k	dispozici	linka	hot	line	Realiza-
ce	expozic	a	servis	na	tel.	čísle	541	152	252	
nebo	mohou	 získat	 podrobné	 informace	
přímo	 v	 on-line	 objednávkovém	 systému	
ESO	(Exhibition	Services	On	line)	–	a	to	na		
www.bvv.cz/expozice	nebo	www.bvv.cz/eso.
Kompletní	informace	o	vystavujících	firmách,	

jejich	 exponátech,	 technických	novinkách,	
odborném	programu	a	firemních	prezentacích	
získají	 návštěvníci	 veletrhu	OPTA	 v	 příštím	
čísle	 časopisu	Česká	oční	 optika,	 který	 je	
mediálním	partnerem	této	akce.	

Tiskové středisko BVV

OPTA 2007 
s	módní	show	Osmanyho	Laffity	a	koncertem	Monkey	Business

74  Česká oční optika  4/2006

v veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy veletrhy  veletrhy   



4/2006  Česká oční optika  75

veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy veletrhy  veletrhy   
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oční optiky, optometrie a oftalmologie

zaostřeno na optiku

Spolupořadatel veletrhu

www.bvv.cz/opta

2007
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Brno, Výstaviště

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1

647 00 Brno

Tel.: +420 541 152 818

Fax: +420 541 153 063

E-mail: opta@bvv.cz
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Multifaktoriální	příčiny	myopie
V	současné	době	je	krátkozrakost	pokládána	za	nejrozšířenější	

refrakční	vadu.	V	Evropě	a	USA	je	udáván	výskyt	myopie	20–40	%,	
v	asijských	zemích	je	toto	procento	vyšší	–	v	rozmezí	50–80	%.	
Počet	myopů	každým	rokem	narůstá,	proto	se	pátrá	po	příčinách	
a	hledají	se	možnosti	zastavení	její	progrese.

Různé	studie
Nejrůznější	studie	dosud	prokázaly,	že	velkou	roli	při	nárůstu	krát-

kozrakosti	hrají	okolní	vlivy	životního	stylu.	Dědičné	dispozice	nejsou	
plně	prokázány,	 i	 když	pro	 tuto	možnost	svědčí	mnohá	vyšetření	
a	výskyt	v	rodině.	Další	názor,	a	to	souvislost	mezi	krátkozrakostí	
a	prací	do	blízka,	popsal	již	Kepler	(1611),	Ware	(1813)	a	Donders	
(1884).	Neustálá	akomodace,	která	se	při	intenzivní	práci	nablízko	
nemůže	uvolnit,	vede	časem	k	protažení	délky	oka.

Ke	zrychlení	vývoje	krátkozrakosti	dochází	jednak	u	dětí	v	průběhu	
školní	docházky,	ale	i	kolem	20.	roku	života,	a	to	zejména	u	studentů.	
Zajímavé	 je,	že	během	prázdnin	se	progrese	 téměř	zastavují.	Na	
zvyšující	se	podíl	myopických	dětí	a	studentů	v	Asii	mohou	mít	vliv	
také	těžké	a	složité	čínské	a	japonské	znaky	písma,	stejně	tak	jako	
začátek	školní	docházky	ve	velmi	raném	věku.

Je	také	průkazné,	že	myopové	většinou	dosahují	vyššího	vzdělání,	
IQ	a	akademických	stupňů	než	nemyopové.	To	by	se	dalo	vysvětlit	
lepším	přizpůsobením	(schopností)	krátkozrakých	pro	práci	nablíz-
ko.	Vyšší	vzdělání	mimo	jiné	souvisí	s	mnoha	„čtecími	činnostmi“.	
Také	výskyt	krátkozrakosti	v	rodině	podporuje	vztah	k	intenzivnější	
práci	nablízko;	tato	skutečnost	je	ještě	zesílena	výchovou.
Ve	srovnání	s	dřívější	domněnkou,	že	progrese	myopie	 je	čistě	

podmíněna	 růstem,	dnes	existuje	 řada	 studií,	 které	dokazují,	 že	
myopie	narůstá	 i	 u	dospělých	pracujících	často	 (trvale)	 nablízko.	
Rozšířený	názor,	že	se	krátkozrakost	dá	cvičit	pomocí	napěťových	
cvičení	a	tréninku	očních	svalů,	není	dosud	prokázán.

Psychologické	faktory
Někteří	autoři	jsou	toho	názoru,	že	vývoj	myopie	může	být	ovlivněn	

psychologickými	faktory.	Považují	myopii	za	odpověď	na	psychické	
problémy,	které	nastávají	při	kontaktu	člověka	s	okolním	prostředím.	
Způsob	osobního	jednání	a	některé	vlastnosti	krátkozrakých,	jako	

například	nesmělost,	ostýchavost,	sociální	neobratnost,	introvert-
nost,	citová	zdrženlivost	apod.,	mohou	v	důsledcích	způsobit	nutnost	
dřívějšího	používání	brýlí.

Špatná	výživa	
Nárůst	myopie	může	rovněž	souviset	se	špatnou	výživou.	Mnozí	

autoři	 vidí	příčinu	 v	porušené	 látkové	výměně	ve	skléře,	doporu-
čují	 proto	bohatý	příjem	 vitaminů,	minerálů	 a	proteinů,	 což	 vede	
k	odolnosti	skléry	proti	nitrooční	tenzi	a	následnému	prodlužování	
očního	bulbu.
	
Možné	vlivy	kontaktní	čočky
Možnosti	zastavení	progrese	myopie	se	zkoumají	dlouhou	dobu.	

Již	v	padesátých	letech	po	vyvinutí	tvarově	stálé	korneální	kontaktní	
čočky	byly	prováděny	studie	zaměřené	na	vliv	nošení	kontaktních	
čoček	na	progresi	krátkozrakosti.
Další	 studie	 probíhají	 dodnes.	 Ve	 většině	 případů	 se	 projevil	

příznivý	efekt	tvarově	stálých	kontaktních	čoček	na	vývoj	myopie.	
Nárůst	krátkozrakosti	během	provádění	studie	byl	u	skupiny	nosi-
telů	kontaktních	čoček	průkazně	nižší	než	ve	srovnávací	skupině	
nositelů	 brýlí.	 Například	Grosvenor	 ve	 své	 studii	 v	 roce	 1991	
zjistil	o	70	%	menší	nárůst	myopie	u	nositelů	čoček	a	měřením	
délky	oka	prokázal,	že	nošením	tvarově	stálé	kontaktní	čočky	se	
růst	oka	brzdí.

Příčiny
Příčiny	nejsou	 ještě	zcela	známy.	Teoreticky	 je	možné,	že	 lepší	

optická	korekce	a	s	ní	související	dosažení	kvalitativně	vysoce	hod-
notného	zrakového	vjemu	s	tvarově	stálou	kontaktní	čočkou	oproti	
brýlové	korekci	působí	příznivě	na	řízení	růstu	délky	oka.	To	se	však	
dá	studiemi	těžko	prokázat.	Experimenty	na	zvířatech	prokázaly,	že	
růst	délky	oka	může	být	ovlivněn	vizuálními	podněty.

Neuvádí	 se,	 zda	podobně	prováděné	pokusy	u	nositelů	měk-
kých	 kontaktních	 čoček	 neprokazují	 podstatný	 rozdíl	 ve	 vývoji	
krátkozrakosti	 ve	 srovnání	 s	 nositeli	 brýlí.	 Vzhledem	 k	 různým	
problémům,	které	provázejí	a	ztěžují	 tyto	studie,	není	stále	 jed-
noznačně	prokázáno,	zda	tvarově	stálé	kontaktní	čočky	opravdu	
mají	pozitivní	vliv	na	nárůst	myopie.	K	rozhodujícím	faktorům	patří	
například	věk	zkoumaných	lidí.	Nejrychleji	se	krátkozrakost	vyvíjí	

Význam	tvarově	stálých	
kontaktních čoček 

při progresi myopie
Existují  četné studie popisující možnosti,  jak se pokusit nárůst myopie zastavit.  
Důležitou roli v tomto procesu hrají i tvarově stálé kontaktní čočky, i když jejich po-
zitivní vliv ještě není jednoznačně prokázán.
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metody	následně	zastavují	progresi	myopie,	a	dává	příslib	uvedení	
nových	druhů	tvarově	stálých	kontaktních	čoček	na	trh.	Použití	těchto	
čoček	slouží	 zejména	k	prevenci,	stabilizaci	myopie,	ke	zmírnění	
stávající	hodnoty	krátkozrakosti	a	lepší	centraci	oproti	konvenčním	
kontaktním	čočkám.

Ve	výsledku	to	znamená,	že	při	denním	nošení	čoček	a	plné	korekci	
se	vada	stabilizuje	a	podle	definovaného	časového	období	se	„vrátí“	
až	o	2	D.	Některé	studie	předpokládají,	že	plná	korekce	brzdí	nárůst	
krátkozrakosti.	Při	hodnotách	myopie	do	-2,0	D	může	být	dosaženo	
emetropie	 (projev	 je	 zřejmý	večer	po	sundání	čoček),	účinek	ale	
není	trvalý.	Tento	efekt	souvisí	s	plošší	aplikací	kontaktní	čočky	na	
rohovku	 (ortokeratologický	efekt)	 a	pravděpodobně	nepůsobí	 na	
zastavení	růstu	délky	oka.

Pokud	se	použije	tato	kontaktní	čočka	pro	hypermetropa,	zastávají	
autoři	názor,	že	vada	se	zvýší	a	po	vyjmutí	kontaktních	čoček	je	třeba	
použít	silnější	brýlovou	korekci.
Přesné	použití	těchto	kontaktních	čoček	je	tedy	velmi	problema-

tické.

Volně zpracováno podle článku autorek Dipl.-Ing. Silvie Kuske 
a Julie Wederz: Die Bedeutung formstabiler Kontaktlinsen bei 

Myopieprogression, zveřejněného v časopise DOZ 2/2005. 
Adresy autorek a seznam literatury jsou uvedeny u článku. Pře-
ložila a do zkrácené formy upravila Mgr. Sylvie Petrová, Katedra 

optometrie a ortoptiky MU, Lékařská fakulta, Brno, přednosta 
katedry doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

mezi	 8.	 až	 13.	 rokem	 života,	 u	 starších	 dětí	 nebo	mladistvých	
přechází	občas	růst	oka	do	klidových	fází.	Za	pozornost	rovněž	
stojí	doba	nošení	kontaktních	čoček.	V	žádné	z	dřívějších	studií	
nebyly	kontaktní	čočky	nošeny	celý	den,	nýbrž	pouze	6–7	hodin	
denně.	 Také	provádění	 rohovkové	 topografie,	 celkové	 refrakce	
a	způsoby	měření	byly	u	 jednotlivých	zkoušených	různé,	a	 jsou	
tudíž	těžko	porovnatelné.

Zastavení	myopie	nebo	efekt	ortokeratologie?
Ne	přímo	srovnatelné	jsou	studie,	u	kterých	je	příznivého	účinku	

dosaženo	paralelní	aplikací	tvarově	stálé	čočky	a	těch	studií,	kdy	
se	vliv	ploše	naaplikované	kontaktní	čočky	(ortokeratologický	efekt)	
zkouší	na	progresi	myopie,	jak	to	prováděl	například	Morrison	v	roce	
1956.	Při	těchto	postupech	není	ovlivněna	délka	oka,	ale	mění	se	
centrální	zakřivení	rohovky.	Morrisonova	studie	dokládá,	že	také	tyto	

kontaktní čočky  kontaktní čočky  kontaktní čočky  kontaktní čočky  kontaktní čočky  kontaktní čočky  kontaktní čočky  kontaktní čočky  kontaktní čočky  kontaktní čočky  kontaktní čočky  kontaktní čočky  kontaktní čočky 

Podíl krátkozrakých se ve světě  rok od  roku z  různých příčin zvyšuje.

Myopické oko
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NEOMED s. r. o., Praha, tel.: 274 008 411
e-mail: info@neomed.cz, www.neomed.cz

Materiál	 Ocufilcon	B,	UV	filtr

Výroba
odlévání	do	formy	–	dry	cast	
molding

Obsah	vody 52	%

Rádius 8,7	mm

Průměr 14,2	mm

Dioptrický	rozsah
od	+6,0	do	-10,0	Dpt	
(nad	+5,0	a	-6,0	po	0,5	Dpt)

Středová	tloušťka	(-3,0	Dpt) 0,07	mm

Zabarvení	pro	snazší		
manipulaci

modré

Balení 30	ks	v	krabičce

BioMedics®	1Day
BioMedics®	1Day	 jsou	 vysoce	kvalitní,	 jednodenní	měkké	kon-

taktní	čočky.	Můžete	je	bez	obav	nabídnout	i	těm	nejnáročnějším	
klientům.	A	těch	je	mezi	lidmi,	kteří	nosí	jednodenní	kontaktní	čočky,	
většina.

Výroba a kontrola BioMedics® 1Day
•		Technologie	výroby	odlévání	do	formy	(dry	cast	molding)	zlepšuje	
tvarovou	paměť	materiálu	kontaktních	čoček.	BioMedics® 1Day	
jsou	méně	náchylné	k	mechanickému	poškození	a	používáním	
během	dne	neztrácejí	svůj	design.	

•		Z	forem	se	získávají	již	hotové	čočky,	které	mají	jedinečně	hladký	
povrch	a	tenké	okraje.	Díky	ultratenkým	okrajům	jsou	BioMe-
dics® 1Day	velmi	pohodlné	a	nedráždí	víčkové	spojivky.

•		Trojkřivková	geometrie	čoček	umožňuje	lepší	centraci	a	pohyb	
na	oku.	Proto	BioMedics® 1Day	parametrově	vyhovují	většině	
pacientů.

•		Každá	čočka	prochází	pečlivou	počítačovou	kontrolou.	Kontro-
luje	se	neporušenost	materiálu	i	dioptrická	kvalita	čoček.

•		Přísná	kontrola	celého	výrobního	systému	se	odráží	v	perfektní	
kvalitě	každé	čočky,	kterou	naaplikujete.

Vysoký	komfort,	snadná	manipulace,	výborná	zraková	ostrost	–	to	
jsou	přednosti	kontaktních	čoček	BioMedics® 1Day,	pro	které	se	
k	Vám	zákazníci	vrátí.

Parametry	BioMedics® 1Day

Bc. Alena Parmová 
optometristka, odborná konzultantka, NEOMED s.r.o.

kontaktní čočky  kontaktní čočky  kontaktní čočky  kontaktní čočky  kontaktní čočky  kontakt
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Jednodenní kontaktní čočky 
Focus® DAILIES® Toric 
All Day Comfort
•  bezpečné denní nošení – vždy čistá čočka 

•  bezpečné příležitostné nošení – jednorázové 

použití, např. do bazénu, na dovolenou...

• optimální volba pro začátečníky 

•  vyhodnocení sezení této torické čočky už po 

5 minutách tolerančního testu 

•  vhodné pro alergiky a při potížích 

s čištěním čoček

•  v rozsahu:  +4,0 až -6,0  po 0,25 D 

-6,0 až -8,0 po 0,5 D 

cyl: -0,75; -1,5 D osy: 90°, 180°

210x297 CV_inzerce_listy.indd   1 10/25/06   4:00:04 PM
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Čočky	Focus®	DAILIES®	with	
AQUAReleaseTM	versus	čočky	
1●DAY	ACUVUE®	MOISTTM

Nová	generace	 jednodenních	kontaktních	
čoček	byla	vyvinuta	proto,	aby	svým	nositelům	
poskytla	větší	pohodlí.	Stefan	Schwarz	a	Jo-
achim	Nick	se	zabývají	studií	srovnávající	kli-
nický	výkon	dvojího	typu	kontaktních	čoček,	
konkrétně	Focus®	DAILIES®	with	AQUARele-
aseTM	a	1●DAY	ACUVUE®	MOISTTM.
Jednodenní	 kontaktní	 čočky	 se	 díky	 své	

jednoduchosti,	pohodlí	a	klinickým	výhodám	
staly	populární	 jak	u	 těch,	kteří	 je	nosí,	 tak	
i	u	lékařů,	a	to	již	od	svého	prvního	uvedení	
na	evropský	 trh	v	 roce	1995.	Ve	Velké	Bri-
tánii	připadla	v	roce	2005	téměř	každá	třetí	
aplikace	 kontaktních	 čoček	na	 jednodenní	
kontaktní	čočky,	i	když	se	počty	v	jiných	ev-
ropských	 zemích	 výrazně	 liší.	 Podle	 údajů	
z	oblasti	průmyslu	tvořil	podíl	 jednodenních	
kontaktních	čoček	na	britském	 trhu	 v	 roce	
2005	více	než	polovinu.
Výhody	tohoto	typu	kontaktních	čoček	byly	

prokázány	v	 literatuře	 již	mnohokrát.	Studie	
ukazují,	že	nošení	jednodenních	kontaktních	
čoček	znamená	větší	pohodlí.	Pacienti	 jsou	
mnohem	spokojenější	než	 ti,	 kteří	nosí	 jiné	
typy	měkkých	 čoček.	 Zkušenosti	 pacientů	
jsou	následující:	mají	větší	pohodlí	a	zlepšilo	
se	 jim	 vidění.	Dále	méně	navštěvují	 lékaře	
v	mimořádných	případech,	neboť	si	vyměňují	
kontaktní	čočky	každý	den.	Mají	méně,	nebo	
ne	 tolik	 závažných	 komplikací	 a	 symptomů	
souvisejících	s	nošením	kontaktních	čoček.	
Méně	symptomů	vykázali	rovněž	alergici.	Ti	
také	pociťují	větší	pohodlí	při	nošení	 jedno-
denních	kontaktních	čoček	než	při	používání	

čoček	 určených	 k	 opakovanému	 nošení.	
Výhody	většímu	počtu	pacientů	přináší	také	
uvedení	progresivních	a	torických	jednoden-
ních	kontaktních	čoček	na	trh.
I	přes	tento	úspěch	zůstává	u	jednodenních	

kontaktních	 čoček	 hlavní	 otázkou	pohodlí,	
stejně	 jako	 tomu	 je	 i	 u	 ostatních	 typů	 kon-
taktních	čoček.	Nepohodlí	je	totiž	nejčastější	
důvod,	proč	 se	pacienti	 kontaktních	čoček	
vzdávají.	 Větší	 pohodlí	 je	 naopak	argumen-
tem,	jak	přesvědčit	občasné	nositele	čoček,	
aby	si	jejich	nošení	vyzkoušeli	znovu.
Výrobci	kontaktních	čoček	přijali	rozmanité	

strategie	vedoucí	ke	zlepšení	pohodlí	u	jed-
nodenních	 kontaktních	 čoček,	mimo	 jiné	
zavedli	nový	design	a	materiály.	Také	lékaři	
mají	své	vlastní	strategie,	např.	doporučování	
zvlhčujících	kapek	nebo	roztoků,	které	zvy-
šují	vlhkost	povrchu	kontaktních	čoček.	Tyto	
kroky	se	však	ukázaly	jako	značně	omezené.	
Zvlhčující	 kapky	mohou	dočasně	ulevit	 od	
nepohodlí,	 ale	díky	 svému	krátkému	půso-
bení	 neposkytují	 oku	delší	 úlevu.	 Zvlhčení	
pomocí	 roztoku	může	 rovněž	 krátkodobě	
zlepšit	pohodlí	a	vlhkost,	 tento	vliv	se	však	
během	dne	vytrácí.
V	průběhu	minulého	roku	se	proto	objevila	

nová	 generace	 jednodenních	 kontaktních	
čoček	 zaměřená	 na	 zlepšení	 pacientova	
pohodlí.	Jako	hlavní	přísada	je	u	těchto	kon-
taktních	čoček	použit	buď	polyvinyl	alkohol	
(PVA)	 nebo	 povidon	 (PVP),	 což	 jsou	 látky	
využívané	 rovněž	 u	 zvlhčujících	 kapek	pro	
kontaktní	čočky.
V	roce	2005	byly	ve	Velké	Británii	uvedeny	

na	 trh	 dva	 typy	 jednodenních	 kontaktních	
čoček,	 které	 tyto	 přísady	 obsahují.	 Jsou	
to	 Focus®	DAILIES®	with	 AQUAReleaseTM	
(v	 jiných	 částech	 světa	 se	 prodávají	 také	
pod	 názvem	Focus	Dailies	 Aqua)	 a	 1●DAY	
ACUVUE®	MOISTTM.	Čočky	 Focus	Dailies	
vyrábí	 společnost	 CIBA	 Vision	 z	 nové-
ho	 materiálu	 zvaného	 nelfi lcon	 A,	 PVA	
je	 integrováno	 do	matrice	 těchto	 čoček.		
1●DAY	ACUVUE®	MOISTTM	 od	 společnosti	

Johnson	&	Johnson	Vision	Care	jsou	kontakt-
ní	čočky	z	etafilconu	A.	Výrobce	je	popisuje	
jako	kontaktní	čočky,	které	již	obsahují	PVP	
uzamčené	v	čočce.
Cílem	této	studie	bylo	porovnat	u	čoček	1●DAY	

ACUVUE®	MOISTTM	a	Focus®	DAILIES®	with	
AQUAReleaseTM	to,	jak	působí	na	oku.	Rovněž	
byly	zaznamenány	subjektivní	vjemy	pacientů.

Materiály	a	metody	použité	při	
studii
Jednalo	 se	 o	 dvoutýdenní,	 prospektiv-

ní,	 dvojitě	 kříženou	 studii.	 Zadavatel	 byl	
utajen.	Studie	 se	 uskutečnila	 na	14	pra-
covištích	 v	 Německu	 a	 zúčastnilo	 se	 jí	
266	pacientů	a	13	 lékařů,	kteří	pacienty	
testovali.	Studie	probíhala	od	listopadu	do	
prosince	2005.
Každý	 vyšetřující	 lékař	 dostal	 pokyn	 za-

řadit	 do	 studie	přibližně	20	pacientů,	 kteří	
nosí	měkké	 kontaktní	 čočky.	 Zahrnuti	měli	
být	i	běžní	nositelé	používající	čočky	Focus	
Dailies	 (nejpoužívanější	 kontaktní	 čočky	
v	Evropě).	Pacienti	byli	vybráni	také	dle	diop-
trických	hodnot	testovaných	čoček.	Měli	nosit	
kontaktní	 čočky	minimálně	8	 hodin	 denně	
3	dny	v	týdnu.	Ti,	kteří	vykazovali	již	existující	
podráždění,	 které	 vyžadovalo	 léčení,	 nebo	
trpěli	průkaznou	systémovou	nebo	oční	ab-
normalitou,	byli	ze	studie	vyloučeni.	Všichni	
pacienti	podepsali	před	účastí	souhlas	s	tím,	
že	budou	v	této	studii	figurovat.

Jednodenní
kontaktní čočky

a účinnost jejich zvlhčování pomocí 
odlišných typů přísad
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obr. 1  Graf celkové aplikace u Focus® DAILIES® with 
AQUAReleaseTM oproti 1●DAY ACUVUE® MOISTTM při 
závěrečné návštěvě
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Pacienti	 navštívili	 vyšetřujícího	 lékaře	 cel-
kem	3x.	První	návštěva	byla	 základní	 (neboli	
přidělovací),	 byly	 jim	při	 ní	 přiděleny	čočky.	
Při	následné	(neboli	výměnné)	návštěvě	došlo	
k	 výměně	čoček.	Následovala	návštěva	 zá-
věrečná.	Každou	návštěvu	odděloval	 interval	
jednoho	 týdne,	 kdy	 nosili	 kontaktní	 čočky.	
Pacienti	byli	 náhodně	 rozděleni	do	 jedné	ze	
dvou	léčebných	skupin.	Měli	používat	buď	tes-
tovaný	výrobek	 (1●DAY	ACUVUE®	MOISTTM),	
nebo	kontrolní	výrobek	(Focus®	DAILIES®	with	

AQUAReleaseTM),	a	to	po	dobu	jednoho	týdne.	
V	následujícím	týdnu	byly	čočky	vyměněny	za	
druhý	výrobek.	Srovnání	testované	a	kontrolní	
skupiny	 bylo	 provedeno	postupem	nutným	
pro	studie,	kdy	se	zachází	s	citlivými	daty,	aby	
se	zjistily	i	malé	rozdíly	v	subjektivním	vnímání	
působení	čoček.	Všechny	kontaktní	čočky	byly	
baleny	v	neutrálním	obchodním	balení,	ale	byla	
identita	zadavatele	studie	pacientům	utajena.
Parametry	 kontaktních	 čoček	 použitých	

ve	studii	 jsou	uvedeny	v	 tabulce 1.	Tak	 jako	
původní	Focus	Dailies	jsou	Focus®	DAILIES®	

with	AQUAReleaseTM		vyrobeny	z	nelfilconu	A,	
materiálu	na	bázi	PVA.	Ve	srovnání	s	předchozí-
mi	čočkami	však	mají	v	sobě	začleněno	pětkrát	
více	nevázaného	PVA.	Nevázané	PVA	má	také	
vyšší	molekulární	hmotnost	než	PVA,	které	se	
používá	při	výrobě	kontaktních	čoček.	Čočky	
1●DAY	ACUVUE®	MOISTTM	 jsou	 vyrobeny	
z	etafilconu	A	a	jsou	ve	fyziologickém	roztoku,	
který	obsahuje	až	0,05	%	PVP,	jenž	je	popsán	
jako	materiál	 uzamčený	 v	 kontaktní	 čočce.	
Pro	účely	studie	byly	čočky	1●DAY	ACUVUE®	
MOISTTM	dostupné	ve	2	základních	zakřiveních	
(8,5	mm	a	9,0	mm)	a	byly	aplikovány	dle	poky-
nů	výrobce.	Focus®	DAILIES®	with	AQUARele-
aseTM	byly	dostupné	v	1	zakřivení	a	aplikovány	
byly	také	dle	pokynů	výrobce.
Při	 základní	 (neboli	 přidělovací)	 návštěvě	

provedl	lékař	vyšetření	štěrbinovou	lampou,	
aplikoval	kontaktní	čočky,	vyhodnotil	celkové	
usazení	(na	stupnici,	která	měla	5	bodů;	škála	
hodnocení	 se	 pohybovala	 od	 „nepřijatelně	
volné“	po	 „nepřijatelně	 těsné“)	a	 také	cent-
rování	(od	centrovaných	po	vážně	decentro-
vané	čočky),	dále	změřil	ostrost	zraku	(VA).	
Pacientům	byly	poté	vydány	kontaktní	čočky.	
Nebyl	 vyžadován	 žádný	 roztok,	 pacientům	
však	bylo	sděleno,	že	na	oplachování	mohou	
použít	sterilní	fyziologický	roztok.
Při	 následné	 (neboli	 výměnné)	 návštěvě	

bylo	 znovu	 provedeno	 vyšetření	 štěrbino-
vou	 lampou,	 byla	 vyhodnocena	 aplikace	
kontaktních	 čoček	 a	 změřena	 zraková	
ostrost.	Pacienti	poté	vyplnili	dotazník,	kde	
zaznamenávali	 subjektivní	dojem	z	prvních	
kontaktních	čoček	na	stupnici	1	až	10,	kde	
1	=	špatný,	10	=	výborný.	Z	vlastností	hodno-
tili:	pohodlí	(na	začátku,	během	dne,	na	konci	
dne	a	celkově),	 kvalitu	 vidění	a	manipulaci	
s	čočkami	 (obtížnost	či	snadnost	při	 jejich	
nasazování	a	vyjímání).
Při	 závěrečné	 návštěvě	 byla	 znovu	 za-

znamenána	 objektivní	 data	 spolu	 se	 sub-
jektivními	 dojmy	 z	 druhých	 kontaktních	
čoček.	 Pacienti	 byli	 navíc	 požádáni,	 aby	
označili	 ze	 zkoušených	 čoček	 ty,	 kterým	
by	 dali	 přednost	 (na	 stupnici	 od	 1	 do	 5,	
škála	 hodnocení	 se	 pohybovala	 v	mezích	
„silně	upřednostňuji	pár	jedna“	až	po	„silně	
upřednostňuji	 pár	 dvě“).	Měli	 přihlédnout	
k	 následujícím	 pocitům:	 pohodlí	 na	 konci	
dne,	pohodlné	nošení	během	celého	dne,	
ostré,	 jasné	 vidění,	 úleva	 od	 podráždění.	
Měli	 také	 rozhodnout,	 kterým	 čočkám	by	
celkově	 dali	 přednost.	U	 každé	 čočky	 se	
pacienti	také	vyjadřovali	k	prohlášením	týka-
jících	se	těchto	a	dalších	vlastností	(pohodlí,	
manipulace	a	vhodnost),	a	to	na	stupnici	od	
jedné	do	pěti,	od	vyjádření	„plně	souhlasím“	
po	„naprosto	nesouhlasím“.
Studie	zaznamenala	 také	průměrný	počet	

dní,	po	který	byly	čočky	během	dne	nošeny,	

průměrnou	dobu	nošení	během	dne	a	 také	
průměrný	počet	 hodin	během	dne,	 kdy	 se	
pacienti	 cítili	 pohodlně.	Během	studie	byla	
zaznamenána	jakákoliv	neplánovaná	návštěva	
lékaře.	Okamžitě	byly	hlášeny	dle	protokolu	
rovněž	jakékoliv	nežádoucí	účinky.

Výsledky
Všem	266	pacientům	zahrnutým	do	studie	

byly	vydány	kontaktní	čočky.	Z	těchto	pacien-
tů	4	přerušili	v	průběhu	studie	jejich	nošení	
(1	při	nošení	kontrolního	páru,	3	při	nošení	
testovaných	párů)	a	1	pacient	se	nedostavil	
na	kontrolní	návštěvu.	Z	pacientů,	kteří	svou	
účast	ve	studii	přerušili,	tak	2	učinili	z	důvodu	
nepohodlí,	první	proto,	že	mu	kontaktní	čočky	
nevyhovovaly,	 a	 druhý	 proto,	 že	 kontaktní	
čočky	nebyly	dostupné.	Celkově	tedy	studii	
dokončilo	261	pacientů.	

Demografie	pacientů
Z	pacientů	zařazených	do	studie	bylo	71	%	

žen.	Průměrný	 věk	 činil	 34	 let	 (rozmezí	 se	

pohybovalo	od	14	do	67	let).	Průměr	horizon-
tálního	a	vertikálního	rohovkového	rádiusu	byl	
7,75	mm	(od	7,0	do	8,65	mm)	a	7,73	mm	(od	
6,98	do	8,52	mm).
Ze	zástupců	pohybujících	se	na	evropském	

trhu	nosila	většina	(63	%)	běžně	Focus	Dailies	
a	obecně	pak	většina	(83	%)	nosila	jednoden-
ní	kontaktní	čočky.
Testovaní	 pacienti	 nosili	 své	 běžně	 pou-

žívané	 čočky	 v	 průměru	 5,2	 dne	 v	 týdnu.	
Průměrná	 denní	 doba	 nošení	 obvyklých	
čoček	 činila	 12,2	 hodiny	 a	 průměrný	 čas,	
při	kterém	pociťovali	nošení	 jako	pohodlné,	
bylo	10,7	hodin.

Výsledky	vyšetření	štěrbinovou	
lampou,	aplikace	kontaktních	
čoček	a	zraková	ostrost
Ve	výsledcích	vyšetření	štěrbinovou	lampou	

u	testovaných	a	kontrolních	kontaktních	čo-
ček	nebo	mezi	první	a	následnou	návštěvou	
se	nevyskytl	žádný	výrazný	rozdíl.	Byl	zazna-
menán	1	nevýznamný	nežádoucí	účinek,	ten	
se	však	nevztahoval	k	čočkám.
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V průměru nosili své obvyklé čočky 5,2 
dne v týdnu. Průměrná denní doba nošení   
s jejich obvyklými čočkami byla 12,2 
hodiny a průměrný čas, při kterém bylo 
nošení pohodlné, byl 10,7 hodin.
Výsledky vyšet ření štěrbinovou lampou, 
aplikace kontaktních čoček a zraková 
ostrost.

Nevyskytl se žádný výrazný 
rozdíl ve výsledcích vyšet ření štěrbinovou
lampou u testovaných a kontrolních 
kontaktních čoček nebo mezi první a ná-
slednou návštěvou. Byl zaznamenán jeden 
nevýznamný nežádoucí ú činek, ale ten se 
nevztahoval k čočkám.

Obrázek č. 1 ukazuje rozložení 
výsledk ů celkového vyhodnocení 
vhodnosti a obrázek č. 2 ukazuje 
vycentrování čoček při poslední návštěvě.
I když byly 1-Day Acuvue Moist dostupné 
ve dvou základních zak řiveních, dosáhly 
Focus Dailies s AquaComfort s jedním 
zakřivením více ideálních aplikací a častěji
byly optimáln ě centrovány, a to jak při
přidělení pacientovi, tak po týdenním 
nošení.
Průměrně bylo dosaženo zrakové ostrosti 
kolem 6/6 při přidělení čoček pacientovi     
i při následných návštěvách. Zraková 
ostrost nevykázala  žádný významný rozdíl 
mezi typy kontaktních čoček.

Obrázek č. 3 ukazuje hodnocení 
subjektivního pohodlí pro oba typy 
kontaktních čoček po jednom týdnu 
nošení. Hodnocení prvotního pohodlí, 
pohodlí během dne a celkového pohodlí 
byla výrazn ě vyšší (lepší) u Focus Dailies s 
AquaComfort než u 1-Day Acuvue Moist 
(95% limit jednostranné nízké d ůvěry).

Průměrné hodnocení při ná-
sledné návštěvě (na stupnici od 0 do 10) 
bylo: 8,6?1,7 v. 8,0?2,3 u prvotního 
pohodlí; 8,2?1,8 v. 7,9?2,0 u pohodlí 
během dne; a 8,0?1,8 v. 7,6?2,1 pro 
celkové pohodlí, a to jak u Focus Dailies     
s AquaComfort, tak u 1-Day Acuvue Moist. 
Průměrné hodnocení pohodlí na konci dne 
bylo 6,9?2,4 u Focus Dailies s Aqua-
Comfort a 6,5?2,6 u 1-Day Acuvue Moist, 
tento rozdíl představuje rovnováhu, ale 
není  statisticky významný. 

Hodnocení subjektivního 
pohodlí u Focus Dailies s AquaComfort 

Subjektivní dojem

(prvotní pohodlí, pohodlí během dne, 
pohodlí na konci dne a celkové pohodlí) 
nebylo nižší než u 1-Day Acuvue Moist     
o více než půl stupně (p<0,001).

Obdobně i subjektivní hodnocení 
kvality vid ění a manipulace při nasazování 
(na stupnici od 0-do 10) bylo výrazn ě vyšší 
(lepší) u Focus Dailies s AquaComfort       
v porovnání s 1-Day Acuvue Moist (95% 
limit jednostranné nízké důvěry, obrázek č.
4). Průměrné hodnocení při následné 
návštěvě bylo: 8,8?1,5 v. 8,1?1,9 u kvality 
vidění; a 8,8?1,5 v. 6,8?2,7 u manipulace 
při nasazení, a to jak u Focus Dailies           
s AquaComfort tak u 1-Day Acuvue Moist. 
Existovala rovnováha, ale žádný 
významný rozdíl mezi t ěmito dvěma
kontaktními čočkami při manipulaci a vyn-
dávání.

Obrázek č. 5 ukazuje statisticky významné 
upřednostnění vyjád řené pacienty po 
nošení obou typů kontaktních čoček.         
U těch, kteří vyjád řili upřednostnění, se 
vyskytl výrazný rozdíl ve prosp ěch Focus 
Dailies s AquaComfort u celkového 
upřednostnění (p=0,026), jasného a čistého
vidění (p<0,001) a snadné aplikace 
(p<0,001).

U celkového upřednostnění dalo 
57% pacient ů přednost Focus Dailies         
s AquaComfort v porovnání se 43%, kte ří
upřednostňovali 1-Day Acuvue Moist.      
U jasného a čistého vidění dávalo 67% 
přednost Focus Dailies s AquaComfort      
a 33% up řednostňovalo 1-Day Acuvue 

Upřednostn ění

Moist. Nejvýrazn ěji zaznamenaný rozdíl 
byl u snadného nasazování, kde 84% 
pacientů upřednostňovalo Focus Dailies    
s AquaComfort v porovnání s 16%, kte ří
upřednostňovali 1-Day Acuvue Moist.

Focus Dailies s AquaComfort dosáhly 
vyšší ohodnocení p ři souhlasu se všemi 
prohlášeními kromě lehkosti vyndávání. 
Tato prohlášení zahrnovala „Po celý den se 
s čočkami cítím pohodlně“ a „I na konci 
dne se cítím s čočkami pohodlně“.
Nejvýraznější výhodou t ěchto čoček bylo 
snadné nasazování, poskytování ostrého    
a čistého vidění a pohodlnost použití. 
Devadesát procent pacientů souhlasilo 
(„úplně souhlasilo“ nebo „v zásad ě
souhlasilo“) s prohlášením „ Čočky se 
snadno nasazují“ u Focus Dailies s Aqua-
Comfort v porovnání se 48% u 1-Day 
Acuvue Moist.

Focus Dailies s AquaComfort byly, v pr ů-
měru, nošeny po více dní v týdnu než 1-
Day Acuvue Moist (6,9 dní v. 6,0 dní). 
Neobjevil se výrazný rozdíl v pr ůměrné
denní době nošení nebo v průměrném
počtu hodin pohodlného nošení mezi 
oběma typy čoček nebo mezi běžnými
čočkami, které pacienti nosí, a čočkami ve 
studii.

Cílem této studie bylo porovnat subjektivní 
dojmy s výkonem čoček nasazených na 
očich u Focus Dailies s AquaComfort a 1-
Day Acuvue Moist. 

Pacienti hodnotili prvotní 
pohodlí, pohodlí během dne, celkové 
pohodlí, kvalitu vid ění a manipulaci s kon-
taktními čočkami při nasazování jako 
výrazně lepší u Focus Dailies s Aqua-
Comfort než u 1-Day Acuvue Moist. 
Dávali též těmto čočkám celkov ě přednost,
kvůli lepšímu vid ění a snadnému na-
sazování.

Prvotní pohodlí a lehkost na-
sazování jsou velmi d ůležitými vlast-
nostmi pro pacienty, pro které jsou 
kontaktní čočky nové, a jsou též vlast-
nostmi, které pravděpodobně přivedou
nositele brýlí ke kontaktním čočkám     
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V průměru nosili své obvyklé čočky 5,2 
dne v týdnu. Průměrná denní doba nošení   
s jejich obvyklými čočkami byla 12,2 
hodiny a průměrný čas, při kterém bylo 
nošení pohodlné, byl 10,7 hodin.
Výsledky vyšet ření štěrbinovou lampou, 
aplikace kontaktních čoček a zraková 
ostrost.

Nevyskytl se žádný výrazný 
rozdíl ve výsledcích vyšet ření štěrbinovou
lampou u testovaných a kontrolních 
kontaktních čoček nebo mezi první a ná-
slednou návštěvou. Byl zaznamenán jeden 
nevýznamný nežádoucí ú činek, ale ten se 
nevztahoval k čočkám.

Obrázek č. 1 ukazuje rozložení 
výsledk ů celkového vyhodnocení 
vhodnosti a obrázek č. 2 ukazuje 
vycentrování čoček při poslední návštěvě.
I když byly 1-Day Acuvue Moist dostupné 
ve dvou základních zak řiveních, dosáhly 
Focus Dailies s AquaComfort s jedním 
zakřivením více ideálních aplikací a častěji
byly optimáln ě centrovány, a to jak při
přidělení pacientovi, tak po týdenním 
nošení.
Průměrně bylo dosaženo zrakové ostrosti 
kolem 6/6 při přidělení čoček pacientovi     
i při následných návštěvách. Zraková 
ostrost nevykázala  žádný významný rozdíl 
mezi typy kontaktních čoček.

Obrázek č. 3 ukazuje hodnocení 
subjektivního pohodlí pro oba typy 
kontaktních čoček po jednom týdnu 
nošení. Hodnocení prvotního pohodlí, 
pohodlí během dne a celkového pohodlí 
byla výrazn ě vyšší (lepší) u Focus Dailies s 
AquaComfort než u 1-Day Acuvue Moist 
(95% limit jednostranné nízké d ůvěry).

Průměrné hodnocení při ná-
sledné návštěvě (na stupnici od 0 do 10) 
bylo: 8,6?1,7 v. 8,0?2,3 u prvotního 
pohodlí; 8,2?1,8 v. 7,9?2,0 u pohodlí 
během dne; a 8,0?1,8 v. 7,6?2,1 pro 
celkové pohodlí, a to jak u Focus Dailies     
s AquaComfort, tak u 1-Day Acuvue Moist. 
Průměrné hodnocení pohodlí na konci dne 
bylo 6,9?2,4 u Focus Dailies s Aqua-
Comfort a 6,5?2,6 u 1-Day Acuvue Moist, 
tento rozdíl představuje rovnováhu, ale 
není  statisticky významný. 

Hodnocení subjektivního 
pohodlí u Focus Dailies s AquaComfort 

Subjektivní dojem

(prvotní pohodlí, pohodlí během dne, 
pohodlí na konci dne a celkové pohodlí) 
nebylo nižší než u 1-Day Acuvue Moist     
o více než půl stupně (p<0,001).

Obdobně i subjektivní hodnocení 
kvality vid ění a manipulace při nasazování 
(na stupnici od 0-do 10) bylo výrazn ě vyšší 
(lepší) u Focus Dailies s AquaComfort       
v porovnání s 1-Day Acuvue Moist (95% 
limit jednostranné nízké důvěry, obrázek č.
4). Průměrné hodnocení při následné 
návštěvě bylo: 8,8?1,5 v. 8,1?1,9 u kvality 
vidění; a 8,8?1,5 v. 6,8?2,7 u manipulace 
při nasazení, a to jak u Focus Dailies           
s AquaComfort tak u 1-Day Acuvue Moist. 
Existovala rovnováha, ale žádný 
významný rozdíl mezi t ěmito dvěma
kontaktními čočkami při manipulaci a vyn-
dávání.

Obrázek č. 5 ukazuje statisticky významné 
upřednostnění vyjád řené pacienty po 
nošení obou typů kontaktních čoček.         
U těch, kteří vyjád řili upřednostnění, se 
vyskytl výrazný rozdíl ve prosp ěch Focus 
Dailies s AquaComfort u celkového 
upřednostnění (p=0,026), jasného a čistého
vidění (p<0,001) a snadné aplikace 
(p<0,001).

U celkového upřednostnění dalo 
57% pacient ů přednost Focus Dailies         
s AquaComfort v porovnání se 43%, kte ří
upřednostňovali 1-Day Acuvue Moist.      
U jasného a čistého vidění dávalo 67% 
přednost Focus Dailies s AquaComfort      
a 33% up řednostňovalo 1-Day Acuvue 

Upřednostn ění

Moist. Nejvýrazn ěji zaznamenaný rozdíl 
byl u snadného nasazování, kde 84% 
pacientů upřednostňovalo Focus Dailies    
s AquaComfort v porovnání s 16%, kte ří
upřednostňovali 1-Day Acuvue Moist.

Focus Dailies s AquaComfort dosáhly 
vyšší ohodnocení p ři souhlasu se všemi 
prohlášeními kromě lehkosti vyndávání. 
Tato prohlášení zahrnovala „Po celý den se 
s čočkami cítím pohodlně“ a „I na konci 
dne se cítím s čočkami pohodlně“.
Nejvýraznější výhodou t ěchto čoček bylo 
snadné nasazování, poskytování ostrého    
a čistého vidění a pohodlnost použití. 
Devadesát procent pacientů souhlasilo 
(„úplně souhlasilo“ nebo „v zásad ě
souhlasilo“) s prohlášením „ Čočky se 
snadno nasazují“ u Focus Dailies s Aqua-
Comfort v porovnání se 48% u 1-Day 
Acuvue Moist.

Focus Dailies s AquaComfort byly, v pr ů-
měru, nošeny po více dní v týdnu než 1-
Day Acuvue Moist (6,9 dní v. 6,0 dní). 
Neobjevil se výrazný rozdíl v pr ůměrné
denní době nošení nebo v průměrném
počtu hodin pohodlného nošení mezi 
oběma typy čoček nebo mezi běžnými
čočkami, které pacienti nosí, a čočkami ve 
studii.
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obr. 2  Graf centrace kontaktních čoček u Focus® 
DAILIES® with AQUAReleaseTM oproti 1●DAY ACUVUE® 
MOISTTM při závěrečné návštěvě

obr. 3  Hodnocení subjektivního pohodlí u Focus® 
DAILIES® with AQUAReleaseTM oproti 1●DAY ACUVUE® 

MOISTTM

obr. 4  Sub jek t i vn í  hodnocen í  k va l i t y  v iděn í 
a manipulace při nasazování u Focus® DAILIES® with 
AQUAReleaseTM oproti 1●DAY ACUVUE® MOISTTM

obr. 5  Subjektivní preference při závěrečné návštěvě: 
celkové preference, ostré a čisté vidění a snadná aplikace 
u Focus® DAILIES® with AQUAReleaseTM oproti 1●DAY ACU-
VUE® MOISTTM (u pacientů, kteří vyjádřili upřednostnění) 
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Na	obr. 1	vidíme	poměr	výsledků	zobrazující	
celkové	vyhodnocení	vhodnosti	čoček,	obr. 2	
pak	ukazuje	vycentrování	čoček	při	poslední	
návštěvě.	I	když	byly	čočky	1●DAY	ACUVUE®	
MOISTTM	dostupné	 ve	dvou	 základních	 za-
křiveních,	 vykázaly	 Focus®	DAILIES®	with	
AQUAReleaseTM	 s	 jedním	 zakřivením	 více	
ideálních	aplikací,	byly	také	častěji	optimálně	
centrovány,	a	to	jak	v	době,	kdy	byly	přiděleny	
pacientovi,	tak	po	týdenním	nošení.	Průměrně	
bylo	dosaženo	zrakové	ostrosti	přibližně	6/6,	
a	to	v	době,	kdy	byly	čočky	pacientovi	přidě-
leny,	i	při	následných	návštěvách.	U	zrakové	
ostrosti	nebyl	vykázán	žádný	významný	rozdíl	
mezi	těmito	dvěma	typy	kontaktních	čoček.

Záznamy	subjektivních	dojmů
Obr. 3	znázorňuje	hodnocení	subjektivního	

pohodlí,	počítá	se	s	oběma	typy	kontaktních	
čoček	po	jednom	týdnu	nošení.	Prvotní	po-
hodlí,	pohodlí	během	dne	a	celkové	pohodlí	
bylo	výrazně	lepší	u	čoček	Focus®	DAILIES®	
with	 AQUAReleaseTM	 než	 u	 čoček	 1●DAY	
ACUVUE®	MOISTTM	(95%	limit	jednostranné	
nízké	důvěry).
Průměrné	hodnocení	při	následné	návštěvě	

(na	stupnici	od	0	do	10)	bylo	u	pocitu	prvotní-
ho	pohodlí	 zaznamenáno	 těmito	hodnotami:	
8,6±1,7	oproti	 8,0±2,3.	U	pocitu	 pohodlí	
během	dne	 činily	 hodnoty	 8,2±1,8	 oproti	
7,9±2,0.	Celkové	pohodlí	 bylo	 hodnoceno	
čísly	8,0±1,8	oproti	7,6±2,1,	a	to	jak	u	čoček	
Focus®	DAILIES®	with	AQUAReleaseTM,	 tak	
u	čoček	1●DAY	ACUVUE®	MOISTTM.	Průměrné	
hodnocení	pohodlí	na	konci	dne	bylo	6,9±2,4	
u	čoček	Focus®	DAILIES®	with	AQUARele-
aseTM	a	6,5±2,6	u	čoček	1●DAY	ACUVUE®	

MOISTTM.	Tento	rozdíl	představuje	rovnováhu,	
není	statisticky	významný.	
Hodnocení	subjektivního	pohodlí	u	Focus®	

DAILIES®	with	AQUAReleaseTM	(prvotní	pohod-
lí,	pohodlí	během	dne,	pohodlí	na	konci	dne	
a	celkové	pohodlí)	nebylo	nižší	než	u	1●DAY	
ACUVUE®	MOISTTM,	lišilo	se	jen	o	půl	stupně	
(p<0,001).
Rovněž	kvalita	vidění	a	manipulace	při	na-

sazování	čoček	(hodnocení	se	opět	pohybo-
valo	na	stupnici	od	0	do	10)	byla	subjektivně	
hodnocena	 v	 porovnání	 s	 čočkami	 1●DAY	
ACUVUE®	MOISTTM	jako	výrazně	lepší	u	čo-
ček	Focus®	DAILIES®	with	AQUAReleaseTM	
(95%	 limit	 jednostranné	 nízké	 důvěry,	 viz	
obr. 4).	 Průměrné	hodnocení	 při	 následné	
návštěvě	 bylo	 8,8±1,5	 oproti	 8,1±1,9	
u	 kvality	 vidění	 a	 8,8±1,5	 oproti	 6,8±2,7	
u	manipulace	při	nasazování,	a	 to	 jak	u	Fo-
cus®	 DAILIES®	with	 AQUAReleaseTM,	 tak		
u	 1●DAY	ACUVUE®	MOISTTM.	Mezi	 těmito	
dvěma	typy	kontaktních	čoček	tedy	existovala	
rovnováha	 a	 neobjevil	 se	 žádný	 významný	
rozdíl	při	manipulaci	a	vyjímání.

Kterým	čočkám	dali	jejich	
nositelé	přednost
Na	 obr. 5	 jsou	 zobrazeny	 statistické	

hodnoty	 vyjadřující	 názor,	 které	 kontaktní	
čočky	 by	 pacienti	 upřednostnili	 poté,	 co	
nosili	oba	typy	kontaktních	čoček.	U	těch,	
kteří	by	dali	jednomu	z	typů	přednost,	byly	
zaznamenány	výrazné	rozdíly	ve	prospěch	
čoček	Focus®	DAILIES®	with	 AQUARele-
aseTM.	 Tyto	 výrazné	 rozdíly	 se	 týkaly	 jas-
ného	a	čistého	vidění	(p<0,001)	a	snadné	
aplikace	(p<0,001),	nositelé	by	rovněž	dali	
celkově	přednost	čočkám	Focus®	DAILIES®	
with	AQUAReleaseTM	(hodnota	p	=	0,026).
57	%	 pacientů	 by	 obecně	 dalo	 přednost	

čočkám	Focus®	DAILIES®	with	AQUARelea-
seTM	v	porovnání	se	43	%,	kteří	by	upřednost-
nili	čočky	1●DAY	ACUVUE®	MOISTTM.	Co	se	
jasného	a	čistého	vidění	týče,	67	%	nositelů	
dávalo	přednost	 čočkám	Focus®	DAILIES®	
with	AQUAReleaseTM,	33	%	pak	upřednost-
ňovalo	 čočky	 1●DAY	ACUVUE®	MOISTTM.	
Nejvýraznější	zaznamenaný	rozdíl	se	vyskytl	
u	otázky	související	s	pohodlným	a	snadným	
nasazováním	–	84	%	pacientů	upřednostňova-
lo	čočky	Focus®	DAILIES®	with	AQUARelea-
seTM	v	porovnání	s	16	%,	kteří	upřednostňovali	
čočky	1●DAY	ACUVUE®	MOISTTM.

Vlastnosti	kontaktních	čoček
Čočky	Focus®	DAILIES®	with	AQUARele-

aseTM	dosáhly	 vyššího	hodnocení	 ve	 všech	
kategoriích	kromě	kategorie	snadného	vyjí-
mání	čoček.	Nositelé	čoček	vyjadřovali	své	
reakce	těmito	větami:	„Celý	den	se	s	čočkami	
cítím	dobře,	jsou	pohodlné“,	či	„I	na	konci	dne	
se	cítím	 s	 čočkami	dobře,	 jsou	pohodlné“.	
Nejvýraznější	 výhodou	 těchto	 čoček	 bylo	
jejich	snadné	nasazování,	dále	to,	že	poskytují	
ostré,	čisté,	jasné	vidění	a	pohodlně	se	s	nimi	
manipuluje.	U	čoček	Focus®	DAILIES®	with	
AQUAReleaseTM	 90	%	 pacientů	 souhlasilo		
(tj.	 „úplně	 souhlasilo“	 nebo	 „v	 zásadě	 sou-
hlasilo“)	 s	 prohlášením	 „Čočky	 se	 snadno	
nasazují“,	v	porovnání	se	48	%	u	čoček	1●DAY	
ACUVUE®	MOISTTM.

Doba	nošení
Čočky	Focus®	DAILIES®	with	AQUARelea-

seTM	měli	nositelé	na	očích	v	průměru	více	dní	
v	týdnu	než	čočky	1●DAY	ACUVUE®	MOISTTM	
(konkrétně	6,9	dní	oproti	6,0	dnům).	Co	se	
průměrné	 doby	 nošení	 během	 dne	 nebo	
průměrného	počtu	hodin	a	pohodlného	no-
šení	týče,	mezi	oběma	typy	čoček	ve	studii	
se	 neobjevil	 výrazný	 rozdíl	 oproti	 běžným	
čočkám,	které	pacienti	nosí.

Diskuze
Cílem	 této	 studie	 bylo	 porovnat	 čočky	

Focus®	 DAILIES®	 with	 AQUAReleaseTM	

a	1●DAY	ACUVUE®	MOISTTM,	 a	 to	 pomocí	
subjektivních	dojmů	pacientů	vyjadřujících	se	
k	účinnosti	čoček	nasazených	na	očích.
Pacienti	 hodnotili	 prvotní	pohodlí,	pohodlí	

během	dne,	 celkové	pohodlí,	 kvalitu	 vidění	
a	manipulaci	 s	 kontaktními	čočkami	při	 na-
sazování	 a	 usoudili,	 že	 tyto	 vlastnosti	 jsou	
výrazně	 lepší	 u	 čoček	 Focus®	 DAILIES®	
with	 AQUAReleaseTM	 než	 u	 čoček	 1●DAY	
ACUVUE®	MOISTTM.	 Prvnímu	 typu	 čoček	
dávali	celkově	přednost	kvůli	lepšímu	vidění	
a	snadnějšímu	nasazování.
Prvotní	 pohodlí	 a	 snadná	manipulace	 při	

nasazování	čoček	jsou	pro	nositele,	kteří	nosí	
čočky	poprvé,	důležitou	vlastností.	Zároveň	
je	 to	 velice	důležitý	 faktor	pro	 ty,	 kteří	nosí	
brýle,	 neboť	 je	 pravděpodobně	přivede	 ke	
kontaktním	čočkám	a	pomůže	 jim	úspěšně	
začít	 s	 jejich	 nošením.	 Prvotní	 pohodlí	 je	
také	důležitou	vlastností	pro	tzv.	příležitostné	
nositele,	neboť	ti	potom	mohou	přejít	na	nové	
typy	kontaktních	čoček.
Čočky	Focus®	DAILIES®	with	AQUAReleaseTM	

tedy	obdržely	vyšší	subjektivní	hodnocení,	navíc	
jsou	výhodnější,	co	se	aplikačních	charakteristik	
týče.	U	těchto	kontaktních	čoček	bylo	provede-
no	více	optimálních	aplikací	jak	při	jejich	vydání,	
tak	po	jednom	týdnu	nošení.	Rovněž	centrace	
s	 jedním	zakřivením	se	 jeví	optimálnější	 v	po-
rovnání	s	čočkami	1●DAY	ACUVUE®	MOISTTM	
s	dvojím	zakřivením.
Ukazuje	 se,	 že	 u	měkkých	 kontaktních	

čoček	má	 vliv	 na	 pohodlné	 nošení	mnoho	
faktorů.	 Patří	 mezi	 ně	 základní	 vlastnosti	
konkrétního	typu	čoček	nebo	vlastnosti	sou-
visející	s	aplikací	těchto	čoček.	Někteří	autoři	
zjistili	rozdíly	v	prvotním	pocitu	pohodlí	mezi	
kontaktními	 čočkami	 obsahujícími	 rozdílný	
obsah	vody.	Jistý	počet	studií	také	naznačuje	
vzájemný	vztah	mezi	subjektivním	pohodlím	
a	dehydratací	měkkých	čoček,	zatímco	jiné	
studie	tento	vztah	nezjistily.
Zvýšená	pohyblivost	 čoček	 a	decentrace	

představují	 faktor,	 který	může	 u	měkkých	
kontaktních	 čoček	nepříznivě	 ovlivnit	 pocit	
pohodlí	v	oku.	Vliv	by	mohla	mít	např.	rozdílná	
tloušťka	okrajů	čoček,	u	kontaktních	čoček	
s	vysokým	obsahem	vody	však	žádný	takový	
vliv	nebyl	zaznamenán.
I	když	ostatní	faktory	mohou	u	kontaktních	

čoček	 také	 hrát	 svoji	 roli,	 v	 této	 studii	 se	
předpokládalo,	 že	 záleží	 především	na	 růz-
ných	přísadách	v	kontaktních	čočkách;	byly	
totiž	 považovány	 za	 faktor,	 který	 významně	
přispívá	 k	 rozdílnému	 pocitu	 pohodlí	 při	
nošení	čoček.	
Tuto	 tezi	 by	 mělo	 podporovat	 i	 zjištění	

z	 předchozí	 studie,	 k terá	 porovnávala	
kontaktní	 čočky	 Focus	 Dailies	 s	 Focus®	
DAILIES®	with	AQUAReleaseTM.	Tato	studie	
zjistila,	 že	 pacienti	 dávají	 přednost	 novým	
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kontaktním	 čočkám	 z	 důvodu	 celkového	
pohodlí	 a	 pohodlí	 na	 konci	 dne,	 přestože	
základní	materiál,	typ	čoček	a	charakteristiky	
aplikace	byly	stejné.
Přísady	do	čoček	jsou	vytvořeny	proto,	aby	

se	zlepšilo	pohodlí	pacientů	při	nošení.	Přísa-
dy	se	odlišují	tím,	jak	fungují.	U	čoček	Focus®	
DAILIES®	with	AQUAReleaseTM	 se	 z	 čoček	
postupně	uvolňuje	nadbytečné	PVA,	čemuž	
napomáhá	patentovaný	zvlhčující	prvek	Aqua-
Release.	Tlak	mrkání	způsobí	to,	že	dojde	ke	
„stlačení“	čočky,	čímž	dojde	k	vypumpování	
PVA	–	to	se	rozlije	přes	čočku	a	do	slz.	Na	
rozdíl	od	rychlého	uvolnění,	ke	kterému	do-
chází	při	použití	zvlhčovacích	kapek,	funguje	
tento	mechanizmus	tak,	že	se	uvolňuje	malé	
množství	PVA	s	každým	mrknutím	během	dne,	
takže	je	efekt	dlouhodobější.
U	čoček	 1●DAY	 ACUVUE	 se	 používá	

jiná	 přísada	 –	 PVP.	 Výrobce	 ji	 popisuje	
jako	 „zamčenou“	 do	matrice	 zvané	 eta-
filcon	 A	 (jako	 by	 tedy	 nebyla	 uvolňována	
z	polymeru).	 V	nedávné	 studii	 zahrnující	
44	pacientů,	 z	nichž	41	 studii	 dokončilo,	
informovali	autoři	o	tom,	že	u	čoček	1●DAY	
ACUVUE®	MOISTTM	v	porovnání	s	Focus®	
DAILIES®	with	 AQUAReleaseTM	 pociťovali	
pacienti	při	nošení	větší	pohodlí	a	snížený	
pocit	sucha.	

V	této	menší	 studii	 (n=41)	 byl	 subjektivní	
dojem	zaznamenáván	na	stupnici	od	1	do	5,	
tedy	těmito	slovy:	skvělý,	velmi	dobrý,	dobrý,	
přiměřený	 a	špatný.	 Výsledky	 byly	 zazna-
menány	 v	procentech,	a	to	do	dvou	skupin.	
U	některých	 subjektivních	 odpovědí	 byly	
zaznamenány	 výrazné	 rozdíly	 ve	prospěch	
čoček	1●DAY	ACUVUE®	MOISTTM,	mezi	těmito	
dvěma	typy	čoček	se	však	neprojevil	výrazný	
rozdíl,	ať	již	z	důvodu	pocitu	pohodlí	při	aplikaci	
nebo	díky	snadnému	nasazování.	Autoři	této	
studie	naznačují,	že	působení	PVP	na	matrici	
etafilcon	A	vyvolává	 u	pacientů	 subjektivní	
pocit	 většího	pohodlí.	Rozšířenější	 studie,	
o	které	píšeme	v	tomto	článku,	tuto	hypotézu	
nepodpořila	–	prokázala	 totiž	 jasné	 rozdíly,	
které	 hovoří	 ve	 prospěch	 čoček	 Focus®	
DAILIES®	with	AQUAReleaseTM.

Závěr
Studie,	 o	které	 hovoříme	 v	tomto	 článku,	

porovnává	 účinnost	 dvou	 typů	 nových	
zvlhčených	jednodenních	kontaktních	čoček,	
v	nichž	jsou	použity	odlišné	přísady	sloužící	
ke	zlepšení	pohodlí	pacienta.
Bylo	zjištěno,	že	čočky	Focus®	DAILIES®	

with	 AQUAReleaseTM,	 u	kterých	 se	 jako	
př ísada	 v	matr ic i 	 čočky	 použ ívá	 PVA	
s	postupným	uvolňováním,	jsou	efektivnější	

než	 čočky	 1●DAY	 ACUVUE®	 MOIST TM,	
u	k ter ých	 je	 př ísada	 PVP	 popisována	
jako	 „uzamčená“	 v	čočce.	 Pocit	 pohodlí,	
kval i ta	 v idění	 a	manipulace	 s	čočkami	
při	 nasazování	 byly	 také	 lepší	 u	čoček	
Focus®	 DAILIES®	 with	 AQUAReleaseTM.	
Pacienti	 upřednostňovali	 tyto	čočky	oproti	
1●DAY	ACUVUE®	MOISTTM,	 a	to	 proto,	 že	
měli	 pocit	 lepšího	 vidění	 a	snadného	 na-
sazování.	 Z	těchto	 dvou	 typů	 kontaktních	
čoček	 v ykázaly	 Focus®	DAILIES®	 with	
AQUAReleaseTM	 také	 lepší	 charakteristiku	
při	aplikaci.
Tato	 zjištění	 naznačují,	 že	 čočky	 Focus®	

DAILIES®	with	AQUAReleaseTM	s	přihlédnutím	
především	 k	pocitu	 pohodlí	 upřednostňují	
všichni	 nositelé	 kontaktních	 čoček,	 noví	
pacienti	a	nositelé	brýlí.

Autoři studie:
Stefan Schwarz, optometrista, soukromá 

praxe v Hildesheimu v Německu
Joachim Nick, optometrista, CIBA Vision, 

Global Clinical Affairs

Prameny na použitou odbornou literaturu 
naleznete na www.cz.cibavision.com.
Všechny zmíněné názvy značek jsou chrá-
něnými známkami jejich vlastníků.

Tabulka 1 Parametry kontaktních čoček použitých ve studii

Kontrolní kontaktní čočky Focus® DAILIES® with AQUAReleaseTM

Výrobce	 CIBA	Vision

Materiál	 nelfilcon	A	s	volným	PVA

Obsah	vody	 69	%

Skupina	materiálu	dle	FDA	 II

Základní	zakřivení	 8,6	mm

Průměr	 13,8	mm

Hodnoty	dioptrií	použité	ve	studii	 od	-0,50	do	-9,00	D

Roztok	v	balení	 sterilně	chráněný	fyziologický	roztok

Testované kontaktní čočky 1●DAY ACUVUE® MOISTTM

Výrobce	 Johnson	&	Johnson	Vision	Care

Materiál	 etafilcon	A

Obsah	vody	 58	%

Skupina	materiálu	dle	FDA	 IV

Základní	zakřivení	 8,5	mm	a	9,0	mm

Průměr	 14,2	mm

Rozpětí	dioptrií	použité	ve	studii	 od	-0,50	do	-9,00	D

Roztok	v	balení	 sterilně	chráněný	fyziologický	roztok	s	<0,05%	obsahem	povidonu
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Graf 1: Udržení zvlhčující látky v čočkách 1•DAY ACUVUE® MOISTTM  v závislosti na čase 

0 2 4 6 8 10 12 14
Doba (hodiny)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Technologie LACREONTM uzavírá 
a udržuje zvlhčující látku uvnitř čočky

Hladší a klouzavější čočka díky 
technologii LACREONTM  

SOUČASNÝ STAV
• 30 až 50 % nositelů měkkých kontaktních čoček se  
 setkává s pocitem sucha1,2

• 35 % nositelů přestane používat měkké čočky z důvodu  
 nepohodlí a pocitu sucha3

• přibližně 37% nositelů jednodenních jednorázových čoček  
 není spokojeno s pohodlím na konci dne4

•  změny vlastností čoček v průběhu nošení významně 
přispívají k pocitu sucha na konci dne 

• chemické vlastnosti, smáčivost a obsah vody v čočce
 by se v ideálním případě neměly měnit s dobou nošení  

Tření mezi povrchem čočky a víčky hraje významnou roli, 
která může  přispívat k pocitu nepohodlí. Graf 3 znázorňuje 
hodnoty průměrného koeficientu tření pro různé rychlosti.5 
Dolní křivka patřící čočkám 1•DAY ACUVUE® MOISTTM je 
výsledkem jejich hladšího a více kluzkého povrchu.

Technologie LACREONTM

 
Součástí technologie LACREONTM je PVP (polyvinylpyrolidon),  
umístěný v etafilconu A (pHEMA/metakrylát) tak, že tato 
vysoce hydrofilní komponenta jako složka udržující vlhkost 
zůstává při nošení čoček uzavřena ve struktuře materiálu.

Látka udržující vlhkost simuluje přirozený slzný film a zvlhčující 
vlastnosti jeho mucinové vrstvy.

Zvlhčující látka není v průběhu nošení uvolňována5 a napomáhá 
udržet stabilitu slzného filmu a zachovat hydrofilních vlastnosti 
čočky v průběhu nošení, což zvyšuje pocit pohodlí na konci dne.

Pomocí stejné metody bylo změřeno uvolňování PVA 
z kontaktních čoček Focus® DAILIES® with AquaReleaseTM. 
Výsledky shrnuté v grafu 2 ukazují významné uvolňování 
v prvních hodinách, které dále klesá k zanedbatelným 
hodnotám.4

Graf 2: Profil uvolňování zvlhčující látky z čoček Focus® DAILIES® with AquaReleaseTM

TECHNOLOGIE LACREONTM

Odkazy: 1. Orsborn G et al. Practitioner survey: Management of dry eye symptoms in soft lens wearers. CL Spectrum. 1989;4:23-26. 2. Doughty MJ et al. A patient questionnaire to estimate the prevalence of dry 
eye symptoms in patients presenting to optometric practices across Canada. Optom Vis Sci. 1997;74:624-631. 3. Weed K et al. Discontinuation of contact lens wear. Optom Vis Sci. 1993;70:14. 4. Johnson & Johnson 

Vision Care, data on file. 5. Sheraton H et al. Chemical Characterisation of 1•DAY ACUVUE® MOISTTM and 1•DAY ACUVUE® Contact Lenses. ARVO 2006.

ACUVUE®, 1•DAY ACUVUE® MOISTTM a LACREONTM jsou ochranné známky JANSSEN PHARMACEUTICA N. V.  Focus® DAILIES® with AquaReleaseTM je ochranná známka CIBA Vision Inc.
 ©Johnson & Johnson Vision Care, divize Johnson & Johnson, s. r. o., 2006
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Kontaktní čočky pro dokonalé 
pohodlí, které trvá...

1•DAY ACUVUE® MOIST™ jsou nové jednodenní 
kontaktní čočky, které udržují oči vašich pacientů 
svěží a v pohodlí po celý den... Jsou vyráběny 
technologií LACREON™ a obsahují zvlhčující složku, 
která v nich udržuje vlhkost od rána až do večera.

NOVÉ

Poskytněte svým 
pacientům pohodlí, 
které si zaslouží.
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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	31.	1.	2007	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. 3/2006:	DVD	přehrávač	získává	Mgr. Darina Tesařová, Pardubice.

Správné znění tajenky z č. 3/2006:	Přejeme	hodně	štěstí	v	naší	hře	o	cestu	do	Japonska.


