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Vážené kolegyně 
a vážení kolegové,

pohled na mapu České republiky a její obsazenost očními optikami 
nenechá nikoho na pochybách, že pro koncového zákazníka je optika 
stále blíž a blíž. Počet optik u nás v loňském roce opět vzrostl a jistě 
je jich už více než 1 300. Dnes již najdeme lokality, kde počet lidí 
na optiku činí 3 000. To je jistě velmi neradostné, je to však realita. 
Mnozí optici si kladou otázku, zda se ještě dá v této silné konkurenci 
existovat. Odpověď zní: určitě ano. Jenom je nutné se nad svou 
prací trochu zamyslet.

Nákupní chování zákazníků se mění – zákazník je dnes náročnější, 
uvědomělejší a často i agresivnější. Pokud se rozhlédneme po opti-
kách, snadno zjistíme, že hlavní marketingovou myšlenkou se stala 
cena, lépe řečeno sleva. Sleva 50 %, sleva podle věku, vyšetření 
zdarma... Bojujeme mezi sebou místo toho, abychom ukousli jiným. 
Třeba módním butikům, potravinám... 

Jistě by bylo zajímavější, kdyby nás na optikách místo slev upoutá-
valy nápisy jako „specialista na sport“, „specialista na dětské brýle“, 
„specialista na behaviorální optometrii“ a podobně. 

Pravděpodobně však budeme muset projít ještě nějakou horší 
zkušeností, než pochopíme, že slevy nejsou cestou k rozvoji a po-
skytování dobrých služeb.

Vážené kolegyně a kolegové, s největší pravděpodobností jste již 
po dovolené a připravujete se na velmi důležitou část roku, která je 
před námi. Přeji Vám hodně dobrých kreativních myšlenek při naší 
náročné práci, jejímž cílem je dát našim zákazníkům to nejlepší.

Ing.	Ivan	Vymyslický
ivan.vymyslicky@ppo.cz
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Pohled do budoucnosti

Na veletrhu SILMO?

Přehlídka inovovaných výrobků v samém centru
dění veletrhu, technologické novinky a řešení
pod dohledem odborníků. Skla, kontaktní čočky,
přístroje... Nápady jak uspět na trhu oční optiky,
od vybavení prodejny až po marketing.

SILMO,MONDIAL DE L´OPTIQUE
Všechna řešení pro vaše úspěšné podnikání.
Podzimní událost v Paříži,
na které nesmíte chybět!

Od čtvrtka 30. října
do neděle 2. listopadu 20

08

Kontakt v ČR: Active Communication
Tel.: +420 222 518 587 – E-mail: info@francouzskeveletrhy.cz – www.silmo.fr
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Varilux® - výzkum 
ve prospěch uživatele

Fyziologický výzkum
Padesátileté zkušenosti společnosti ESSILOR s korekcí presbyopie pomocí multifokálních čoček Varilux,
rozsáhlý výzkum fyziologie a několik desítek studií ve výzkumných a vývojových střediscích Varilux a na
nezá vislých univerzitách vytvářejí podklady pro jedinečné zkušenosti, které vedou k odstraňování
omezujících nedostatků progresivních čoček.

Pokrok v kvalitě vidění
Z výzkumu vyplývá, že pro oko je velmi důležité omezení aberací čoček vyššího řádu. V tomto bodě
prokázaly čočky Varilux Physio™ své nejlepší vlastnosti při zlepšení citlivosti na kontrast, ostrosti vidění
a rozšíření zrakového pole. Naskýtá se otázka, jak lze dále zvýšit optický výkon?

Individuální přizpůsobení podle podmínek nošení
Další výzkum vede k individuálnímu přizpůsobení čočky, které umožňuje ještě dále zvýšit kvalitu vidění.
Proces přizpůsobení čoček Varilux Physio f-360° je založen na měření individuálních parametrů nošení:

1 pupilární vzdálenost 
(pravá a levá),

2 vzdálenost vrcholu čočky,

3 pantoskopický úhel,

4 úhel sklonu,

5 výška osazení (pravá a levá).

Za hranice vidění s vysokým rozlišením
Varilux Physio f-360°™ zlepšuje vidění tak, že omezuje aberace a upravuje umístění oblasti vidění na blízko
na čočce podle pacientovy refrakce a individuálních parametrů nošení. Pro pacienta to znamená výhody
v podobě pohodlného přechodu z vidění dálky na blízko a přináší mu LEPŠÍ a POHODLNĚJŠÍ vidění.

+30% lepší optický výkon*

DÁLKA: +30% lepší kontrast a ostrost vidění

STŘEDNÍ 
VZDÁLENOST: +30% rozšíření zrakového pole

BLÍZKO: +30% snadnější a pohodlnější vidění díky
individuálně umístěné oblasti pro vidění na blízko

Varilux Physio f-360°™
Uživatelé vidí LÉPE a POHODLNĚJI

Individuální umístění oblasti pro vidění na blízko

* Simulace ústavu pro výzkum a vývoj v porovnání s Varilux Panamic.
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Představujeme systém High Resolution Vision™
pro vidění s velkým rozlišením, který je upraven
podle podmínek nošení brýlí

Physio f-360 inz 2xA4  28.8.2008  12:52  Stránka 2



6  Česká oční optika  3/2008

Ernst Mach
fyzik, optik a filozof
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 18. 2. 1838  Chrlice u Brna 19. 2. 1916  Vaterstetten u Mnichova

Dnes jsou Chrlice severovýchodním před-
městím Brna a tamní německý rodák, opako-
vaně navrhovaný na Nobelovu cenu za fyziku 
např. samotným Lorentzem, pozvedl fyziku 
na Karlově univerzitě v Praze na světovou 
úroveň a vychoval prakticky celou první 
generaci slavných českých fyziků, zejmé-
na A. Seydlera, Č. Strouhala, F. Koláčka,  
G. Grusse, V. Nováka aj.

Machův otec pocházel ze zámožné selské 
rodiny a vzděláním byl gymnazijním profesorem 
filozofie; působil však hlavně jako vychovatel 
ve šlechtické rodině Brettonových ve Zlíně. 
Matka Josefina rozená Lanhausová byla dce-
rou panského úředníka z Chrlic a měla umělec-
ké zájmy; rodina bydlela většinou v Tuřanech, 
což je rovněž čtvrť Brna, ovšem na „těžkou 
hodinku“ související s porodem prvního syna 
odešla k rodičům do Chrlic – takže mylně se 
někde uvádí, že se Mach narodil v Tuřanech. 
Poté se však přestěhovali do Zlína, kde po-
bývali do roku 1840; kmotrou na křtu byla 
chlapci baronka Ernestina Brettonová, po níž 
má jméno Ernst. Po matce má další jméno – 
Joseph, po dědečkovi z matčiny strany Wenzel 

(Václav) a neví se, proč ještě Walfried. Otec 
měl dále hluboký zájem také o zemědělství 
a přírodní vědy včetně fyziky a těmito směry 
vedl také výchovu svého syna; jeho příjem 
asi nebyl nijak malý, protože již roku 1840 
si mohl zakoupit velkostatek v Untersieben-
brunnu u Vídně, kde také do deseti let synka 
sám učil. V revolučním roce 1848 ho však dal 
na benediktinské gymnázium při klášteře v Sei-
tenstettenu; tam se ovšem kladl hlavní důraz 
nikoliv na úsudek žáků, ale na memorování, 
na latinu a antickou řečtinu – takže výsledek 
zněl: chlapec je zcela bez nadání, doporučuje 
se dát ho alespoň vyučit nějakému řemeslu. 
A tak zůstává nadále ve výchově otce, navíc 
se však učí v letech 1849–1850 truhlářem 
a teprve v letech 1853–1855 se stává žákem 
arcibiskupského gymnázia v moravském městě 
Kroměříži, kde také maturuje. Následuje studi-
um matematiky, fyziky a filozofie na vídeňské 
univerzitě (1855–1860) zakončené nejen 
doktorátem (za disertaci o elektrických výbo-
jích a indukci), ale také první vědeckou prací 
o Dopplerově jevu. 

Následuje pět plodných let ve Vídni, kdy se 
stává soukromým (tj. neplaceným) docentem 
přednášejícím fyziku pro mediky a soukromě 
vyučuje hudební teorii a akustiku. V roce 
1863 vydává rovněž svou první knihu – 
Kompendium	fyziky	pro	studenty	medicíny, 
jež se stala vzorem také pro první českou 
vysokoškolskou učebnici fyziky stejného 
zaměření vydanou o 15 let později (od pro-
fesora Čeňka Strouhala). Následuje vydání 
sedmi důležitých původních vědeckých prací 
z fyziologie smyslového vnímání. V té době má 
již dvě mladší sestry – Oktavii (1839–1901) 
a Marii (1844–1929). Následuje kratší období 
ve Štýrském Hradci, kde se stává profesorem 
matematiky na univerzitě (1864–1866), pro-
fesorem fyziky (1866–1867) a v roce války 
(1866) se žení s Luisou roz. Marussigovou, 

s níž má jednu dceru – Caroline (1873–1965) 
a čtyři syny – Ludwiga (1868–1951), Hein- 
richa (1874–1894), Felixe (1879–1933) 
a Viktora (1881–1940); předčasný skon 
Heinricha, který ukončil život sebevraždou, 
Macha úplně zlomil.

Nejplodnějším Machovým vědeckým obdo-
bím je působení v Praze v letech 1867–1895 
na utrakvistické a po 28. únoru 1882 na ně-
mecké c.k. Karlo-Ferdinandově univerzitě; 
na obou byl postupně rektorem. Zmíněné 
datum císařského dekretu je současně datem 
vzniku první české univerzity. Je zajímavé, jak 
se Mach postavil k tehdy vyhrocenému nacio-
nalismu, jak k panující filozofii a k politickému 
zřízení. Mach mluvil stejně dobře německy 
jako česky, s českými studenty rád mluvil 
česky, a to i ve Vídni. Nacionalismus mu byl 
naprosto cizí, byl ochoten přednášet česky. 
Byl však proti rozdělení univerzity na českou 
a německou – ovšem z důvodů hospodář-
ských: „Rozdělí-li se chudá pražská univerzita 
na dvě, budou obě živořit.“ Habsburky neměli 
v rodině rádi už od roku 1849, kdy s ruskou 
vojenskou pomocí krvavě potlačili maďarské 
povstání – a Mach sám na konci života dokon-
ce odmítl nobilitaci (povýšení do šlechtického 
stavu) nabídnutou císařem, čili odmítl to, o co 
mnozí stáli a za co rádi zaplatili vysoké částky 
vídeňskému dvoru.

V letech 1895–1901 vyučuje tehdy již 
světově proslulý Mach na Institutu dějin a te-
orie induktivních přírodních věd na vídeňské 
univerzitě, stává se dvorním radou a stálým 
sekretářem c. k. Akademie věd ve Vídni.

Bolest nad odchodem z univerzity ze zdravot-
ních důvodů (mrtvičné ochrnutí na pravou půl-
ku těla) mu snad zmírnilo jmenování do Panské 
sněmovny, kam se však dal dopravit jen tehdy, 
když mohl hlasovat o sociálních zákonech 
ve prospěch chudých. Nakonec již potřebuje 
stálou péči, stěhuje se proto – ač nerad – roku 
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1913 k synovi, MUDr. Ludwigu Machovi do Va-
terstettenu, kde po třech letech (roku 1916) 
umírá. O jeho vážnosti ve světě svědčí i to, že 
– ač probíhá nejstrašnější období první světové 
války – jeho ztráty želí celý anglický a americký 
svět, jenž je formálně v nepřátelském vztahu 
k jeho vlasti – k mocnářství rakousko-uherské-
mu. Snad je tato připomínka z jeho života nutná 
a stačí k jeho letošnímu jubileu. 

Mach byl nejen vynikající vědec v oboru 
experimentální fyziky, zejména ve styčných 
oblastech fyziky a psychologie, jako je 
akustika a optika, ale také ve filozofii fyziky 
a vysokoškolské i středoškolské pedagogi-
ky, takže zejména v těchto třech oblastech 
nabyl světového věhlasu – dokonce ne vždy 
pozitivního. Rozhodně však patřil k sedmeru 
hvězd vědeckého nebe – „Nečechů“ působí-
cích v Praze: Brahe, Bruno, Kepler, Doppler, 
Bolzano, Mach a Einstein. 

V oblasti optiky, pokrývající více než 25 % 
objemu jeho publikační činnosti, vyřešil ve své 
době nepředstavitelně obtížný problém, jak 
zviditelnit nadzvukové proudění vzduchu, 
střelu letící nadzvukovou rychlostí a rázovou 
vlnu provázející takovéto objekty pohybující 
se suprasonickou rychlostí. Dodnes se uvádí 
jako jednotka suprasonických rychlostí jeden 
mach; objekt, např. raketa, střela či stíhačka, 
má rychlost tří machů, pohybuje-li se třikrát 
rychleji než zvuk v daném prostředí. Teprve 
jeho metoda umožnila podrobně experimen-
tálně zkoumat ony rázové vlny, vyznačující se 
náhlou, nespojitou změnou všech parametrů 
vlny, zejména tlaku, teploty, hustoty, rychlosti 
aj. Před Machem byl tento pojem pouze ma-
tematickou možností, po Machovi viditelný, 
fotograficky zachytitelný vyvíjející se proces. 
Mach také objevil a popsal tzv. Machův re-
gulární odraz vln konečné amplitudy od stěn. 
Samozřejmě, že vyřešení takových problémů 
vyžadovalo celou řadu dílčích objevů a vynále-
zů, jež sám také úspěšně zvládl. Přitom mnohé-
mu naučil také své asistenty a pomocníky, kteří 
tak později vstoupili do dějin vědy, jako byl např. 
Čech Gustav Gruss, později slavný astronom, 
Vincenc Dvořák, Václav Rosický, Němec Otto 
Tumlíř (podepisoval se Tumlirz) a syn Ludwig, 
vynálezce slavného Machova-Zehnderova 
interferometru. Mylně se tedy mnozí domnívají, 
že jeho autorem je slavný Mach – otec. Je 
zajímavé, že Macha obdivoval Einstein, který 

se prohlašoval za jeho žáka, ač se osobně 
nikdy neviděli, a příčinu setrvačnosti těles, 
způsobovanou celkovou hmotností celého 
kosmu, nazval Machův princip a prohlašoval, 
že jeho důležitým inspirátorem při formulaci 
obecné teorie relativity byl právě profesor 
Mach. Zato Mach jeho teorii neuznával a ve své 
nemohoucnosti, způsobené nemocí, pověřil 
syna, aby její platnost vyvrátil – a v tom případě 
také vydal druhý díl jeho optiky. Nepodaří-li 
se to, má rukopis spálit. Věc nakonec uvízla 
v půli cesty: mladý Mach vynalezl potřebný 

interferometr, druhý díl však nedokončil, neboť 
Einstein měl pravdu. Zato nobelovský výbor 
ve Stockholmu nepochopil ani to, co lékař Lud-
wig Mach – a za teorii relativity cenu neudělil, 
neboť Švéd Gullstrand, oční lékař, pověřený 
dvakrát v intervalu deseti let posouzením teorie, 
ji nepochopil a „pro jistotu“ ji zamítl, aby snad se 
výbor někdy v budoucnosti „neblamoval“. Tak 
ovšem vznikla největší blamáž, jaká kdy vzešla 
ze strany tohoto „slavného“ výboru. Mach 
sám se dopracoval ještě mnoha významných 
výsledků z balistiky a suprasonického obtékání 

Busta E. Macha v Rathausparku ve Vídni
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těles, leč se stejným závěrem a uznáním jako 
Einstein se svou teorií.

Pokud jde o Machovy zásluhy v oblasti filo-
sofie fyziky, nutno říci, že ty vzbudily ve světě 
největší pozornost, měly však také nejvíce 
odpůrců – a to i právem. Mach totiž obrátil 
pozornost na zcela zásadní gnozeologické 
otázky vědy a filozofie: od prvního antického 
řeckého fyzika a filozofa Tháléta Milétského 
v 7. století př. n. l. si kladli filozofové prin-
cipiální otázku „Co je prazákladem celého 
hmotného světa?“, což nazvali „arché“. Pro 
Tháléta jím byla voda, neboť z ní vyšlo všechno 
živé, ona se mění s teplotou ve tři skupenství. 
Pro jeho žáka Anaximandra jím bylo neurčité 
„apeiron“, pro Herakleita oheň, pro Pythagora 
číslo, pro Démokrita atomy, pro Empedokla 
čtyři živly (skupenství), k nimž Aristoteles 
přidal pátý – éter, z něhož jsou vytvořeny 
hvězdy a celý nebeský svět. Že by se k tak 
základním otázkám mohl vrátit ještě někdo 
na přelomu 19. a 20. století, to asi nikoho 
nenapadlo. A přece s tím vystoupil jeden 
učenec – Ernst Mach!

Přidržel se Kantova rozlišení světa pro sebe 
a světa pro nás; svět pro sebe, tj. svět, jaký 
skutečně ve své podstatě je, nám znám není – 
a asi ani nikdy nebude. Na tuto otázku je třeba 
rezignovat, neboť vše, co bychom případně 
vytvořili, nebudou než pouhé provizorní mode-
ly, vyznačující se neúplností, a proto z nouze 
doplňované našimi představami a domněn-
kami, zkrátka vší tou Machem nenáviděnou 
metafyzikou, jež v žádném případě do vědy 

nepatří! Jisté jsou pouze naše počitky, věci 
pro nás pak nejsou ničím jiným, než naším 
komplexem počitků, čili naše skutečné pozná-
ní nesahá za práh psychologie. Jakékoliv fyzi-
kální modely, jako třeba model atomu či mo-
lekuly, je zbytečný a chybný. Proces poznání 
má vycházet od počitků, nejít za ně, u nich 
končit. Základem pravého poznání je pouze 
empirie, zkušenost, jejíž dílčí poznatky je 
ovšem nutno integrovat kriticky – odtud název 
Machova přírodně-filozofického směru empi-
riokriticismus. Samozřejmě, že fyzika na něm 
založená byla čistě fenomenologická (jako 
třeba termodynamika), nikoliv modelová (jako 
statistická fyzika či atomová fyzika a chemie). 
Podle Macha žádné modely do vědy nepatří; 
existenci atomů a molekul neuznal a do věd 
nepřipouští ani „umělé“ pojmy matematické, 
jako operátory fyzikálních veličin apod. To 
ovšem vzbudilo námitky zastánců právě se 
bouřlivě rozvíjející atomové fyziky a chemie 
a jejich protagonistů, tvořících přes 90 % vý-
znamných vědců celého světa. Avšak i Mach 
našel významné stoupence, např. chemika 
Ostwalda v Německu, Avenaria, další vědce 
v USA, ne však v Čechách. Nejdůrazněji 
a nejhruběji se do Macha pustil Lenin, který 
napsal k tomu účelu celou polemickou knihu 
„Materialismus	a	empiriokriticismus“. Zápa-
sy se odehrávaly i na světových vědeckých 
kongresech aj. Nutno uznat, že přijetí Macho-
vých koncepcí by vedlo k retardaci vědy. Než 
ovšem přistoupil na své stanovisko definitivně, 
musel si dát práci s vyvrácením Newtonovy 
fyziky – což se mu podařilo a za což mu byl 
zejména Einstein do smrti vděčný. Pomníkem 
toho je Machova Mechanika z roku 1883, 
jež se vydává a překládá dodnes, kdy má již 
18 vydání.

Stejné, či dokonce větší pozornosti světa 
se těší Machovy práce z oblasti psychofy-
ziky, kde např. jeho kniha Analýza	počitků	
a	 vztah	mezi	 fyzikou	 a	 psychikou z roku 
1885 má stejný počet vydání, podobně jako 
Poznání	a	omyl z roku 1905. Zajímavé však 
je, že žádné jeho dílo nebylo dodnes vydáno 
v češtině. Vůbec – od samého začátku – 
čeští a němečtí profesoři v Praze jako by 
se navzájem ostentativně ignorovali – např. 
za Einsteinova pobytu v Praze neexistoval 
jediný kontakt s Čechy – teprve dodatečně 
hájil profesor Fr. Záviška teorii relativity 

ve zvláštním spise k tomu vydaném ... a první 
profesoři techniky, pokud ji vůbec reflektovali, 
se ji zase snažili vyvracet! Teprve když se to 
Záviškovi a Nachtikalovi nepodařilo, stali se 
Einsteinovými horlivými stoupenci.

Zcela mimořádný význam měl Mach i v oblas-
ti pedagogické. Na základě vlastní zkušenosti 
z mládí píše o středoškolském „vzdělávání“ 
upřímné řádky z roku 1886: „Zkrátil bych 
výrazně počet hodin na školách. Neznám nic 
strašnějšího než ubožáky, kteří se příliš mnoho 
učili. Místo zdravého a dobrého úsudku, který 
by možná měli, kdyby se nic neučili, bloudí 
jejich mysl úzkostně a hypnoticky po stále 
stejných cestách s naučenými slovy, větami 
a vzorci. To, co mají v hlavě, je pavučina myšle-
nek, příliš slabá, než aby se o ni mohli opřít, ale 
dostatečně komplikovaná k tomu, aby se do ní 
mohli zamotat. To nejlepší, co jsme se učili a co 
nám zůstalo do života, nebylo nikdy to, z čeho 
jsme byli zkoušeni. Jak se může vyvíjet rozum 
pod hromadami látky, vždy nově nakládané 
na dosud nestrávenou? Uniformita výkladu 
je dobrá pro vojáky, pro chytré hlavy se však 
nehodí.“ Nemýlíme se asi, domníváme-li se, 
že žádná z bezpočtu reforem našeho školství 
nereflektovala a snad ani nebude reflektovat 
tyto myšlenky i u nás. Mach sám napsal ně-
kolik učebnic fyziky, užívaných tehdy v celém 
Rakousku i Německu, u nás však ne. Ačkoliv 
již u nás proběhlo několik mezinárodních oslav-
ných kongresů o Machovi a jeho díle, k pod-
statě a k aplikaci jeho idejí jsme se však dosud 
– alespoň v širších kruzích – nedostali.

RNDr.	Vladimír	Malíšek,	CSc.

Literatura:
1.	 Dvořák,	 R.:	 Ernst	Mach,	 Prometheus	
2005,	Praha
2.	Prosser,	 V.	 –	 Folta,	 J.:	 Ernst	Mach	and	
the	Development	of	Physics	 (Conference	
Papers),	 Universitas	Carolina	 Pragensis	
1991,	Praha
3.	Černohorský,	M.	–	 Fojtíková,	M.:	Pocta	
Ernstu	Machovi,	FVS	JČSMF	1988,	Brno
4.	 Thiele,	 J.:	 Ernst	Mach	–	Bibliographie	
Centaurus,	vol.	8	(1963),	str.	189–237.	Ob-
sahuje	úplný	seznam	Machových	publikací	
a	hlavních	recenzí.
5.	Komrska,	J.:	Mach	and	Optics,	Sborník	2	
viz	výše,	str.	299–306
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Oční optika
v Německu v roce 2007
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Pravidelně koncem dubna a začátkem května bývají k dispozici 
různé statistiky z oboru oční optiky za předcházející rok. Nejinak 
je tomu i letos. 

Nám je logicky velmi blízký vývoj oční optiky v sousedním Ně-
mecku.

Německé zdravotnictví prošlo v minulosti několika reformami, které 
se logicky musely dotknout i oboru oční optika. Podívejme se tedy, 
jak se oční optika v Německu v loňském roce vyvíjela.

Optika	v	Německu	v	kostce
Celkový obrat: 3,758 mld. eur
Počet prodaných obrub: 10,6 mil. ks
Počet prodaných brýlových čoček: 33,5 mil. ks
Počet očních optik: 10 016
Počet zaměstnanců včetně majitelů: 44 100

Celkový	obrat
Nejočekávanější bývá tradičně informace o tom, zda celkový 

obrat oboru rostl. Po reformě zdravotnictví v roce 2004 obrat sice 
trvale pomalu roste, přesto však ještě nebylo dosaženo obratu ani 
z roku 2000.

Meziroční růst v letech 2006–2007 byl 2,8 %. Očekávání našich 
německých kolegů tak nebylo naplněno. I to je důkazem toho, jak 
hluboká reforma v Německu proběhla a jak zasáhla i oční optiku.
Graf	1	ukazuje přehled celkového obratu od roku 2000. 
Zajímavé je, že rostl počet prodaných slunečních brýlí v optikách, 

a to především značkových. Dále výrazně vzrostl zdaleka nezajímavý 
prodej různých teploměrů, meteostanic apod.

Struktura	obratu
Podíváme-li se podrobněji na podíl jednotlivých skupin proda-

ného zboží, zjistíme, jak bylo celkového obratu dosaženo. Jistě 
nebude překvapením, že prodej brýlových obrub a brýlových 
čoček tvoří 81 % obratu (graf	2). Meziroční nárůst v prodeji brýlí 
byl jen o málo větší než celkový nárůst a tvořil 3 %.

Brýlové	obruby
Jak jsme již uvedli výše, bylo v Německu v loňském roce prodáno 

celkem 10,6 mil. kusů brýlových obrub. Nejvíce se prodávaly brýle 
kovové, dále brýle z plastu a brýle na silon. Vývoj potvrdil, že obliba 
vrtaných brýlí pozvolna klesá na úkor brýlí na silon.

Brýlové obruby Prodej v %

kovové 72,8 %

plastové 16,1 %

na silon 6,5 %

vrtané 4,6 %

Brýlové	čočky
Brýlových čoček bylo prodáno celkem 33,5 mil. kusů.
Na rozdíl od České republiky je mezi nositeli brýlí v Německu velká 

obliba plastových čoček. Z celkového počtu prodaných brýlových 
čoček tvořily ty plastové neuvěřitelných 79 %.
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graf 1  Celkový obrat oboru oční optika v Německu (mld. eur)

tabulka 1  Struktura prodeje brýlových obrub
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Pozornost zaslouží i skutečnost, že z celko-
vého počtu prodaných brýlových čoček bylo 
31 % víceohniskových (progresivní a bifokální 
čočky).

Je škoda, že uvedená statistika je udávána 
pouze v počtu kusů a ne v celkovém obratu 
v eurech.

Prodej brýlových čoček potvrdil trend 
směřující k většímu prodeji individuálně vy-
robených čoček a tím i k brýlovým čočkám 
s vyšší přidanou hodnotou.

Výdaje pojišťoven
Samotnou kapitolu tvoří výdaje pojišťoven 

na optické pomůcky. Zdravotní reforma v roce 
2004 výrazně změnila příspěvky a tím podíl 
pojišťoven na celkovém obratu. Graf 3 je 
toho jasným dokladem. Vyplývá z něj velmi 
drastické omezení výdajů. Pojišťovny nyní 
skutečně hradí pomůcky pouze pro silně 
zrakově postižené.

Počet očních optik
Drobným překvapením pro všechny od-

borníky byl mírný pokles počtu očních optik 
(graf 4).

Vzhledem k sílícímu postavení řetězců to 
znamená, že opětovně ubylo několik optik 
patřících nezávislým majitelům.

Nejsilnější maloobchodní firmou v Německu 
již dlouhodobě zůstává Fielmann, a to i přesto, 
že nemá v Německu největší počet očních 
optik (522 provozoven s obratem 677 mil. 
eur). Největší počet provozoven má řetězec 
Apollo-Optik (602 provozoven s obratem 
300 mil. eur).

Ing. Ivan Vymyslický
ivan.vymyslicky@ppo.cz
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graf 2  Podíl jednotlivých skupin zboží na obratu

graf 3  Celkové výdaje pojišťoven na oční optiku

graf 4  Celkový počet očních optik
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Zprávy
 redakce
Optometrie pro slabozraké

Kurz je určen pro optometristy, kteří se setkávají s klienty s nízkou 
kvalitou zraku.

Náplň: Slabozrací klienti a systém péče o jejich potřeby. Refrakce 
a pomůcky pro slabozraké a jejich optické principy. Využití op-
tických pomůcek pro slabozraké v praxi. Problémy praktického 
života slabozrakých a jejich řešení. Instituce poskytující pomoc 
lidem s vážným zrakovým postižením. Součástí vzdělávací akce je 
praktický seminář.
Termín: 25.–26. 9. 2008
Kredity: 4 
Odborný garant: Ing. Bc. Petr Karásek
Cena: 3 900 Kč vč. DPH

Kontaktní čočky – nestandardní aplikace
Kurz je určen pro optometristy hledající více informací k užití kon-

taktních čoček v praxi.

Náplň: Kontaktní čočky a speciální aplikace – tvrdé, terapeutické 
a krycí kontaktní čočky. Materiály a specifika aplikace, poradenství 
klientovi. Součástí vzdělávací akce je praktický seminář věnovaný 
aplikaci kontaktních čoček a poradenství.
Termín: 13.–14. 11. 2008
Kredity: 4 
Odborný garant: Mgr. Jana Továrková
Cena: 3 900 Kč vč. DPH 

Základní kurz pro nové pracovníky v oční optice
Kurz je určen pro nové pracovníky v oční optice, kteří potřebují 

rychle a efektivně získat základní přehled o produktech, přístrojích 
a komunikačních dovednostech.

Kurzy pořádané Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských 
zdravotnických oborů v rámci celoživotního vzdělávání optometristů

Náplň: Základní přístroje a produkty v oční optice, zpracování brýlí. 
Praktická cvičení. Asertivita a komunikační dovednosti, nácvik optimální 
komunikace. Absolvent kurzu získá osvědčení o absolvování kurzu.
Termín: 21. 10.–7. 11. 2008
Odborný garant: Ing. Ivan Vymyslický
Cena: 26 000 Kč vč. DPH

Místo konání kurzů: NCO NZO Brno, Vinařská 6
Vedoucí kurzů: RNDr. Alena Tesařová
Organizace kurzů:
Ludmila Skoumalová, tel.: 543 559 583,
e-mail: skoumalova@nconzo.cz
Přihlášky do kurzů najdete na www.nconzo.cz.

Oddělení pro ediční činnost NCO NZO nabízí 
výběr publikací pro obor optometrie:
M. Anton: Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody 
R. Autrata: Nauka o zraku 
K. Kvapilíková: Práce a vidění 
K. Kvapilíková: Anatomie a embryologie oka 
K. Kvapilíková: Přehled chorob zrakového ústrojí 
L. Najman: Dílenská praxe očního optika 
S. Petrová: Základy aplikace kontaktních čoček (2. přepracované 
a doplněné vydání) 
M. Rutrle: Přístrojová optika 
M. Rutrle: Binokulární korekce na polatestu 
M. Rutrle: Brýlová technika, estetika a přizpůsobování brýlí 
S. Synek: Kontaktní čočky 
P. Vrbík: Hygiena optického záření a osvětlování 

Publikace si můžete zakoupit v prodejně skript v hlavní budově  
NCO NZO nebo objednat na adrese prodejna@nconzo.cz.

Tisková zpráva
Společnost Safilo otevřela nové pobočky

Padova, srpen 2008 – Společnost Safilo Group, světový leader ve výrobě prvotřídních a luxusních dioptrických, slunečních a sportovních brýlí, 
posílila své přímé působení na trzích střední Evropy otevřením 3 místních poboček: v České republice, na Slovensku a v Maďarsku od 1. 7. 2008.

Otevření nových poboček v oblasti Evropy, kde módní doplňky a prvotřídní výrobky „made in Italy“ dosahují stále většího úspěchu, umožní 
firmě Safilo dostat se do přímého kontaktu s místními optiky a nabídnout jim takto kvalitní a personalizovaný servis. Tímto způsobem budou 
konečnému spotřebiteli zaručeny rychlé a precizní služby.

Safilo Group obchoduje s vlastní kolekcí značek i s licenčními značkami (více viz inzerát na straně 62).
redakce
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Měkký gel pro ostrý zrak
10 let od smrti významného vědce

Před deseti lety, 18. srpna 1998, zemřel slavný vědec a vynálezce, objevitel měkkých kontaktních čoček, autor či 
spoluautor 150 patentů a více než 200 publikací Otto Wichterle.

Spolu s Drahoslavem Límem vyvinul v roce 1954 první materiál pro měkké kontaktní čočky. Svůj hydroxyethylmethakry-
lát (HEMA) si dali oba vědci v roce 1961 patentovat včetně výrobní technologie. V následujícím roce vyvinul Wichterle 
ve svém bytě poloautomatickou výrobní linku na výrobu kontaktních čoček ve velkém (tzv. čočkostroj). 

Mezinárodní zájem o tyto nové, pacienty lépe snášené kontaktní čočky byl velký, devizy komunistického režimu Čes-
koslovenska zase samozřejmě omezené; a tak prodala Československá akademie věd Wichterleho práva americkému 

patentovému úřadu za několik set tisíc dolarů – bez Wichterleho vědomí a bez odškodnění. Práva získala v roce 
1966 jedna americká firma a zahájila masovou produkci kontaktních čoček v USA. Za nacistické okupace 
byl Wichterle kvůli odporu uvězněn. Po porážce Pražského jara v roce 1970 byl tento přední český chemik 
znovu utlačován a zbaven svého úřadu – tentokrát kvůli podpisu známého manifestu 2000 slov.

Režim ztěžoval jeho výzkumy, a zvláště pak jeho mezinárodní kontakty. Po politických změnách ve východní 
Evropě v roce 1989 byl profesor Wichterle roku 1990 zvolen předsedou Československé akademie věd. Tento 
úřad vykonával až do rozdělení státu v roce 1993, kdy byl zvolen čestným předsedou Akademie věd ČR. Tím 
se Wichterle dočkal jistého zadostiučinění právě od té instituce, která ho dlouhá léta připravovala o slávu 
z jeho životních úspěchů na poli vědy.

redakce

Vzpomínka na pana Karla Fraita
Karel Frait je dalším z kolegů, na které budeme moci již jen vzpomínat. Zemřel 20. srpna 2008.
Patřil ke generaci, která začínala svoje působení v oblasti oční optiky ještě v době, kdy toto řemeslo jako všechna ostatní bylo čistě soukro-

mou záležitostí. Tato zkušenost byla asi hlavním důvodem, proč se tak aktivně zapojil do procesu, na jehož konci bylo obnovení soukromého 
podnikání v oboru oční optiky v naší republice. Po dobu více než deseti let působil ve výboru Společenstva českých optiků a optometristů. 
Za vše, čím se zasloužil o znovuvybudování soukromého podnikání v oboru oční optiky a optometrie, mu patří naše poděkování. 

Beno Blachut, prezident SČOO

Vzpomínka na paní Svatavu Benešovou 
Svatava Benešová-Gregrová začínala s optickou kariérou v optice na Veselé ulici v Brně (národní podnik Oční optika), kde se postupně 

vypracovala na vedoucí místo a pracovala zde až do revoluce. 
Učila také na SZŠ Merhautova v Brně, byla členkou Společenstva českých optiků a optometristů. Ráda se účastnila všech optických aktivit, 

po revoluci pomáhala řadě optiků rozjíždět živnosti. Nakonec pracovala jako vedoucí v optice na ulici Veveří v Brně.
Pro všechny to byla „Svaťka“ – největší sluníčko s obrovským srdcem, otevřenou náručí a pochopením pro všechny. Zemřela 14. srpna 2008. 

Bude nám po ní moc smutno.

Vzpomínají kolegové optici



MV-AKTIV INT

Progresivní brýlové čočky...
...pro vše, co přináší život  
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Ideální partner

Optika Čivice s.r.o., Ke Mlýnu 7, 530 06  Pardubice
Tel.: +420 466 971 050, fax: +420 466 971 051, E-mail: objednavka@optikacivice.cz, www.optikacivice.cz

Progresivní čočkou MV-AKTIV INT nabízíme ideálního partne-
ra, který je velmi mnohostranný. Tak mnohostranný jako je 
i sám život. Koncept, MV-AKTIV INT dává volný prostor pro 
každý individuální vývoj, a to s dobrým pocitem, že je kvalita 
a nejmodernější technika adekvátně využita.   

Základem konceptu MV-AKTIV INT jsou požadavky trhu na 
moderní progresivní čočky. MV-AKTIV  INT integruje nejnovější 
možnosti a poznatky v oblasti technologie progresivní
korekce zraku:

  Vynikající snášenlivost
  Naprosto přirozené vidění
  Bezproblémové a rychlé přivykání 
  Široké zorné pole pro oblast do dálky,
  blízka i na střední vzdálenost
  Žádný skok obrazu
  Komfort vidění při rychlé změně směru pohledu
  Optimální vidění i v úzkých obrubách... 

  ... a k tomu přináší aktuální poznatky koncepce 
      individuálních progresivních čoček.

Přesný výrobní rozsah je uveden v ceníku.

MV-AKTIV INT PRODUKTOVÁ NABÍDKA 

PLAST Rozsah hodnot

 + –

MV-AKTIV INT 1.74   -13,0

MV-AKTIV INT 1.67 +7,5 -12,0

MV-AKTIV INT 1.67 Transitions B/G +7,5 -12,0

MV-AKTIV INT 1.6 +6,5 -10,0 

MV-AKTIV INT 1.5 +6,0 - 7,0

MV-AKTIV INT 1.5  Transitions B/G +6,0 - 6,0

MV-AKTIV INT Short 1.6 +7,0 - 9,0

MV-AKTIV INT Short 1.5 +5,0 - 6,0

MINERAL  Rozsah hodnot

 + –

MV-AKTIV INT MIN 1.8  -14,5

MV-AKTIV INT MIN 1.7 +2,5 -13,0

MV-AKTIV INT MIN 1.6 +6,5 -10,0

MV-AKTIV INT MIN 1.6 Fototrop +6,5 - 7,0

MV-AKTIV INT MIN 1.5 +6,5 - 6,5

MV-AKTIV INT
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Jak jsem získala
nový pohled na optometrii

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
chtěla bych poděkovat vám všem, kteří 

jste mi dali důvěru a podporu a vyslali mne 
na cestu za vzděláním trochu jiným, než je 
u nás běžné. S radostí vám sděluji, že jsem 
zdolala všechna úskalí studia klinické opto-
metrie na Pennsylvania College of Optometry 
(Philadelphia, USA, dnes již Salus University) 
a koncem května jsem si přivezla do České 
republiky diplom, který mne opravňuje užívat 
titul MSc (Master of Science) klinické opto-
metrie. S radostí vám též sděluji, že v boji 
jsem nebyla sama a že i náš brněnský kolega 
Roman Volf přivezl z USA tuto cennou trofej.

Když jsem před třemi lety přijela poprvé 
do rakouského Kremsu vyzbrojená tužkou, 
blokem, stařičkým notebookem a entuzias-
mem, netušila jsem, co vlastně optometrie 
všechno zahrnuje. Tím nechci říct, že jsem 
nebyla optometristkou – nakonec být opto-
metristou byla jedna z podmínek přijetí. Má 
cesta za optickým vzděláním je naprosto kla-
sická. V letech 1984–1986 jsem absolvovala 
oční optiku na „Alšáku“ a v letech 1995–1999 
optometrii na Univerzitě Palackého v Olomou-
ci. Mimo práci v rodinné firmě vyučuji externě 
od roku 1999 (dnes již opět) na Alšově nábřeží 
v Praze budoucí oční optiky.

K optometrii jsem vždy přistupovala svědo-
mitě. Prováděla jsem refrakční měření a apli-

kovala jsem kontaktní čočky tak, jak mne to 
v Olomouci naučili. Nikdy jsem však neviděla 
hloubku a samostatnost tohoto oboru. Až 
studium na PCO mi otevřelo oči a já jsem po-
chopila, že optometrie je naprosto samostatný 
obor, hodný daleko větší pozornosti, než jaké 
se jí v České republice dostává.

Optometrie je multifunkční obor, pro jehož 
pochopení a výkon je nezbytné mít teoretické 
znalosti všeobecného lékařství, oftalmologie 
a optometrie jako takové. Součástí znalostí 
je však i matematika a fyzika, obzvláště 
pak optika. Rozbor situace v praxi vyžaduje 
rychlou a logickou úvahu. Z toho plyne, že 
optometrie není jednostranně zaměřena, 
není studiem jednoho předmětu. O to je tento 
obor složitější. Mnohdy jsem měla pocit, že 
na našich školách je optometrie považována 
pouze za doplňující kvalifikaci, ale nikdo ne-
předpokládá, že by měla hlubší smysl. Ruku 
na srdce, kdo z vás měl představu o optometrii 
jako o primární zdravotní péči ve chvíli, kdy 
jste se ke studiu hlásili? Většina z nás viděla 
optometrii jako studium, které nám umožní 
aplikovat kontaktní čočky. Možná i díky daleko 
větší propagaci a dostupnosti materiálů ze 
zahraničí je naštěstí optometrie čím dál tím 
více chápána jako samostatný obor širokého 
uplatnění, který vyžaduje komplexní znalosti 
z mnoha vědních oborů. Možná i proto je 
v zahraničí na optometristu pohlíženo jako 
na vysoce kvalifikovaného odborníka s ob-
rovskými znalostmi. Této profese si všichni 
váží daleko více než u nás. Zároveň si je 
každý optometrista vědom své odpovědnosti 
vůči klientovi. Těžko se tak může stát, že by 
refrakční měření prováděl někdo, kdo absol-
voval maximálně měsíční kurz!

Optometrii je možné rozdělit do podoborů 
podle mnoha kritérií, například podle věko-
vých skupin a tím i potřeb jednotlivých skupin 
lidí. Jiné potřeby mají děti ve skupině pedia-
trické a jiné staří lidé ve skupině geriatrické. 
Jinou potřebu pak mají lidé pracovně aktivní. 
Dalšími specifiky se vyznačují skupiny dělící 
se podle systémových onemocnění (diabetes, 
hypertenze, onemocnění štítné žlázy) nebo 
podle specifických onemocnění očních (kata-
rakta, glaukom, věkem podmíněná makulární 
degenerace). Další skupiny by se mohly dělit 
podle poruch neurologických, z pracovní 
zátěže a těch spojených s poruchami učení. 

Obrovskou skupinu tvoří zrakově postižení, 
zajímavou pak například mentálně postižení.

Naše studium spočívalo v poznávání 
a řešení jednotlivých problémů. Cílem bylo 
naučit se řádně vyšetřovací postupy včetně 
vyšetření očního pozadí, diagnostikovat 
onemocnění a nasadit účinnou léčbu. To 
vše zahrnuje dokonalou a komplexní znalost 
již výše uvedených předmětů anatomie a fy-
ziologie člověka, ale i vztahů mezi jednotli-
vými orgány a jejich funkcemi a v neposled-
ní řadě detailní znalost anatomie, fyziologie 
a patologie oka. Součástí je i farmakologie 
z hlediska účinku látek na celkový systém, 
ale i znalost jednotlivých farmak a jejich 
použití s důrazem na oftalmologii a základní 
systémová onemocnění. Mnozí můžete na-
mítat, že nejsme doktoři a že toto studium 
přesahovalo rámec našich pravomocí. Je 
však třeba si uvědomit, že naší povinností je 
odeslat pacienta včas k lékaři a že jakékoli 
zanedbané onemocnění poškodí v první 
řadě našeho klienta a v druhé řadě jméno 
všech optometristů. Přitom mnohdy stačí 
k odhalení počínajících komplikací málo, 
jako například logická dedukce, vhodné 
použití Amslerovy mřížky, „red-cup“ testu, 
konfrontace zorných polí atd. I oční pozadí 
lze zkontrolovat bez dilatace alespoň v zá-
kladních parametrech. Na základě těchto 
vyšetření je pak možno včas odhalit počí-
nající glaukom nebo VPMD.

Co se samotného studia týká, měli jsme 
každý měsíc dvoudenní až třídenní víkendo-
vé přednášky. Teoretická výuka se konala 
v rakouském Kremsu, hezkém historickém 
univerzitním městečku přibližně 60 km západ-
ně od Vídně. Našimi vyučujícími byli výhradně 
doktoři optometrie z PCO (O.D.), kteří na tuto 
pro ně krátkou dobu dojížděli z USA. Veš-
kerá výuka a komunikace, písemné projevy 
a prezentace probíhaly v angličtině. Přístup 
vyučujících byl pro mne něčím naprosto no-
vým. Nikdo na sobě nedal znát únavu z časo-
vého posunu. Zatímco my jsme vlivem únavy 
a vedra ztráceli pozornost, oni s vrcholným 
nadšením vykládali svůj předmět. Nejraději 
byli, když se rozvinula diskuze nad tématem, 
pokud možno i o těch krátkých přestávkách 
na jedno rychlé kafe. Tyto diskuze mnohdy 
osvětlily daný problém více, než by přinesly 
další hodiny přednášek.

Martina Nováková a Roman Volf, úspěšní absolventi 
studia klinické optometrie na Pennsylvania College  
of Optometry
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První a druhá praktická výuka, kdy jsme se 
na sobě navzájem učili vyšetřovací techniky 
a postupy, se konala ve Vídni. K dispozici jsme 
měli studijní laboratoř budoucích rakouských 
optometristů, ve které byla kromě tříd pro 
teoretickou výuku učebna s osmi plně vyba-
venými vyšetřovacími jednotkami (štěrbinová 
lampa, projekční optotyp, zkušební skříň) 
a mnoho přístrojů, jako např. pachymetr. 
Na několik dní nám byl zapůjčen i B-scan, 
vyšetřovací ultrazvuk.

Každý rok probíhala jedna písemná zkouška. 
Přibližně 300 otázek formou testu „a, b, c“, 
ale i „e, f, g“ jsme sice podstoupili jednou 
ročně, otázkou však je, jestli je lepší učit se 
pět předmětů naráz, nebo dělat z každého 
předmětu jednu samostatnou zkoušku tak, 
jak je tomu u nás. V každém ročníku se pak 
k výsledkům z testu, který mohl mít nejhorší 
hodnocení B, což je 80 %, přidala jedna tý-
mová a nakonec jedna samostatná odborná 
práce. Tým se skládal ze 4 studentů. Bylo 
škoda, že jsme se museli s Romanem Volfem 
rozdělit a sdílet skupinu se třemi jinými kolegy. 
Bylo by pro nás jednodušší pracovat společně 
a domlouvat se česky. Kolegové však byli 
v převaze a neoblomní. První týmová práce 
byla „jen“ písemná. Druhou jsme již museli 
prezentovat před kolegy a komisí. Jednalo se 
o regulérní výzkum. Když to řeknu jednoduše, 
vytvořili jsme hypotézu a tu jsme následně 
dokazovali výzkumem. Poslední práce již 
byla samostatná. Z vlastní praxe jsme měli 
zpracovat 4 případové studie, z nichž pouze 
jedna se mohla týkat refrakčních vad. Celý 
případ jsme rozpracovali jednak po stránce 
teoretické, jednak po stránce praktického 
vyšetření, určení diagnózy a plánu léčby. 
Zatímco v USA tyto práce vznikají na očním 
institutu pod dozorem lékařů, my jsme si 
museli zajistit odborný dohled sami, abychom 
mohli provést některá měření a vyšetření, 
ke kterým jsou u nás oprávněni pouze lékaři. 
Obě prezentované práce se odehrály v době 
našich odborných praxí v USA.

Odborné praxe v USA pro nás byly napro-
sto novou zkušeností. Protože mezinárodní 
studenti získávají víza do USA velmi kom-
plikovaně, je pravidlem, že na krátké praxe 
přijíždějí studenti na turistická víza. Tím pádem 
však nejsou oprávněni vykonávat klinické 
praxe v očním institutu (je to i otázka pojiště-
ní studentů vůči třetí osobě). Proto je přímo 
v budově univerzity zřízeno zvláštní oddělení, 
jež má 4 ordinace a je plně vybaveno všemi 
přístroji, které jsou k diagnostice třeba. Jedná 
se více méně o velmi jednoduchou vyšetřova-
cí jednotku. Pacienta jsme vždy podle určitých 
pravidel vyzpovídali (anamnéza), provedli 
jsme předepsaná vyšetření včetně pozoro-
vání štěrbinovou lampou a před dilatací jsme 

provedli konzultaci s O.D. Vyšetření obsahuje 
i provedení Goldmannovy tonometrie, v někte-
rých případech i gonioskopii. Po konzultaci 
s lékařem jsme pacienta dilatovali a následně 
provedli vyšetření očního pozadí. Na základě 
našich poznatků jsme provedli diagnózu 
a určili léčebný postup. Postup vedení O.D. 
snad ani nelze popsat. Každý z doktorů nás 
dovedl neuvěřitelným způsobem vtáhnout 
do děje a donutit naše mozky spolupracovat 
na nejvyšší obrátky. Objevovali jsme již dávno 
objevené, ale měli jsme pocit, že jsme první. 
Každý poznatek byl krokem k poznání daleko 
většímu.

K vyšetření přicházejí pacienti očního in-
stitutu. Výhodou je, že jsou posíláni pacienti 
i s obtížemi, které mnohdy lékař za svoji praxi 
neuvidí, ale musí být vždy připraven tyto ob-
tíže diagnostikovat. Většinou se však jednalo 
o nejběžnější oční a systémová onemocnění 
ve všech vývojových stadiích.

Na konci každého dne jsme museli zpraco-
vat osobní kartu pacienta, resp. všech paci-
entů, které jsme ten den vyšetřili. Většinou 
jich bylo 5 až 6. Z našich osobních pozná-
mek jsme vytvořili úhledný dokument, který 
jsme předávali k hodnocení. Nehodnotily se 
však jen odborné znalosti, ale i náš přístup 
k pacientovi, schopnost pracovat v týmu, 
spolupráce s doktory a podobně.

Za pozornost stojí i zázemí, které posky-
tuje škola svým studentům. Učebny jsou 
vybaveny veškerou potřebnou technikou jak 
pro přednášející, tak pro studenty. Připojení 
k internetu a powerpointové dataprojektory 
jsou samozřejmostí. V učebně „štěrbinových 
lamp“ je přibližně 10 těchto přístrojů. Je to 
samostatná místnost, jež je ve volných chví-
lích k dispozici studentům, kteří si domluví 
nácvik. Učebna aplikace kontaktních čoček je 
kruhová místnost s centrálním prostorem pro 
vyučujícího. Ten tak má přehled o všech svých 
studentech. Každý pracovní tým, skládající se 
ze 2 až 3 lidí, má k dispozici plně vybavenou 
refrakční a aplikační jednotku, která obsa-
huje i umyvadlo, papírové ručníky a skříň se 
zásobou kontaktních čoček tak, jak je máme 
k dispozici v běžné praxi.

Je zvláštní, že v celém areálu neustále 
potkáváte studenty, kteří se učí, dobrovolně 
chodí nacvičovat do laboratoří různé techniky 
a pro každého z nich je osobní prestiží zvlád-
nout vše samostatně, bez opisování a s co 
nejlepším výsledkem. K tomu jim pomáhá 
mimo jiné studovna s přibližně 100 počítači 
(internet je samozřejmostí – každý má své 
heslo k připojení), obrovskou knihovnou a kro-
mě velké studovny i malé zvukově izolované 
místnosti pro asi 10 lidí. V nich lze jednak 
pracovat týmově, ale i nacvičit veškeré mož-
nosti prezentace (součástí vybavení jsou zde 

opět počítače, přehrávače DVD, powerpoin-
tové dataprojektory, atd.). Tyto prostory jsou 
otevřené každý den od 8.00 do 23.00 hodin, 
jen v neděli „pouze“ od 9.00 do 22.00 hodin. 
Všichni respektují prostor druhých, proto se 
ve studovně skutečně nehovoří, a pokud 
ano, tak pouze krátce a šeptem. Nikdo si 
také nenosí ke studiu svačiny. Pokud někdo 
potřebuje při učení konzumovat nějaké jídlo, 
je mu k dispozici jídelna, která je vybavena 
pohodlnými polstrovanými židlemi nebo 
lavicemi.

Pro chvíle volna je studentům k dispozi-
ci obrovská posilovna, vybavená velkým 
množstvím přístrojů, rotopedy, běžeckými 
trenažéry i běžeckou dráhou, nezbytnou 
basketbalovou halou, atd. To, že v USA nikdo 
neudělá krok pěšky, je veřejně známo. Proto 
je vedle budovy rozlehlé parkoviště. Nakonec 
i v rakouském Kremsu jsme měli k dispozici 
několikapatrovou krytou garáž, kam mohli vjet 
jen ti, kteří znali kód.

Po třech letech nakonec přišla poslední 
hodina. Asi jste všichni zažili ten pocit, že 
jste s někým prožili pár let a najednou vás 
od toho všeho dění odřízne poslední zvonění. 
A vy zůstanete sami se svými vědomostmi, 
zmatenými myšlenkami, nicméně hrdi na svoji 
profesi a na to, že jste součástí toho všeho.

Mé poděkování patří ještě jednou všem kole-
gům a kolegyním, kamarádům a známým, kteří 
mi dali důvěru a podporovali mě, dále Romanovi 
Volfovi za pocit, že „na to člověk nebyl sám“, 
a celé mé rodině, hlavně dětem a manželovi 
za to, že po celou dobu studia vydrželi mé stresy, 
neustálý nedostatek času a nepřítomnost.

Přeji mnoho úspěchů všem, kteří vstupují 
do druhého ročníku tohoto studia, a všem, kteří 
se vydávají sice složitější, náročnější, ale o to 
úžasnější cestou za poznáním optometrie.

Zdravím vás všechny a těším se, že vám 
své nové poznatky budu moci předat v co 
největším rozsahu.

Vaše
Bc. Martina Nováková, MSc optom

členka výkonného výboru SČOO, 
scoo@scoo.cz

Promoce proběhla 22. května 2008 ve Verizon Hall  
of Kimmel Center for the Performing Arts ve Philadelphii
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Se SAGITTOU na EURO 2008

Ing. Jaroslav Majerčík
SAGITTA Brno

Fotbalová reprezentace ČR odcestovala v červnu na závěrečnou část 
Mistrovství Evropy ve fotbale 2008 do Švýcarska vybavena sponzor-
ským darem společnosti SAGITTA Brno – nejnovějšími modely sluneč-
ních brýlí PUMA. 
  
SAGITTA Brno odměnila oční optiky s nejlepšími odběry v prvním 
pololetí 2008 zájezdy na EURO 2008 spojenými s návštěvou zápasů 
české reprezentace proti Švýcarsku, Portugalsku a Turecku v Basileji 
a Ženevě ve dnech 7.–15. června. Cesty se zúčastnili zástupci těchto 
očních optik: Optik centrum Liberec, Oční studio Aleš Žejdl, Optik 
Panenka Hradec Králové, Chrtek optik Nymburk, Šárka Kocandová 
Velké Meziříčí, Oční optika Šimůnková Ústí nad Labem, Jiří Malinský 
Trutnov, Tamara Stoppenová Zábřeh, APIA Brno, Optik Žabková Jin-
dřichův Hradec.

Švýcarsko si nesmírně užívalo roli spoluorgani-
zátora Mistrovství Evropy ve fotbale 2008. Bylo 
vstřícné a pohostinné jak k fotbalovým týmům, tak 
k návštěvníkům EURA 2008. Zúčastněné týmy 
byly prezentovány v mnoha nejrůznějších výlohách, 
v tomto případě i v dámském kadeřnickém salonu.

SAGITTA nenechala nic náhodě, každého 
člena výpravy vybavila fanouškovským balíč-
kem s originálním dresem české reprezentace 
a dalšími doplňky. V oficiálních prodejnách 
EURA 2008 přímo na stadionech nebylo 
nutné pořizovat žádné další vybavení.

Zahajovacího utkání EURA 2008 v Basileji 
se zúčastnil se SAGITTOU i pan Thomas 
Rieger, exportní manažer společnosti CHAR-
MANT Group, která vyrábí sluneční brýle 
PUMA a která se aktivně podílela na letošním 
sponzoringu fotbalové reprezentace ČR. 

Mistrovství Evropy ve fotbale 2008 se 
dotklo i oboru oční optika. Někteří fanoušci 
neváhali a ozdobili se stylovými kontaktními 
čočkami nenechávajícími nikoho na po-
chybách o tom, do kterého tábora jejich 
nositel patří.

Optimistická nálada vládla ve výpravách 
SAGITTY před každým utkáním české repre-
zentace, stejně tak tomu bylo i před utkáním 
s Portugalskem. Po závěrečném hvizdu 
rozhodčího se bohužel usmívali především 
Portugalci.

I když česká reprezentace na EURU 2008 
ze základní skupiny nepostoupila, už samotný 
pobyt v centru dění a především nádherná at-
mosféra na vyprodaných stadionech byla pro 
všechny členy výpravy SAGITTY zážitkem, 
na který se nezapomíná.

Sluneční brýle PUMA dodávané na český trh SAGITTOU Brno všem českým reprezentantům 
slušely, jak to dokazuje David Rozehnal, Jaroslav Plašil a Zdeněk Grygera. Snad jim pomohou k ví-
tězství i v kvalifikaci na Mistrovství světa ve fotbale 2010, která se rozbíhá už v těchto dnech. 
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DavidoffA4.indd   1 12.08.2008   12:16:42 Uhr

Zveme Vás na prezentaci nových kolekcí slunečních brýlí pro rok 2009

výrobců FMG MENRAD, CHARMANT, CREA TEAM, CCS ROYAL, VIVA UK, UNIOPT 

29. 9. Plzeň, hotel PRIMAVERA • 30. 9. Praha, HOTEL CLUB Průhonice • 1. 10. Brno, hotel HOLIDAY INN 
2. 10. Hradec Králové, hotel ČERNIGOV • 3. 10. Ostrava, hotel ATOM

každý den od 10.00 do 19.00 hod.
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Monovision 
metoda korekce presbyopie 

Monovision je metoda, které již dlouhou 
dobu dávají přednost mladí, počínající pres-
byopové, kteří chtějí vidět dobře do dálky 
i do blízka beze změny brýlové korekce. 
Není to vidění jen jedním okem. Dominantní 
oko je plně korigováno do dálky a druhé 
oko, korigované do blízka, je při binoku-
lárním vidění více nebo méně potlačováno 
(suprimováno).

U myopie je dominantní oko vykorigováno 
do dálky a druhé podkorigováno do blízka. 
U emetropa zůstává dominantní oko bez ko-
rekce a druhé oko je myopizováno do blízka. 
Hypermetrop má vedoucí oko korigováno 
do dálky a druhé překorigováno do blízka. 
Myopizace nemá být větší než 1–2 D, protože 
větší rozdíl v lomivosti obou očí již masivně 
narušuje binokulární vidění.

Metody monovision
Monovision můžeme rozdělit na konzerva-

tivní (korekce kontaktní čočkou nebo brýle-
mi), konduktivní keratoplastiku (CK-Mono-
vision) a chirurgickou LASIK-Monovision. 
Velkou předností monovision kontaktními 
čočkami ve srovnání s CK- nebo LASIK-
Monovision je její reverzibilita – tato metoda 

zanechává oči intaktní. Pokud se vyskytne 
problém s monovision, mohou být čočky 
vyjmuty, naproti tomu radikální, operativní 
monovision je ireverzibilní – zanechává 
trvalé změny na rohovce. Po refrakčních 
operacích bývá zvláště u starších pacientů 
zvýšená světloplachost a snížené kontrastní 
vidění, zvláště při noční jízdě autem. Dlou-
hodobé užívání léků, častější u starších lidí, 
vede v mnoha případech ke vzniku depozit 
v rohovce. U starších operovaných dochází 
rovněž častěji k reoperacím a také mívají 
nižší pooperační zrakovou ostrost než mlad-
ší pacienti. Ještě po třech letech zůstává 
po operaci LASIK-Monovision snížená 
hustota nervové pleteně v rohovce. Příznaky 
suchého oka bývají proto výraznější zvláště 
u starších pacientů. Po operaci zůstává rov-
něž trvale změněná rohovková topografie. 
Výpočet správné hodnoty nitrooční čočky 
v případě nutnosti operace šedého zákalu 
je velmi obtížný. U starších lidí by proto měla 
být vždy před refrakční operací provedena 
rohovková topografie a zápis by měl být 
uschován. 

U nižších hypermetropií (0,75 až 3,5 D) 
s astigmatismem do 0,75 D je doporučována 

konduktivní keratoplastika (CK-Monovisi-
on), kdy je nedominantní oko překorigováno. 
Operace je prováděna v místním znecitlivění. 
Tepelná energie, která vzniká při aplikaci rá-
diových vln na střední periferii rohovky, vede 
ke srážení kolagenu ve stromatu rohovky a tím 
k vyklenutí a zvýšení lomivosti centra rohovky. 
Problémem při této operaci je značná nesta-
bilita pooperační refrakce.

Anizometropie navozená operací narušuje 
binokulární vidění tím víc, čím větší je rozdíl 
ve vidění jednoho a druhého oka. Rozdíl 
v ostrosti obrazů znesnadňuje fúzi spojení 
obou obrazů. Úspěšnost monovision spo-
čívá v individuální schopnosti suprimovat 
neostrost jednoho obrazu. Neuroadaptace 
na změněné podmínky binokulárního vidě-
ní po operaci může trvat několik měsíců. 
Suprese jednoho oka probíhá obvykle 
u 40–50letých presbyopů bez větších po-
tíží, s přibývajícím věkem je však výrazně 
obtížnější.

Při monovision trpí také kontrastní citlivost. 
Rozdíl v adici 1 D je dobře tolerován moz-
kem. Při vyšším rozdílu zpracovává mozek 
kontrastní vidění jen jednoho oka, které je 
však nižší než kontrastní vidění obou očí. 
U starších lidí přispívá ke snížení kontrastu 
i věkem podmíněná ztráta čirosti čočky a se-
nilní mióza, zvláště při zhoršení světelných 
podmínek. Neostré až dvojité vidění, spolu 
s důsledky celkového užívání léků, narušuje 
u starších lidí koordinaci ruka – oko a pocit 
stability při chůzi.

Výběr vhodných pacientů
Podle údajů společnosti AMO (Advanced 

Medical Optics), která prováděla odbornou 
studii ke schválení LASIK-Monovision, je více 
než 97 % operovaných pacientů s operací 
LASIK-Monovision spokojeno a nechali by 
se operovat znovu. Počet nespokojených 
operovaných se však zvyšuje. Důležitou roli 
proto hraje výběr pacientů vhodných pro 
operaci.

Nevhodní jsou pacienti s výborným viděním 
a se zaměstnáním náročným na zrakovou 
ostrost. Mezi ně patří rovněž lidé pravidelně 

obr. 1  Konduktivní keratoplastika. Speciální sondou jsou aplikovány rádiové vlny na periferii rohovky. Teplo, které 
při této aplikaci vzniká, vede ke srážení kolagenu ve stromatu rohovky, čímž dochází k vyklenutí centra rohovky.
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jezdící autem a lidé vykonávající náročnou 
práci do blízka. Nevhodní pro monovision 
jsou rovněž lidé s vysokými nároky na vidění, 
lidé nepřizpůsobiví a neschopní kompromisů 
týkajících se kvality jejich vidění.

V každém případě musí každý pacient, který 
se rozhoduje pro LASIK- nebo CK-Monovi-
sion, před operací po dobu jednoho týdne 
vyzkoušet monovision kontaktními čočkami. 
Tato zkouška hodně napoví o schopnosti 
adepta zvládat po refrakční operaci optické 
a neuroadaptivní obtíže. 

Před operací nemůže být pacient nikdy 
informován, že po operaci bude trvale ne-
závislý na korekci brýlemi nebo kontaktními 
čočkami.

Zvláštní požadavky na vidění
Monovision je vždy kompromis mezi přá-

ním větší nezávislosti na korekční pomůcce 
a zhoršením kvality vidění. V případech, kde 
jsou vysoké požadavky na zrakovou ostrost 
a kontrastní citlivost, je žádoucí korekce brý-
lemi nebo kontaktní čočkou. Při jízdě autem 
za zhoršených světelných podmínek (v noci, 
v mlze apod.) je žádoucí plná korekce obou 
očí na dálku. Při náročné nebo dlouhotrvající 
práci do blízka je zase nutné vykorigovat obě 
oči na pracovní vzdálenost.

Časové změny presbyopie
Presbyopie se poprvé projevuje po 40. roce 

života. 40letý pacient s akomodační šíří 4,5 D 
má na vzdálenost 33 cm ještě 1/3 akomodač-
ní šíře v rezervě, a vidí proto na tuto vzdálenost 
bez potíží. 50letý pacient s akomodační šíří 
2,5 D však již nemá dostatečnou rezervu 
akomodace a chirurgická korekce monovision 
již vyvolává binokulární problémy, na které se 
musí operovaný adaptovat. Po 50. roce života 
není tedy monovision (prováděná poprvé) 
vhodná.

doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

Literatura:
Berke,  A.:  LASIK-  und  CK-Monovision, 
DOZ 11/2007, str. 76–81

obr. 2  Stav po konduktivní keratoplastice. Vytčené cílové refrakce nebylo dosaženo, takže pacientka byla nadále 
odkázána na optickou korekci. Po operaci se však dostavila extrémní hypersenzibilita rohovky, takže pacientka 
nemůže nosit kontaktní čočky a musela se uchýlit ke korekci brýlemi.

Věk Akomodační šíře (D)   ΔAmax Poloha blízkého bodu (cm)

10 14,0 7,0

15 12,0 8,3

20 10,0 10,0

25 8,5 11,7

30 7,0 14,2

35 5,5 18,2

40 4,5 22,2

45 3,5 28,5

50 2,5 40,0

55 1,75 57,0

60 1,0 100,0

65 0,5 200,0

tabulka 1  Závislost maximální akomodační šíře a polohy blízkého bodu na věku

Předností konzervativní monovision je její reverzibilita.



na celosvětový trh novou luxusní řadu COGAN POWER DESIGN, 
která nadchne především milovníky rafi novaných detailů, zdobení, 
kamenů a intarzií. Tuto kolekci přineseme i my vám.
V roce 2004 přišel autor se svou druhou kolekcí COGAN, která je 

na rozdíl od původní hodně zdobné kolekce střízlivější, ale přesto 
designově velmi promyšlená a obchodně úspěšná. Je zaměřena na 
širokou klientelu, muže i ženy, kteří preferují umírněnější styl 
a které oslovuje autorův decentní ale velmi propracovaný design. 
I v této kolekci najdete již nyní podzimní novinky, které opravdu 
stojí za vaši pozornost!

Přejeme vám mnoho energie do nové podzimní sezóny a těšíme se 
na příjemnou spolupráci!

EYE 2000 s.r.o.

Po více jak 15-ti leté zkušenosti v návrhářství a prodeji 
brýlí, založil Yves Cogan v roce 1994 vlastní značku. Od této 
chvíle se plně a se zápalem a pečlivostí sobě vlastní věnoval 
navrhování stylových kolekcí, které nesou jeho jméno. 

Kromě brýlového návrhářství se Yves Cogan věnuje také 
designu parfémů, neboť vůně stejně silně jako skvělý vzhled 
ovlivňují jeho citlivé smysly.

Yves Cogan prezentuje své návrhy ve dvou kolekcích. Původní 
nese jeho plné jméno YVES COGAN. Je zaměřena na náročnější 
zákazníky, především na ženy, pro které je perfekní vzhled priori-
tou č.1. Vždy zohledňuje nejnovější módní trendy. Jejím krédem 
je přirozené souznění zákaníkova cítění s tvořivým duchem brýlí 
a posílení pocitu jedinečnosti a odbourání závislosti na velkých 
značkách bez ohledu na design. Od října 2008 uvede Yves Cogan 

Optický návrhářský atelier a velkoobchod EYE 2000 s.r.o. HLEDÁ NOVOU SPOLUPRACOVNICI či SPOLUPRACOVNÍKA pro péči o VIP 
zákazníky s exkluzivními kolekcemi Minima a Cogan. Jedná se o zprostředkování objednávek, péče o zákazníky, odborná školení 
optického personálu v prodeji a využití specifi ckého softwaru, organizování módních přehlídek a podporu optiků na seminářích 
pro koncové zákazníky a další kreativní aktivity. Požadujeme reprezentativní vystupování a vzhled, extroverta se schopností vcítit 
se do potřeb zákazníka, cit pro barvy a tvary a vkus. Znalosti z optického oboru jsou vítány. ŽL a vlastní automobil. Nabízíme 
zajímavou pestrou práci v příjemném kolektivu, zaškolení a uvedení u zákazníků a vysoké ohodnocení. V případě zájmu volejte 
Zdeňku Medřickou 608 267 907 nebo zasílejte své CV na zdenka.medricka@eye2000.cz.    
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Rozhovor

r

s Miroslavem Stříbrným

Váš otec byl hodinář a zaujala ho mimo 
jiné  i brýlařina.  Inspiroval Vás k „brýlař-
skému  řemeslu“  právě  on? Co  jste  se 
od něj naučil?

Rodiče měli živnost a předpokládali, že děti 
v ní budou pokračovat, takže jsem doma od-
jakživa slyšel: náš kluk bude hodinář. Mně se 
to moc nelíbilo, ale netroufal jsem se šprajc-
nout. Nakonec jsme udělali dohodu, že budu 
chodit do obchodní akademie a táta mě bude 
souběžně učit doma řemeslo. Po prvém roce 
akademie táta konstatoval, že tudy úspěšná 
cesta nepovede, přestal mě trápit budíky 
a přešel jsem na brýle.

Když Vás nelákala hodinařina, čím jste 
chtěl být?

Chtěl jsem dělat v zahraničním obchodě, 
což je oboru dost vzdálené. V pětačtyřicá-
tém roce, kdy nás ve Strakonicích osvobodili 
Američané, přišla velká společenská změ-
na, začala panovat jiná kultura, jiné vztahy 
a já jsem chtěl do světa. Říkal jsem si, že 
budu dělat buď diplomata, nebo zahraniční 
obchod, protože hodinářstvím se do světa 
dostanu jen těžko.

A stal jste se optikem.
Když přišli komunisti, byl tu opět úplně jiný 

svět. Konec všeho! Jako živnostenské dítě jsem 
nemohl jít na vysokou školu. Protože jsem byl 
vyučený optik a měl jsem obchodní akademii, 
dostal jsem se do různých funkcí na ředitelství 
v národním podniku Oční optika v Praze. Sa-
motné brýle jsem nakonec dělal v centrálních 
dílnách jen asi čtvrt roku a za pultem jsem stál 
až po revoluci v roce 1989 u soukromníka 
půl roku. Pak jsem si místo o důchodový list 
zažádal o živnostenský a konečně se postavil 
podnikatelsky na vlastní nohy.

Kolik jste tedy udělal asi brýlí?
Byl jsem v ústředních dílnách, tam jsme jich 

tehdy dělali tak patnáct dvacet denně. Když 
si to vynásobíte těmi sto dny, které jsem v díl-
nách strávil, tak se k tomu číslu dostaneme, 
ale v porovnání s řádnými optiky je to opravdu 
zanedbatelné číslo.

Jaká byla situace v oboru po roce 1948?
Socialismus byl něco jako lepší nápravné 

zařízení. Všechno lidem někdo organizoval, 
určoval. Třeba i nějaký tajemník schválil a roz-
hodl, jaké brýlové obruby se budou vyrábět 
a prodávat národu. V optice byla ale mimořádná 
situace. V rozpumprlíkovaném socialismu 
padesátých let dělal ředitele optikům Bohdan 
Heřmanský, malíř, skoro šlechtic, optik a ko-
munista. Od samého začátku socializace, kdy 
ostatní řemesla šla dolů, optika šla naopak 
vzhůru, protože Heřmanský se staral o obor 
a ne o svou kariéru ve straně.

Zdá  se,  že  optika měla  v  komunismu 
vůbec štěstí na lidi.

To mohu potvrdit. Začalo to Heřmanským. 
Pak přišel Josef Navrátil, což byl také pře-

devším odborník. Prošel mlýnem politických 
funkcí, ale byl vždycky optik a chtěl obor 
i své zkušenosti v něm posouvat dál. Šlo 
mu zkrátka o odbornost a ne o stranické 
funkce.

V jedné Vaší úvaze píšete, že se v šede-
sátých letech začaly přidělovat do optik 
automatické brusy WECO.

WECO je německá, celosvětově známá 
značka a funguje asi sto let. První jejich 
automaty se do Československa přivezly 
v roce 1967. Tehdy na veletrhu v Brně 
měla tato firma malý stánek se třemi stroji. 
Zvědavým československým optikům vše 
ochotně předvedli a ti žasli, kde již byl 
tehdy svět. Automaty dokázaly něco, co 
jsme předtím nikdy neviděli. V té době se 
totiž u nás brousily veškeré brýlové čočky 
stále výhradně ručně. Od té doby se dařilo 
národnímu podniku téměř každoročně dva 
až tři kusy dovážet. Byly to kapky deště 
do moře asi pěti set provozoven, které 
v tuzemsku fungovaly.

Podle jakého klíče se stroje přidělovaly?
Freundschaft...

Na čem brousili ti, kteří neměli automaty?
Na ručních brusech. V mokrých prstech 

musel optik umět dát brýlové čočce správný 
tvar. Byla to dřina. Později existovaly i zlepšo-
váčky, které tu a tam někde nahradily manuální 
obrábění. Vedle západoněmeckých automatů 
se objevily i východoněmecké Optosupany, 
kterých každoročně podnik mohl nakoupit 
daleko více, ale zase měly své mouchy. 
Na erudovaného mechanika se čekalo přes 
půl roku a na nezbytné náhradní díly někdy 
i dva roky.

Miroslav Stříbrný, jeden ze zakladatelů SČOO, vystudoval ob-
chodní akademii, ale od svého otce byl zasvěcen do řemesla 
výroby brýlí. Znalosti obojího zkombinoval – působil totiž skoro 
celý svůj život v národním podniku Oční optika v Praze. V roce 
1967 se stal svědkem toho, jak byly na optickém veletrhu v Brně 
v tehdejším Československu předvedeny automatické brusy 
WECO, které umožnily přejít optikům z manuální výroby čoček 
na výrobu strojovou. Sám byl v pozdějších letech distributorem 
těchto brusů. Jeho postřehy z oboru a názory k zamyšlení,  
např. na tzv. hotové brýle, si můžete přečíst v tomto rozhovoru.
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Byl jste jedním ze zakladatelů Společen-
stva českých očních optiků. Jak optici tuto 
organizaci vnímali v jejích začátcích?

Optici byli rádi, že mají v době socialistického 
zřízení také nějaké ryze dobrovolné uskupení, 
kde se mohou sdružovat. Představte si, že jste 
optik a studujete v Brně. Kolegové, které jste 
tam poznal, se po studiích rozběhnou od Ko-
šic po Cheb. Rád byste je zase někdy viděl, 
vyměnil si s nimi různé poznatky a zkušenosti. 
Proto Josef Navrátil v rámci tohoto SČOO 
vymyslel takzvané odborné dny oční optiky. 
Na tato setkání, která se konala jednou v roce 
pokaždé v jiném kraji, se optici vyloženě těšili. 
Když to shrnu, optici byli rádi členy takového 
spíše zábavného společenství.

Dnes někteří optici členy Společenstva 
nejsou.

To je pro mě docela těžko pochopitelné. 
Pokud je člověk soukromým optikem někde 
mimo centra, je většinou sám. Když nevyvine 
nějakou iniciativu, nebo když neví, kam ji 
napřít, je to pro něho dosti obtížné, zejména 
kvůli orientaci v závazných předpisech. Když 
ve Společenstvu je, tak se touto cestou o vy-
hláškách dozví. Členové získávají v tištěném 
občasníku všechny zprávy důležité pro obor. 
Mohou se zúčastňovat porad, dozvědí se sná-
ze, kudy se branže ubírá. Mají se kde zeptat. 
Společenstvo je naším vrcholným lobbistou 
na centrálních místech.

Liší  se  nějak  dnešní  Společenstvo 
od toho tehdejšího?

Společenstvo to má dnes složitější. Má 
daleko odpovědnější náplň. Stále reprezen-
tuje obor, ale hlavně musí organizovat, pod-
něcovat jednání pro celý obor. Přitom dnes 
se musí samo ekonomicky udržet. Dříve byl 
národní podnik a SČOO v ekonomii prakticky 
jedna rodina.

Když bychom tedy chtěli srovnat Spole-
čenstvo před revolucí v roce 1989 a po ní, 
dalo by se to shrnout tak, že před revolucí 
sloužilo jako organizace, která udržovala 
komunitu, po revoluci se spíše snaží být 
servisní organizací…

Ano, dalo by se říci, že dříve šlo spíše 
o společenské uskupení, na rozdíl ode 
dneška, kdy se především jedná, jak říkáte, 
o servisní organizaci. Když se však zamyslím 
nad fungováním této organizace, nejsme ještě 
v rovině, ve které bychom být chtěli. Jsme 
zatím stále ještě v úvodní podnikatelské vlně. 
Nikdo tudíž nemá na činnost pro celý obor 
zatím moc času. Optici berou funkce jako po-
vinnost, navíc často nevděčnou. Oč jiné je to 
třeba v sousedním Německu a jinde na západ 
od nás. Jejich společenstva mají zavedenou 

téměř stoletou tradici. Řídí je lidé, kteří vlastní 
již dobře prosperující optické provozovny, 
tudíž jsou finančně nezávislí a mají prostor 
i osobní zájem se dále věnovat celému oboru 
na vyšších postech.

Jak dlouho bude trvat, než doroste nová 
generace opravdových, řekněme „funkci-
onářů“ u nás?

Myslím, že to potrvá asi ještě tak deset 
let, než se utvoří dostatek těch ideálních. 
Patrně se bude v budoucnosti méně odjíždět 
na chalupy a mnozí ze schopných a úspěš-
ných budou mít vnitřní potřebu své celoživotní 
know-how dát ku prospěchu oboru, ve kterém 
se vyšvihli.

Když se řekne brýle z tržnice, jak zare-
agujete?

Je mi nesmírně líto, že někteří lidé si ku-
pují brýle jako noviny v trafice. Oči jsou totiž 
tak perfektní, odolný orgán, že se nechají 
klidně dlouho šidit. Lidé si neuvědomují, 
že si brýlemi, které nejsou pro ně udělané 
na míru, škodí. Nejde jen o to nějak vidět, 
ale jde o takzvané pohodlné vidění. Já sám 
jsem do brýlí investoval a nelituji toho. Mám 
progresivní čočky, odborně zhotovené brýle 
na moji hlavu a vidím s nimi jako za mlada. 
Vím, že mi nezpůsobí žádné zdravotní potíže, 
počínaje bolestí hlavy. Když si uvědomím, 
že v roce 1927 – jak říkal můj otec – se 
prodávaly presbyopické brýle na okresních 
poutích na ulici společně se svatými obrázky, 
soškami a mastmi na bolesti... Je paradoxní, 
že ač dnes umíme vidění dokonale zkorigovat 
a jsme schopni udělat pro dobré vidění po-
myšlení, brýle jsou zase zpátky na téže ulici 
jak před více než půlstoletím.

Pomohla by osvěta?
Pomohla. Němci na to přišli hned tři roky 

po válce. Vytvořili Kuratorium dobrého vidění. 
Pracují v něm asi tři lidé pro celou zemi a mají 
na starosti nepřímou propagaci dobrého vi-
dění. Každý je povinen dát do této organizace 
ročně 1–4 % ze zisku, ať je to výrobce, velko-
obchod nebo optik z malého města. Za tyto 
peníze se například objeví v nějakém časopise 
článek věnovaný problematice očí. Nepíší tam 
rozhodně, aby si lidé kupovali ty a ty brýle. 
Rozmáznou tam nějaký problém týkající se po-
ruchy zraku a lidé si řeknou, že ho možná mají 
také a měli by s ním něco udělat. Všimněte si, 
že dnes již nepotkáte člověka, který má špatné 
zuby. Za mého mládí spousta lidí buď neměla 
zuby vůbec, nebo tak, jak jim křivě narostly. 
Společenská úroveň lidi dokopala k tomu, že 
se dnes nemůžete se špatným chrupem nikde 
ukázat. Každý si zuby nechá někde udělat. Kéž 
by to tak bylo i s brýlemi.

Myslíte si, že by to měl být úkol Spole-
čenstva?

Určitě. Říkal jsem to Společenstvu za těch 
dvacet let asi třikrát, ale sklízel jsem spíše 
úsměv. Já si myslím, že stále neumíme žít 
v současnosti. Optiku stavím podnikatelsky 
na úroveň lékárny. Začínající optik je na tom 
patrně hůř. Než otevře, musí pořídit drahé 
vyšetřovací zařízení a vybavit dílnu. Lékár-
ník postaví regály a prodává. Možná, že se 
v tomto směru mýlím, ale nemine dne, abyste 
neslyšeli a neviděli, jak je dobrý ten nebo tam-
ten prášek na to či ono. A lidé ty léky kupují. 
Když pak přijdou do společnosti, řeč sklouzne 
na prášky. O produktech a službách optiků se 
v médiích píše málo.

Pokud  se  však  v  tomto  smyslu  žádná 
organizovaná  činnost  nevyvíjí,  třeba 
optici necítí reálnou potřebu propagace 
oboru.

Možná, ale zatímco koláč deseti milionů 
našich obyvatel zůstává, optik je stále více 
a všichni se musí dělit o neměnný počet 
zákazníků. Zřejmě neprodělávají, když se 
stále množí. Možná, že ještě nejsou k větší 
aktivitě dohnáni.

Jak se podle Vás pozná dobrý optik?
To je ten, který si je ve svém řemesle jistý, 

je spolehlivým optometristou, sleduje cvrkot, 
neustrne a slouží svým klientům tak, jak odpo-
vídá naší vysoké společenské erudici.

Za rozhovor poděkovali 
Jan Táborský a Eva Klapalová
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Jak to vidí
Hana Hegerová

Jakou úlohu ve Vašem životě hraje zrak?
Jako pro každého člověka. Protože však ráda poslouchám hudbu, 

kdysi jsem přemýšlela, čeho bych se vzdala, a došla jsem pouze 
ke kompromisu – jedno oko, jedno ucho.

Věříte v lásku na první pohled, nebo se řídíte jinými smysly?
Stává se to. Jde o to, jak to vydrží, nebo nevydrží – to už je druhá 

věc. Ale stává se to. A je to hezký pocit. Člověk je ohromen. Já mohu 
říct, že hrozně ráda ztrácím hlavu.

Co Vás upoutá na první  pohled – barva,  tvar,  zvuk,  vůně, 
nebo něco jiného?

Barva. K barvám řeknu jenom to, že nemám ráda červenou, hnědá 
mi taky nic moc neříká, té se dost vyhýbám, ale červená – to je jak 
pro býka v aréně, červená je pro mě konec. Červená do fialova, to 
už ale jde, to ano.

 Na co se ráda díváte? Existuje něco, na co se vydržíte dívat 
hodiny? Na jaký obraz či výjev nikdy nezapomenete?
Velmi ráda se dívám do dálky. Asi proto, že bydlím v místě, kde se 

do dálky dívat nemůžu, mám výhled do dvora, na domy. Vždycky 
se snažím i na dovolené bydlet tak, abych viděla do dálky, buď 
do krajiny, nebo na moře.

Jaké místo na světě podle Vás stojí za vidění?
Každému se líbí něco jiného. Podle toho, kdo má co rád. Říká 

se, že New York je hlavní město světa. Nezažila jsem dost Itálii. To 

Chodila do baletní školy, pracovala 
jako učitelka i úřednice, hrála v divadle 
i ve filmu, ale všichni ti, které okouzluje 
její styl zpěvu a kteří si nenechají ujít její 
koncerty, si jistě vzpomenou, že první 
hudební cenu za zpěv získala v roce 
1962 v Sopotech a v roce 1967 už 
hostovala v pařížské Olympii. Spolu-
pracovala s textaři Pavlem Koptou, Pav-
lem Vrbou, Jiřím Suchým či Michalem 
Horáčkem. Na koncertech doprovází 
Hanu Hegerovou skupina sólistů pod 
vedením Petra Maláska – František Kop, 
Zdeněk Fišer a Robert Balzar. Vydala  
21 desek a CD. 
Paní Hana Hegerová letos koncer-

tuje, jako již tradičně každým rokem, 
v divadlech po celé České republice 
i na Slovensku a její publikum ji, jako 
vždy, rádo slyší. Na podzim, konkrét-
ně 20. 10. 2008, chystá oslavu svých 
sedmdesátých sedmých narozenin 
v Národním divadle v Praze.

Foto Jakub Ludvík
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bych si ráda vynahradila – Florencii a tak, tam jsem ještě nebyla, 
tam bych to ráda viděla.

Zavíráte před něčím oči?
Ne. Spíš vypínám televizi. Na televizi se soustředím v tom smyslu, 

že když se třeba dívám na nějakou detektivku a má nastoupit nějaká 
hrůza, tak ji vypnu, nebo přepnu na jinou stanici.

Otevřel Vám někdy někdo oči?
Myslíte symbolické prozření? Ne, já si vždycky musím, jak se říká, 

„nabít ústa“.

Nad čím byste přivřela oko?
To znamená, co bych odpustila. Na to se mi těžko odpovídá. Jak 

jsem optimista, tak špatné situace nevidím, vidím východisko. Oči 
nepřivírám, spíš řeším.

Je Vám něco trnem v oku?
Toho je hodně. Blbí lidé, nepořádek, neúcta k prostředí. Existuje 

hodně věcí, které mě takto rozčílí. Když se zbytečně komplikuje 
nebo ztrpčuje život tomu druhému. Jsem ale optimista. Naučila 
jsem se jedno, a to ráda říkám. Když jsem slyšela jednou interview 
s panem Špátou, slavným kameramanem, tak říkal, že když se ráno 
probudí, tak se těší z toho, co má, a nerozčiluje se nad tím, co nemá. 
Když takto nastartujete den, když si uvědomíte, že jste se probudil, 
že vidíte, slyšíte, máte vanu, teplou vodu, ústřední topení ... nebo 
cokoliv, to všechno, to jsou samé radosti.

Co (nebo koho) byste střežila jako oko v hlavě?
Jsem babičkou a každá babička je zatížená na vnoučata. Mám dva 

vnuky, jednoho mám u sebe v Praze, tedy u sebe – bydlíme v jed-
nom městě, ten druhý je trošku z ruky, v Bratislavě, takže všechno 
nejlepší, jako každá babička, přeji vnukům.

Kdy se Vám nejvíce potvrdilo rčení „Oko, do duše okno“?
Spíš než oko bych řekla pohled – do duše okno. Vnímám totiž 

lidi intuitivně.

 Zažila jste situaci, kdy jste si mohla říct „Co oko nevidí, to 
srdce nebolí“?
Vím, že to tak je. To má trošičku souvislost s tím, jak vypínám tu 

televizi, bojím se totiž negativních pohledů.

Kdo a čím si u Vás udělá dobré oko?
Slušností a vzájemným respektem. 

Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
Jak mám strach o ty moje nejbližší, tak bych byla ráda, kdybych vě-

děla, že se nestane žádné neštěstí. Kdybych šla ke kartářce, tak bych 
nenechala vykládat karty sobě, ale chtěla bych vědět, jak je to s těmi 
ostatními, na kterých mi záleží. Věřím na všechno. U kartářky jsem v ži-
votě nebyla, ale věřím tomu. Chystám se tam. Nemám na to ale čas.

Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Brýle mých snů... Tak to by nebyly ty, které mám teď na sobě, 

ty za těch 30 korun z drogerie. Potřebuju brýle na čtení, kolem 

3 dioptrií, jsem po operaci, a původně jsem potřebovala 5,5 nebo 
6 a nosila jsem bifokály. Měly by být hezké. Na to se taky chystám, 
koupit si hezké brýle.

Jaký vhled a poučení Vám dává Vaše práce?
Radost.

 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)?
Neohlížím se. Pořád se dívám dopředu. Když budu mluvit o práci, 

mám špatné svědomí, že jsem slíbila nové cédéčko, ale to už slibuju 
25 let. A tento dluh bych ráda splatila.

Za rozhovor poděkovala redakce.

Foto Ondřej Pýcha
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Vergenční systém
Máme před sebou již páté pokračování tématu vizuální optome-

trie. V jednotlivých pokračováních článku postupně procházíme 
základní model behaviorální optometrie – tzv. Skeffingtonův model. 
Předposlední ze základních kamenů tohoto modelu je identifikace. 
Základem je odpovědět si na otázku „Co to je?“, „O jaký druh a typ 
objektu jde?“.

Abychom mohli na výše uvedené otázky úspěšně odpovědět, je 
nezbytné ostře a přesně fixovat předmět, rozpoznat jej binokulárně, 
mít zrakovou paměť, určité znalosti a zkušenosti... 

Pro správnou činnost a splnění požadavků tohoto okruhu otázek 
je nejdůležitější stav vergenčního systému. V zásadě to znamená 
posoudit celou řadu funkcí:

– normální retinální korespondenci,
– fúzi,
– kvalitu stereoskopického vidění,
– fúzní rozsah a rezervu,
– konvergenční blízký bod,
– flexibilitu a vytrvalost vergence,
–  případnou velikost suprese některého z očí,
– poměr AC/A.

Výše uvedené funkce vizuálního systému jsou součástí základního 
měření 21 bodů OEP (Optometric Extension Programme). Měření 
21 bodů OEP bylo popsáno v předchozích částech.

Konvergenční blízký bod – tento bod je nezávislý na věku a slouží 
k posouzení kvality maximální schopnosti konvergence. Test na zjiš-
ťování tohoto bodu je jednoduchý: do vzdálenosti přibližně 40 cm 
před oko natáhneme ruku se vztyčeným palcem nebo s hrotem tužky. 
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Vizuální optometrie
5. část

divergence

Breakpoint – Abreisspunkt – dvojitý obraz (bod zvratu)

Bluerred point – Nebelpunkt – rozostření (bod zamlžení)

Recovery point – Vereinigungspunkt – jednoduchý obraz (bod složení)

Celkový fúzní interval

konvergence

-10 -5 0 +5 +10 +15 +20

obr. 1  Flipper používaný k měření konvergenční flexibility

obr. 2  Měření fúzního rozsahu

Poté pozorovaný předmět pomalu přibližujeme k očím. Postupně 
se předmět stává neostrým, následně ho vidíme dvojitě – nastává 
tzv. diplopie.

V okamžiku, kdy vznikne diplopie, je u správně fungující maximální 
konvergence pozorovaný předmět vzdálen 8 cm před očima. Pokud 
budeme předmět od očí oddalovat, měl by nastat okamžik opětov-
ného binokulárního vjemu ve vzdálenosti přibližně 12 cm.

Konvergenční flexibilita
Podobně jako u akomodační flexibility se i pro ověření konvergenční 

flexibility použije flipper (obr. 1).

Ve flippru jsou zabroušeny prizmatické čočky s hodnotami 12 pD 
báze ven a 3 pD báze dovnitř. Báze ven nutí zkoušeného ke konver-
genci, báze dovnitř pak k divergenci.

Otáčením flippru před očima je zkoušený střídavě nucen uvedené 
hodnoty prizmatických čoček překonávat. 

Správná hodnota při tomto testu je více než 15 cyklů za minutu 
(jeden cyklus = jednou báze ven a jednou báze dovnitř). Hodnota 
9–15 cyklů za minutu je ještě akceptovatelná. V případě, že zkoušený 
dosáhne méně než 9 cyklů za minutu, jedná se o velmi nestabilní 
systém. Zkoušený bude mít zcela jistě potíže při změně pozorova-
ného předmětu nebo večer...

Fúzní rozsah a rezerva
V tomto případě zjišťujeme, jak velká je schopnost zkoušené osoby 

zatěžovat vergenční systém. Nízký rozsah vergence vede k potížím 
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při střídání pohledu do dálky a do blízka (např. student na přednášce, 
kdy musí sledovat přednášejícího a zároveň si dělat poznámky).

Při měření nejdříve zjišťujeme tzv. bod zamlžení (bluerred point) – 
okamžik, kdy se sledovaný obraz poprvé rozmaže. Následně změří-
me tzv. bod zvratu (break point) – bod, kdy se obraz rozdvojí a vznikne 
diplopie. Velmi důležitý je tzv. bod složení (recovery point) – okamžik, 
kdy po uvolnění zatížení opětovně nastane binokulární vjem.

Na obr. 2 jsou popsány jednotlivé body a současně jsou zde uve-
deny jejich názvy v angličtině a němčině.

Očekávané hodnoty: 21/15 cm/m, poměr 2/3

16/15 – nízké
22/10 – nízké
25/15 – nízké
24/17 – správně

Další možností, jak ověřit vergenci a stav celého systému, je použití 
Van Ordenova testu. Test probíhá na tzv. bioptru (obr. 3). Do tohoto 
přístroje se vkládá testovací obrázek. 

Na obr. 4 vidíme výsledek provedených měření u dvou různých 
zkoušených osob. Z testu je možno stanovit, zda se u nich jedná 
o potíže s centrální fixací, s fórií...

Po dokonalém proměření a zjištění vergence následně rozhod-
neme o programu na zlepšení celého systému a vybereme vhodné 
pomůcky.

Ing. Ivan Vymyslický
ivan.vymyslicky@ppo.cz
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obr. 4  Výsledky měření na bioptru

obr. 3  Biopter s testovacími obrázky

Pro správnou identifikaci je důležitý stav vergenčního systému.
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Automatické zábrusové
  sestavy 3. část (závěr)

Poslední fází přípravy brýlové čočky pro její 
vsazení do brýlové obruby je tvarový zábrus. 
Provádí se na speciálních CNC bruskách 
upravených k tomuto účelu. Donedávna bylo 
klasickým materiálem, ze kterého se vyráběly 
brýlové korekční čočky, sklo. Tomu odpovídal 
i konstrukční vývoj zábrusových automatů. 
Jednalo se v podstatě o účelově zdokonalené 
brusky s vodním chlazením. V současnosti se 
převažujícím materiálem na výrobu brýlových 
čoček stávají speciální, k tomuto účelu vyvíjené 
plasty, které v několika požadavcích překonávají 
sklo – jedná se o bezpečnost, nízkou hmotnost, 
opracovatelnost, barvitelnost, efektivnost výroby. 
Při tvarové úpravě čoček z některých plastů však 
nejsou výsledky při práci na klasických zábruso-
vých automatech ideální, poněvadž tyto plasty 
nejsou vhodné ke klasickému broušení. Lépe se 
obrábějí technologií frézování. Proto se začínají 
vyrábět za účelem tvarového obrábění výhradně 
plastových čoček speciální frézky, na kterých 
jsou čočky velmi rychle a přesně suchým proce-
sem tvarově opracovány pro vsazení do brýlové 
obruby. Díky speciálním frézám se zhotovuje 
po obvodu čočky i potřebná fazeta a lze vytvářet 
i různé speciální úpravy okraje čoček (obr. 1a, b). 
Tyto přístroje však zatím nejsou v očních optikách 
rozšířeny, a proto se v další části budeme věnovat 
klasickému způsobu tvarového zábrusu čoček 
na automatických bruskách.

Korekční brýlové čočky dostává oční optik 
ve tvaru kruhových menisků nejrůznějších prů-
měrů. Některé speciální čočky mají tvar ležaté-
ho oválu. Před obvodovým tvarovým zábrusem 
na automatické brusce se čočky v současné 
době již tvarově předem neupravují ořezáním 
a olámáním, jak bylo dříve zvykem při ručním 
zábrusu. K upuštění od této náročné operace 
přispělo zavedení velmi výkonných hrubozrn-
ných předbrušovacích diamantových kotoučů, 
které tuto operaci zvládnou někdy i během 
několika vteřin. Tento tvarový předbrus musí 
být proveden s určitou velikostní rezervou, aby 
se mohla po obvodu čočky následně vybrousit 
požadovaná tvarová fazeta s hladkým povrchem 
a bez okrajových výštipků. Po této operaci 
může ještě následovat automatické zbroušení 
ostrého okraje fazety (ochranná fazeta) nebo 
u plastových čoček vyleštění fazety, případně 
zhotovení obvodové drážky na silon do polo-

obrub. Aby mohl zábrus postupně v etapách 
probíhat, musí být přístroj vybaven příslušnou 
sadou speciálních kotoučů a celý proces musí 
být řízen odpovídajícím řídicím programem 
zabudovaného počítače.

Vývoj těchto zařízení jde neustále kupředu 
a jednotlivé přístroje se od sebe liší nejen 
designem, ale i ovládacími prvky a softwarem, 
který řídí celý proces. Každý optik se musí 
dokonale seznámit s možnostmi a ovládáním 
přístroje, na kterém pracuje. Existují však urči-
té obecné zásady práce na těchto zařízeních, 
které je užitečné znát. 

Důležité části automatické brusky:
• ovládací panel,
• čelisti na upínání čočky,
•  mechanismus pro připevnění šablony 

(šablonová bruska),
• sada brusných kotoučů,
• systém chladicí vody.

Ovládací panel
Ovládací panel automatické brusky (obr. 2) 

umožňuje nastavení celého průběhu opraco-
vání čočky. Pro případ neočekávaných kom-
plikací je velmi důležité tlačítko na zastavení 
celého procesu v jakékoliv jeho fázi. 

Před zahájením práce musíme pomocí 
ovládacích tlačítek nastavit specifický průběh 
zábrusu:

•  přenesení údajů ze snímače tvaru a cen-
trovačky,

•  zvětšení/zmenšení vel ikost i čočky 
(do plastové obruby o 0,3 mm větší), 

• dílčí úprava tvaru (u obrub bez očnic),
• nastavení materiálu čočky,
•  síla přítlaku upínacích čelistí a brusných 

kotoučů na čočku,
• kinematika předbrusu čočky, 
• typ obvodové fazety,
•  dodatečné operace – leštění fazety, 

ochranná fazeta, drážkování, vrtání.

Čelisti na upínání čočky
Na otočné hřídeli se nacházejí speciální 

čelisti, do jejichž jedné části musí dokonale 
zapadnout upínka, se kterou se čočka bude 
obrábět (obr. 3). Z toho důvodu musí mít če-
list přesný negativní profil tvaru upínky, aby 
upnutá čočka neměla stranovou ani rotační 
vůli. Také se musí shodovat průměr a tvar 
čelistí s tvarem a průměrem upínky. Čelisti lze 
na hřídeli vyměňovat podle použitých upínek. 
Nesmí se však kombinovat čelist většího 
průměru na jedné straně s čelistí menšího 
průměru na straně druhé! Mohlo by tak během 
zábrusu dojít k poškození čočky, zvláště tenké 
minerální rozptylné čočky nebo plastové čoč-
ky s antireflexní úpravou. Sílu přítlaku čelistí 
k čočce lze regulovat. Povrch čoček můžeme 
před poškozením čelistmi chránit plastovými 
kruhovými fóliemi, které připevníme na povrch 
čočky před upnutím.

Na okraji hřídele s čelistmi se nachází u šab-
lonových zábrusových automatů i upínací me-
chanismus pro šablonu. Během obvodového 
zábrusu se šablona při souběžném otáčení 
s čočkou opírá o dotykové čidlo a zajišťuje 
tak přesný tvar zabroušené čočky.

obr. 1a, b  Speciální úpravy okrajů brýlových čoček

Obvodový tvarový zábrus
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Sada brusných kotoučů a fáze 
zábrusu

Zábrusové automaty jsou vybaveny sadou 
kovových kotoučů s tenkou brusnou vrstvou 
(obr. 4), která je vyrobena technologií spékání 
(práškové metalurgie) z diamantové drti a práš-
kového kovového pojiva (bronz). Základ sady 
tvoří kotouč předbrušovací a fazetovací. Dále 
může být sada doplněna kotoučem lešticím, 
kterým se leští jen plastové čočky.
Předbrušovací kotouče slouží k rychlému tva-

rovému předbroušení čočky. Proto jsou opatře-
ny brusivem s větší zrnitostí, avšak nesmí na nich 
docházet k příliš velkým okrajovým výštipkům. 
S nástupem plastových čoček a jejich neustá-
lým rozšiřováním nastala potřeba zdokonalit 
a urychlit jejich tvarové předbrušování, protože 
původní předbrušovací kotouče pro minerální 
čočky tomuto materiálu nevyhovují. Jejich zrni-
tost je pro broušení plastu malá a koncentrace 
brusných zrn velká, což způsobovalo zbytečné 
prodlužování práce a přehřívání okraje čočky 
i kotouče. Proto se sady kotoučů začaly rozši-
řovat o předbrušovací kotouč na plastové čočky. 
Ten má speciální hrubozrnný povrch a dosahuje 
se na něm velmi rychlého předbrusu plastové 
čočky bez zbytečného přehřívání (obr. 4). Tyto 
kotouče však v žádném případě nesmí být 
používány na broušení minerálních čoček! Při 
nastavování druhu materiálu čočky na ovládacím 
panelu brusky před spuštěním zábrusu je tomu 
potřeba věnovat patřičnou pozornost.

Během předbrušování musíme sledovat, hlav-
ně při první otočce, zda nám čočka „nevybíhá“ 
mimo okraj brusného kotouče. Pokud by to 
hrozilo, musíme pomocí příslušných ovládacích 
prvků polohu okraje čočky na kotouči stranově 
posouvat směrem ke středu tloušťky kotouče. 
Může k tomu dojít zvláště u velmi prohnutých 
čoček (např. u čoček do sportovních brýlí), 
které jsou navíc velmi decentrované a upínka je 
na čočce v poloze jejího optického středu. 
Kinematikou předbrusu rozumíme způsob 

otáčení čočky během předbrušovací fáze 
opracování. Je nastavena automaticky, nebo 
ji můžeme u některých automatů libovolně 
zvolit. Plynulé otáčení čočky je nejšetrněj-
ší a volíme ho u plastových čoček (zvláště 
s AR úpravou), u čoček vysokoindexových 
a tenkých. Houpavé a krokové otáčení může 
u plastových čoček s vysokým koeficientem 
tření způsobit nežádoucí přehřívání opracová-
vaného okraje čočky i povrchu kotouče. Dále 
může být příčinou zlomení čočky nebo jejího 
pootočení v upevňovacích čelistech.
Fazetovací kotouč je vyroben stejnou 

technologií jako předbrušovací kotouč na mi-
nerální čočky. Má však jemnější zrnitost a jeho 
profil musí odpovídat profilu obvodové fazety 
čočky. Je opatřen žlábkem ve tvaru písmene 
„V“ (obr. 4). Na fazetovací kotouč se čočka 

automaticky přesouvá po dokončení před-
brusu. Okraj čočky musí přesně dosednout 
do žlábku fazetovacího kotouče a i během 
otáčení musí být okraj čočky veden tak, aby 
vznikla požadovaná střechová (břitová, typu 
„V“) fazeta. Průběh břitu fazety musí odpoví-
dat po celém obvodu brýlové čočky průběhu 
drážky v očnici obruby. Při nedodržení tohoto 
požadavku mohou nastat problémy, zvláště při 
vsazování čoček do kovových obrub. Tento 
požadavek nejlépe splní moderní automatic-
ká sestava s 3D načítacím systémem tvaru 
očnice. Dalším požadavkem je, aby u čoček 
se silnějším okrajem byl břit fazety asi v jedné 
třetině okrajové tloušťky od předního okraje. 
Příliš silný okraj čočky vsazené do očnice 
má vyčnívat pokud možno na vnitřní straně 
očnice brýlí.

Na širší rovné okrajové části fazetovacího 
kotouče (obr. 3) se zabrušuje plochá fazeta, 
která se používá při zábrusu do poloobrub 
a obrub bez očnic.

 
Varianty vedení fazety 

Podle konstrukčního typu kotouče, režimu 
zábrusu a vybavenosti zábrusového automatu 
rozlišujeme tři základní typy vedení obvodo-
vého průběhu břitové fazety:

• volné,
• automatické,
• řízené (nastavitelné).

Volné  vedení čočky během fazetování 
dostalo název podle volného uložení čočky 
ve žlábku fazetovacího kotouče během faze-
tování. Podmínkou dokonalého průběhu faze-
tování je přesné vodorovné vyvážení upínací 
hřídele s čočkou, respektive celé brusky, 
a speciálně konstruovaný fazetovací kotouč. 
Také otřesy brusky během fazetování mohou 
způsobit „vykolejení“ okraje čočky ze žlábku 
kotouče. Fazetovací kotouč musí být sestaven 
ze dvou částí, pevně k sobě přišroubova-
ných. Obě poloviny mají činné brusné části 
zešikmené a vytvoří po sešroubování profil 
ve tvaru písmene „V“. Jedna část, odpovídající 

přední ploše čočky, obsahuje diamantovou 
drť jemnější zrnitosti než druhá část kotouče, 
kterou bude fazetován zadní okraj čočky. Tím 
se během fazetování dosáhne intenzivnějšího 
odběru materiálu na zadním okraji čočky, což 
vede k samovolnému vodorovnému posunutí 
volné čočky směrem k drsnější polovině ko-
touče a tím i k posunutí břitu fazety k přednímu 
okraji čočky.
Automaticky zabrušovaná čočka je během 

fazetování pevně vedena ve žlábku fazeto-
vacího kotouče tak, že břit fazety má ideální 
průběh po celém obvodu. U nejmoderněj-
ších automatů je to zajištěno zabudováním 
speciálních dotykových čidel, která si buď 
hned na začátku, nebo až před fazetováním 
změří přesnou stranovou polohu okraje čočky 
po celém obvodu. Některé automaty jsou k to-
muto účelu vybaveny kleštinami, které sevřou 
okraj čočky v místě fazety a nasnímají si její 
zakřivení a okrajovou tloušťku. Pak následuje 
automatické vyhodnocení ideálního průběhu 
břitu fazety zabudovaným počítačem a přesné 
vedení čočky ve žlábku fazetovacího kotouče. 
Fazetovací kotouč má jinou konstrukci (není 
ze dvou částí) a v celé své šíři má stejnou 
zrnitost. Tyto brusky nevyžadují přesné 
vodorovné vyvážení.
Řízená fazeta se používá k zábrusu speciál-

ních čoček s velkou okrajovou tloušťkou, kdy 
je potřeba před spuštěním procesu fazetování 
nastavit a ověřit požadovaný průběh břitu fazety 
po celém obvodu čočky. Tento program nemá 
volné vedení čočky. Čočka je stranově vede-
na (kolmo k rovině otáčení čočky a kotouče) 
ve žlábku fazetovacího kotouče po celém jejím 
obvodu. Je vhodná pro čočky s velkou okrajo-
vou tloušťkou a s vysokou hodnotou cylindru. 
Po tvarovém předbroušení čočky a přesunutí 
nad fazetovací kotouč se může celý proces zá-
brusu zastavit a proběhne přesné nastavení prů-
běhu fazety, kdy se čočka pootáčí nad žlábkem 
fazetovacího kotouče. Po přesném nastavení 
se fazetování spustí. Takto probíhalo nastavení 
řízené fazety zvláště u prvních generací auto-
matických brusek. Dnes se vše nastaví předem 

obr. 2  Ovládací panel automatické brusky umožňuje nastavit celý průběh opracování čočky
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podle zobrazení průběhu fazety na displeji 
a celý proces zábrusu následně proběhne bez 
dílčí kontroly a seřizování fazety. Cílem je, aby 
například u silných spojek nebyla fazeta příliš 
vyklenutá, což by mohlo zapříčinit vyskakování 
čoček z očnic brýlí. Proto se u těchto čoček 
doporučuje vést fazetu podél zadního okraje 
čočky. Dále u torických čoček s vysokým 
cylindrem, které mají přední plochu torickou, 
nelze doporučit, aby břit fazety kopíroval okraj 
této torické plochy. Pak by mohlo po vsazení 
čoček docházet k deformacím celých brýlí, 
k potížím s přizpůsobováním i k vyskakování 
břitu fazety z drážky očnice (zvláště při šikmých 
osách cylindrů).

Na prvních typech automatů se poloha břitu 
fazety a její prohnutí nastavovaly pouze me-
chanickou zarážkou. Vodorovným posouváním 
zarážky se nastavila poloha břitu vzhledem 
k tloušťce okraje čočky a šikmým sklonem 
zarážky se nastavilo prohnutí fazety v jejím 
obvodovém průběhu. Dnes se vše nastavuje 
elektronicky na ovládacím panelu přístroje.

Zakřivení  a  polohu  břitu  fazety u mo-
derních automatů můžeme nastavit těmito 
způsoby:

•  v procentech okrajové tloušťky čočky, a to 
buď od předního, nebo od zadního okraje 
tloušťky čočky (50 % = uprostřed),

•  kopírováním zakřivení předního, nebo 
zadního okraje čočky ve zvolené vzdále-
nosti (v mm),

•  nastavením prohnutí průběhu fazety 
volbou čísla na displeji od 0 nahoru 
(např. 8),

•  nastavením načteného 3D průběhu dráž-
ky očnice v brýlích,

•  nastavením libovolné polohy břitu fazety 
v různých bodech po obvodu čočky.

Číslo prohnutí fazety znamená optickou 
mohutnost kulové optické plochy, které bude 
svým zakřivením odpovídat průběh břitu fa-
zety zabroušené čočky. Čím vyšší číslo, tím 
větší zakřivení (např. optické mohutnosti 4 D 
odpovídá koule o poloměru 12,5 cm a číslu 
8 pak koule o poloměru 6,25 cm). Volba této 
fazety je vhodná např. pro silné rozptylky, 
které mají přední plochu rovinnou, nebo pro 
silné spojky, jejichž přední plocha je zase 
příliš vyklenutá a automat by mohl zabrousit 
fazetu, jež by neodpovídala prohnutí, které 
je potřebné pro dokonalé dosednutí fazety 
do drážky očnice po celém obvodu. Prohnutí 
očnice klasických obrub odpovídá kouli o po-
loměru asi 12 cm (číslo 4). 

Veškeré takto nastavené fazety, jejichž 
zakřivení po obvodu čočky odpovídá zvole-
nému způsobu, je možné ještě posouvat 
do libovolné předozadní polohy tak, aby 
fazeta příliš nevyčnívala dopředu. Vždy je 
však třeba zkontrolovat, aby v některé části 
obvodu čočky „nevyběhl“ břit fazety mimo 
okraj čočky!

Síla přítlaku čočky na brusný 
kotouč

Síla přítlaku čočky na kotouč má vliv na rych-
lost zábrusu, příliš silný přítlak však může 
být příčinou zlomení minerální čočky nebo 
prohnutí plastové čočky, zvláště z Trivexu. 
Také může dojít k pootočení čočky v čelistech 
a přehřátí zabrušovaného okraje plastové 
čočky, což nesvědčí antireflexní úpravě. Ani 
tenká vrstva brusného kotouče se tímto způ-
sobem zábrusu nešetří.
Nejnižší přítlak volíme zásadně pro plasto-

vé čočky, protože plasty mají vysoký koefici-
ent tření, a také pro tenké čočky z jakéhokoliv 
materiálu. Některé speciální plasty na výrobu 

čoček jsou křehčí než běžný plast, proto se 
také musí zabrušovat velmi šetrně. Nízký 
přítlak se doporučuje i pro vyšší minerální 
rozptylky, zvláště vysokoindexové, které se 
zabrušují do hranatých a nízkých tvarů očnic, 
jež jsou v současnosti velmi moderní. Při 
nešetrném zábrusu se uprostřed ve svislém 
směru lámou.

Důvodem pro snížení přítlaku je i nízký přítlak 
upínacích čelistí na čočku a superhydrofobní 
(klouzavá) úprava povrchu čočky. 

 
Ochranná fazeta

Vzniklá ostrá hrana na předním a zadním 
okraji fazety musí být jemně zbroušena 
ochrannou  fazetou, která zabrání od-
štípnutí okraje, případně zranění uživatele 
brýlí. Z estetických důvodů se nedoporuču-
je provádět ochrannou fazetu na předním 
okraji střechové fazety u spojek. Poslední 
typy automatických brusek jsou vybaveny 
speciálními kónickými minikotoučky na vý-
klopném rameni, pomocí nichž lze srážení 
hran provádět automaticky. Ne vždy jsou 
však výsledky esteticky uspokojivé, a pak 
nezbývá než zabrousit tuto jemnou fazetu 
na ruční brusce. Musí být po celém obvodu 
stejnoměrně široká asi 0,3 mm.

Přídavné funkce 
Výrobci automatických brusek se snaží své 

výrobky po všech stránkách stále zdokona-
lovat a přicházejí s nabídkou nových generací 
přístrojů s rozšířenou řadou operací, které 
mají optikovi usnadnit přípravu čočky pro 
vsazení do obruby. Patří mezi ně možnost 
leštění fazety plastových čoček, zhotovování 
obvodové drážky na ploché fazetě plasto-
vých čoček, nastavení polohy a sklonu děr 
na displeji a následné automatické vyvrtání 
čoček, vyfrézování zářezů na okraji čoček. 
Můžeme sem zahrnout také již zmíněné auto-
matické zhotovení ochranné fazety.

Ošetřování kotoučů 
Prodloužení životnosti předbrušovacího ko-

touče dosáhneme nastavováním změny polo-
hy dosednutí okraje čočky na kotouč. Čočka 
by neměla opakovaně dosedat na stejné místo 
na ploše kotouče. Některé moderní automaty 
mají dokonce program, který automaticky 
způsobuje „oscilaci“ čočky během předbru-
su od jednoho okraje kotouče ke druhému. 
Cílem je stejnoměrné opotřebení diamantové 
vrstvičky po celé šíři kotouče. Opotřebením 
se zmenšuje průměr kotouče, což vede 

obr. 3  Speciální čelisti na upínání obráběné čočky jsou umístěny na otočné hřídeli
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také ke změnám v nastavení rezervy průměru 
čočky před fazetováním (zvětšuje se). Seřízení 
svěřujeme servisnímu mechanikovi.

Povrch dia-kotoučů je při broušení siliká-
tových čoček a zvláště při nedostatečném 
přívodu vody vystaven vysokým teplotám, 
př i kterých může docházet k přeměně 
tvrdého diamantu na měkký grafit změnou 
uspořádání atomů uhlíku v kr ystalické 
mřížce (při 1 400 °C). Hrany diamantových 
zrníček se zaoblují a snižuje se účinnost 
kotouče. Při broušení také dochází k „za-
pékání“ vznikajícího prachu mezi vyčnívající 
brusná zrníčka. To vše vede časem ke sní-
žení brusného výkonu kotouče, a proto je 
třeba jeho povrch občas očistit (oživit). 
Oživení se provádí speciálními brusnými 
kameny a jeho cílem je odstranit nečistoty 
z prostoru mezi zrny, případně obnažit nové 
vrstvy ostrých diamantových zrn. Kameny 
mají různou strukturu, tvrdost a zrnitost. 
Je třeba dbát doporučení výrobců pro jed-
notlivé druhy kotoučů v sestavě. Obecně 
platí, že kámen s hrubší strukturou je určen 
pro předbrušovací kotouč a jemnější pro 
fazetovací kotouče. Kameny bývají rozliše-
ny i barevně, ale barvy se mohou u různých 
výrobců lišit.

Oživovací kámen musíme před použitím 
namočit do vody, aby se jeho póry zaplnily. 
Během čistění musí být kotouč dostateč-
ně chlazený  vodou,  aby za kamenem 
po jeho přitlačení na kotouč nevznikala bílá, 
suchá stopa. Oživení provedeme několi-
kanásobným krátkým přitlačením kamene 
na kotouč. Povrch kotouče by potom měl být 
kovově lesklý.

Někteří výrobci doporučují pro oživování 
fazetovacího kotouče pro břitovou fazetu 
staršího typu speciální postupy, kdy se pro 
pravou a levou stranu kotouče jiných zrnitostí 
používají rozdílné kameny. Abychom předešli 
poškození drahých kotoučů, postupujeme 
vždy přesně podle návodu a instrukcí servis-
ního technika.

Po tomto ošetření musíme kotouče i prostor 
kolem nich důkladně opláchnout čistou 
vodou, aby se spláchly zbytky brusného mate-
riálu, které by mohly poškrábat opracovávané 
čočky. Vodu v nádrži s čerpadlem vyměníme. 
Dále je třeba provést kontrolní zábrus čoček, 
abychom zjistili, zda nevzniká vyštípaná fazeta 
nebo není její vrchol příliš u okraje čočky.
Nedoporučuje se zbytečně časté oživová-

ní, které vede k předčasnému opotřebení ten-
ké brusné diamantové vrstvičky na kotouči.

Chlazení
Voda je nejlepší chladicí kapalina při opraco-

vání skla. Méně vhodná je příliš tvrdá voda, 
která má velké  povrchové  napětí  a tím 
i nedostatečnou chladicí schopnost, poně-
vadž má snahu tvořit kapičky, které špatně 
smáčejí povrch čoček a odletují odstředivou 
silou od kotouče. 

Úkolem vody při broušení je:
– chlazení čoček,
–  chlazení brusného prostředku (diamanto-

vých zrn na kotouči),
– chlazení pojiva brusiva na kotouči,
–  odplavování vznikajících střepin (třísek, 

prachu),
– znatelné snížení hladiny hluku,
– zabránění prášení.
Důležité je, aby trysky přivádějící vodu 

do prostoru broušení byly nasměrovány tak, 
aby docházelo k plynulému rozptýlení vodního 
filmu na kotouči i čočce v místě, kde se čočka 
dotýká kotouče.

U automatických brusek jsou rozšířeny dva 
způsoby chlazení vodou:

• čerstvou vodou přímo z kohoutku,
•  oběhové chlazení pomocí nádrže s čer-

padlem (uzavřený okruh).

U prvního  způsobu se na jednu čočku 
spotřebuje průměrně 5–10 l vody. Předností 
je, že voda je čistá, bez střepin, prostor pro 
broušení je čistý a přitékající voda má stále 
stejnou teplotu. Problémy mohou vznikat hlav-
ně v místě s příliš tvrdou vodou – výsledkem 
je špatné chlazení a usazování vodního ka-
mene na kotouči, které se zvyšuje zahříváním 
během broušení. Odpadní hadice musí ústit 
do usazovací nádrže, kde se zachytí střepy 
a skelný a plastový prach před vtokem do od-
padního potrubí budovy. Přímým napojením 
do odpadu by časem mohlo dojít k zanesení 
odpadního potrubí.
Druhý  způsob vyžaduje instalaci nádrže 

s čerpadlem, které je propojeno s ovláda-
cím panelem automatu a zapíná se zároveň 
se zahájením procesu broušení. Aby nedo-
cházelo k opětovnému čerpání znečistěné 
odpadní vody, mohou zde být umístěny filtry 
nebo přepadové přepážky v nádrži pro usa-
zování pevných částic. Pod odpadní hadicí 
je dobré mít sběrnou nádržku, ve které se 
usazuje pevný odpad z broušení. Do vody 
v nádrži se někdy přidávají speciální kapalné 
přípravky, které ji změkčují,  zlepšují její 
chladicí schopnost, zabraňují korozi pra-
covní plochy brusného kotouče a omezují 

tvorbu pěny v nádrži při broušení plastových 
čoček z CR 39. Interval výměny by měl být 
asi po 200–250 obroušených čočkách nebo 
po 1–2 týdnech. Nevýhodou tohoto způsobu 
chlazení je postupné zahřívání vody v nádrži, 
zvláště při intenzivním broušení plastových 
čoček, což může negativně ovlivnit posuzová-
ní velikosti zabroušených čoček do kovových 
obrub vlivem jejich tepelné roztažnosti. Také 
průměr brusného kotouče se se změnami 
teploty mění.

Důležitá upozornění: 
•  Automat brousí tvar čočky většinou podle 
první načtené očnice obruby, i když na-
čítal obě očnice jako pár! Pokud chceme 
zabrousit čočky velikostně i tvarově přes-
ně podle pravé a levé očnice, musíme 
zvolit režim načítání tvaru zvlášť pravé 
a levé očnice a zabrousit každou čočku 
samostatně. 

•  U obrub bez očnic můžeme celkovou ve-
likost čoček změnit (u některých brusek 
jen v určitých úsecích obvodu čočky). 
Musíme si ovšem zábrusem zkušební 
čočky ověřit, jestli s tím řídicí program 
brusky počítá, aby nedošlo k chybné 
centraci zabroušených čoček! Jinak 
musíme na displeji nastavené hodnoty 
PD a výšky upravit podle velikosti zvětšení 
nebo zmenšení čoček (na displeji musíme 
PD pro každé oko při zvětšení průměru 
čočky zmenšit o polovinu změny prů-
měru čočky).

•  Při obsluze přístroje se musíme vždy 
přesně řídit pokyny výrobce v návodu 
a servisního technika.

Bc. Ladislav Najman
SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15 

najman@szsmerh.cz

Plast /  
polykarbonát / 
vysoký index

Sklo Fazetovací Lešticí

obr. 4  Sada kovových kotoučů s tenkou brusnou 
vrstvou



z praxe očního optika  z praxe očního optika  z praxe očního optika  z praxe očního optika  z praxe

Distribúcia 
v SR:

PRESTILINEA, spol. s.r.o.
Plynárenská 2, 821 09 Bratislava
tel.: ++421/2/5341 5727
fax: ++421/2/5341 4237
e-mail: prestilinea@prestilinea.sk
web: http://www.prestilinea.sk

Distribuce 
v ČR: 

STRABILIA, spol. s.r.o.
Na moklině 3 59/10, 163 00 Praha 6
tel.: ++420/235/313 313
fax: ++420/235/313 314
e-mail: strabilia@strabilia.cz
web: http://www.strabilia.cz
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Světoví výrobci
brýlových obrub

Na trhu s okuliarovými rámami a slnečnými okuliarmi už dlhý čas 
môžeme nájsť aj značku Porsche Design. Sú to okuliare, ktoré 
majú za sebou silnú značku, dlhoročnú tradíciu rodinnej firmy, 
jasnú filozofiu, koncept prezentácie a kvalitu. Je to čisto mužská 
značka so silným aspektom na jedinečnosť, originalitu a osobitú 
pútavosť. 

História
Značku Porsche Design založil v roku 1972 profesor Ferdinand 

Alexander Porsche, vnuk zakladateľa značky Porsche a návrhára 
chýrneho Porsche 911. Porsche 911 sa čoskoro stal ideálom medzi 
športovými autami a dizajnérskou klasikou – rovnako ako veľa iných 
objektov, ktoré profesor F. A. Porsche vytvoril. V posledných desať-
ročiach vzniklo veľa klasických pánskych doplnkov, ako sú hodinky, 
okuliarové rámy a písacie potreby, ktoré sa pod značkou „Porsche 
Design“ predávajú po celom svete. Súčasne bolo pod značkou 
„Design by F.A. Porsche“ navrhnuté veľké množstvo priemyselných 

výrobkov, domácich spotrebičov a spotrebného tovaru, medzi inými 
napríklad tiež električka pre mesto Viedeň. 

Jedinečnosť a originalita
Okuliare tejto značky sú rovnaké ako ich nositeľ. Sú dynamické 

a mužské, exkluzívne a sebavedomé, pôsobivé a jedinečné, nadča-
sové, štýlové, provokatívne a zdržanlivé zároveň. Ich exkluzívnosť 
sa dosahuje vďaka čistým a dôsledným dizajnérskym líniám. Dôraz 
je kladený na detaily a ich precízne spracovanie. 

Luxus vo svojej pravej podstate
Okuliarové rámy Porsche Design sú skutočne unikátne vo svojej 

podstate, nie dekoratívne. Vysoko sofistikované, nie len perfektne 
dizajnersky navrhnuté. Luxus je tu výsledkom čistoty. Každý objekt 
je redukovaný na svoju funkčnosť. To je základ pre čisté a zreteľne 
rozpoznateľné tvary. Na realizáciu dizajnérskych zámerov sú použí-
vané len tie najkvalitnejšie a technologicky najvyspelejšie materiály. 
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Najmodernejšia technológia je kombinovaná s precíznou remeselnou 
zručnosťou. Dizajn okuliarových rámov Porsche Design je výsledkom 
precíznych optických znalostí a fyziognómie. Je príkladom nadčaso-
vosti a estetiky, odzrkadľuje klasické a moderné zároveň. 

Inovatívna technológia
Kvalita a funkčnosť slnečných okuliarov v žiadnom prípade nie je 

predmetom na diskusiu. Samozrejmosťou je maximálna ochrana 
proti UV žiareniu, kvalitné okuliarové šošovky, osobitý design a to, 
že perfektne sedia. Spĺňajú najvyššie požiadavky na inovatívnosť, 
spracovanie a vzhľad. Na mieste je tu ale otázka voľby osobného 
štýlu jednotlivca. Tu vytvárajú slnečné okuliare priestor pre variabilitu 
modelov. Čisté línie tvarov nechajú vyniknúť rôznym typom tváre 
a podporujú ich individualitu.

Ing. Zdenka Sivičeková
členka predstavenstva OÚS

zdenka.sivicekova@rodenstock.sk

Okuliare Porsche Design – štýl pre vaše oči



H

Progresivní brýlové čočky nabízí průměrnému uživateli ostré a pohodlné vidě-
ní, včetně vidění na blízko. Nicméně zaznamenáváme vzrůstající požadavky na 
rozšíření jednotlivých zón a dosažení ještě vyšší úrovně dokonalosti. Ambiciózní 
lidé hledají maximální podporu vidění v oblasti na blízko a na střední vzdále-
nost, například při práci u pracovního stolu nebo u počítače.

Hoyalux iD WorkStyle
Práce bez omezení



H

H

Jelikož obyčejné brýle na čtení nemohou uspokojit tyto nároky, Hoya s potěšením oznamuje uvedení 
nových špičkových indoor brýlových čoček na trh: Hoyalux iD WorkStyle. Tyto brýlové čočky zaujímají 
speciální místo v daném sortimentu tím, že při jejich výrobě je používána bezkonkurenční iD FreeForm 
design technologieTM.

Hoyalux iD WorkStyle 200/400
Hoyalux iD WorkStyle je dostupný ve dvou individualizovaných variantách: 200 a 400. Tato čísla udávají vzdálenost, na kterou je pod-
porováno vidění s ohledem na hloubku a šíři vidění; Hoyalux iD WorkStyle 200 podporuje vidění na střední vzdálenost do vzdálenosti 
200cm; Hoyalux iD WorkStyle 400 podporuje vidění na střední vzdálenost do vzdálenosti 400cm. Při výpočtu insetu je použito určité 
množství údajů, které dovoluje personifikovat brýlovou čočku. Toto zajišťuje optimální vizuální vnímání hloubky a šíře obrazu bez ztráty 
vidění na dálku v místnosti.



50  Česká oční optika  3/2008

OÚS  OÚS  OÚS  OÚS  OÚS  OÚS  OÚS  OÚS  OÚS  OÚS  OÚS  OÚS  OÚS  OÚS  OÚS  OÚS  Oo

Stránky 
Optickej únie Slovenska

Tak už je to definitívne tak. Kompetentní v Bruseli definitívne odob-
rili, že dňom 1. januára 2009 sa oficiálnou menou na Slovensku 
stane €. V tejto súvislosti sme pre vás pripravili súhrn podstatných 
a dôležitých informácií. Pevne verím, že pre vás budú užitočné.

Konverzný kurz
– bol vyhlásený 8. júla 2008,
–  je stanovený na 4 desatinné miesta a jeho hodnota je 

1 EUR = 30,1260 SKK,
– je nemenný počas celej doby,
– bude sa používať počas duálneho zobrazovania cien.

Duálne zobrazovanie 
Systém duálneho zobrazovania je potrebné vnímať ako nástroj 

na ochranu spotrebiteľa. Povinnosť oceňovať tovary, produkty, 
platby a služby v korunách a eurách sa vyžaduje všade tam, kde sa 
občanovi uvádza peňažná čiastka, cena alebo hodnota.

Duálne zobrazovanie začne platiť mesiac po vyhlásení konverzného 
kurzu (teda 24. 8. 2008) a končí 31. 12. 2009. Po tomto termíne je 
duálne zobrazovanie cien dobrovoľné. Pri zobrazení duálnych cien 
musia byť obidve meny jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko 
prístupné a dobre čitateľné. Ich poradie nie je jednoznačne určené.

Všade tam, kde sa vykonáva duálne zobrazenie, musí byť viditeľne 
prístupný aj konverzný kurz. 

Duálne zobrazovanie v oboch menách sa nevyžaduje pri:
•  jednotkových cenách zobrazovaných na baleniach výrobkov, 

ktoré sa predávajú na množstvo, kde je dostačujúce uvádzať 
jednotkovú cenu len v hlavnej mene (tovar, ktorý sa meria alebo 
váži pred zákazníkom);

•  označovaní cien vratných obalov, kde je dostačujúce uvádzať 
cenník v oboch menách na viditeľnom mieste v blízkosti ich 
príjmu spolu s konverzným kurzom;

•  označovanie cien výrobkov predávaných na jednotky alebo na množ-
stvá, na ktoré sa vzťahuje zľava, kde je dostačujúce zobraziť v letá-
koch len predajnú cenu po zľave spolu s konverzným kurzom;

•  darčekových poukazoch, kupónoch a poukazoch na službu, kde 
sa uvádza len cena v hlavnej mene;

•  označovaní cien individuálne pripravovaných liekov, kde sa 
označuje len cena v hlavnej mene;

•  označovaní cien služieb ponúkaných cestovnými kanceláriami 
prostredníctvom katalógov, kde je dostačujúce uvádzať ceny 
v hlavnej mene platné v deň publikácie cenníka ku katalógu.

Povinnosť duálneho zobrazovania cien je splnená aj vtedy:
–  ak sa na predajných automatoch uvedie cenník všetkých výrobkov 

a služieb v obidvoch menách,

–  podniky s počtom zamestnancov neprevyšujúcim 5 zamest-
nancov zobrazia cenník výrobkov a služieb v oboch menách 
na viditeľnom mieste,

–  podniky ponúkajúce svoje výrobky a služby prostredníctvom ka-
talógov zobrazia ceny v katalógoch prostredníctvom konverznej 
tabuľky. Táto tabuľka obsahuje súhrn všetkých cien v obidvoch 
menách prehľadne usporiadaných zostupne alebo vzostupne.

Všetky ceny zobrazované duálne sa zaokrúhľujú na dve desatinné 
miesta na najbližší eurocent. Zaokrúhľovanie sa uskutočňuje podľa 
matematických pravidiel. Príklady:

74,261336 = 74,26 €
102,19398 = 102,19 €
14,69907 = 14,70 €
3,605850 = 3,61 €

Registračné pokladne
•  Každý obchodník je povinný na vlastné náklady uskutočniť 

v registračných pokladniach zmeny súvisiace s prechodom na € 
na vlastné náklady;

•  registračné pokladne musia byť schopné odo dňa povinného du-
álneho oceňovania vydávať potvrdenky s duálnym ocenením;

•  duálnemu zobrazeniu na pokladničných dokladoch podlieha len 
celková konečná suma vrátane DPH;

•  denné a mesačné výkazy obratov sa z dôvodu prechodu na euro 
nebudú meniť;

•  do dňa zavedenia eura sa budú tieto výkazy viesť v Sk, odo dňa 
zavedenia eura sa budú tieto výkazy viesť v €;

•  tento postup platí aj na vyhotovovanie pásky dennej a mesačnej 
uzávierky vytlačenej pokladnicou;

•  pri náhradnej evidencii tržieb (keď sa vystavuje náhradný paragón 
a denná uzávierka sa robí ručne) sa uplatní rovnaký postup ako 
pri vyhotovení dokladu registračnou pokladňou;

•  počas duálneho hotovostného peňažného obehu musia po-
kladnice správne registrovať tržbu v platnej mene (€) a správne 
ju zaratávať do kumulatívnych súčtov. V pokladni sa teda bude 
evidovať tržba v €. Spôsob evidencie vydávanej hotovosti, jej 
prepočet a evidencia v pokladni ako hotovosť v zásuvke nie je 
osobitne upravená vyhláškou. V záujme zabezpečenia prehľad-
nosti však odporúčame viesť si v tomto období evidenciu o stave 
hotovosti v obidvoch menách. 

Kolky a poštové známky
•  Staré kolky budú platiť do 16. januára 2009. Po tomto termíne 

budú v platnosti nové kolky v €, ktoré bude možné zakúpiť 
na poštách. 

•  Staré platné nepoškodené kolky budú do 31. 3. 2009 bezplatne 
odkupovať všetky pošty na základe písomnej žiadosti. 

•  Po tomto termíne bude možné staré nepoškodené kolky odkúpiť 
už len na vybraných pracoviskách pošty na základe písomnej 
žiadosti za poplatok 5 % z úhrnnej hodnoty kolkov. Vymeniť 

€ = naša mena
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Novinka podzim 2008

Rodenstock - German Eyewear.
Nejlepší volba pro Vaše oèi.

P 8458
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na týchto pracoviskách bude možné aj poškodené kolky. V tom-
to prípade si  bude pošta účtovať manipulačný poplatok 10 % 
z úhrnnej hodnoty kolkov. 

Poštové známky nepodliehajú duálnemu zobrazovaniu cien. Sadzby 
a tarify služieb Slovenskej pošty zostávajú nezmenené. V súvislosti 
s poštovými známkami sú dôležité nasledovné termíny:
do 31. 12. 2008
–  pošta prijíma poštové známky znejúce na menu Sk a poštové 
známky bez nominálnej hodnoty (napr. T2 50 g),

od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009
–  pošta prijíma poštové známky znejúce na menu Sk, na menu € 
a poštové známky bez nominálnej hodnoty (napr. T2 50 g),

od 1. 1. 2010
–  pošta prijíma len poštové známky znejúce na menu € a poštové 
známky bez nominálnej hodnoty (napr. T2 50 g),

–  pošta nevykonáva výmenu poštových známok znejúcich na menu Sk.

Podacie  tlačivá  a  peňažné  poukážky  nepodliehajú  duálnemu 
zobrazovaniu, od 1. januára bude možné používať len nové tlačivá 
s menou €. Ich vzory je možné získať na poštách alebo na interne-
tových stránkach Slovenskej pošty.

Banky, platby, bankomaty
Banky budú  vymieňať  korunové mince 6 mesiacov  a bankovky 

12 mesiacov  po  zavedení €.  Národná  banka  Slovenska  bude 
vymieňať mince do  konca  roka 2013 a bankovky bez  časového 
obmedzenia.  Tieto  výmeny  sa musia podľa Generálneho  zákona 
uskutočňovať bezplatne. 
Peniaze na účtoch budú automaticky a bezplatne prepočítané na €. 

Čísla účtov sa nezmenia, naďalej budú platiť všetky zmluvy s bankou 
(sumy v nich uvedené v korunách sa len prepočítajú na eurá). Pla-
tobné karty po zavedení eura budú ďalej platiť a nie je potrebné ich 
meniť. Úroky a úverové rámce pri kreditných kartách sa zaokrúhlia 
na  celý  eurocent,  limity  na  výber  kartou  sa môžu  v  jednotlivých 
bankách zaokrúhliť tak, aby ich bolo možné vyčerpať. 
Zmeny nastanú aj v bankových výpisoch. Do konca tohto roka 

banky duálne zobrazujú na výpisoch počiatočný a konečný stav. 
V aktuálne platnej mene sú zobrazené kreditné a debetné polož-
ky, poplatky, dane a úroky. Na  začiatku budúceho  roka sa  toto 
poradie vymení.
Platobné príkazy  budú banky  prijímať  v  posledný  deň  roka  až 

do  skončenia  pracovného  času.  Po  tomto  termíne  budú  banky 
prijímať len prevodné príkazy v euromene a spracúvať ich budú až 
po 5. januári 2009. Po Novom roku nebudú slovenské komerčné 
banky posielať žiadne klientské platby. Trvalé platobné príkazy a po-
volenia na inkaso ostanú naďalej v platnosti aj po prechode na euro, 
banky si automaticky bezplatne uskutočnia ich prepočet. 
Na  prevodné  príkazy  sa  po  prvom  januári  nevzťahuje  duálne 

zobrazovanie, takže sa budú vypisovať už v platnej mene (€). Elek-
tronické bankovníctvo bude mať vo všetkých bankách na prelome 
rokov technickú prestávku, presné termíny svojim klientom oznámi 
každá banka. 
Zmeny  je  potrebné  očakávať  v  prvých  dňoch  aj  v manipulácii 

s bankomatmi. V posledný deň roku 2008 budú bankomaty vydá-
vať iba slovenské koruny. V závislosti od banky budú už priebežne 
bankomaty  odstavované  a  ich  sfunkčnenie môže  trvať  hodiny. 
Viaceré banky deklarujú obmedzenia od 21. hodín (31. 12. 2008) 
do 02. hodín (1. 1. 2009), 15 minút pred polnocou by mala byť pre-
rušená prevádzka všetkých bankomatov. Aká bude realita, uvidíme 
sami. V posledných dňoch budú bankomaty kvôli zjednodušeniu 

vydávať  len  bankovky  nominálnych  hodnôt  100 Sk  a  1 000 Sk. 
V prvých dňoch nového roka budú bankomaty vydávať len bankovky 
v hodnote 10 € a 20 €, postupne budú pribúdať aj ďalšie bankovky. 
Zatiaľ banky vôbec neuvažujú o nasadení bankoviek v hodnotě 5 € 
do bankomatov. 

Obchody ako zmenárne
Počas krátkeho obdobia duálneho obehu, od 1. 1. do 16. 1. 2009, 

sa bude môcť na území Slovenskej  republiky platiť aj korunovými 
bankovkami a mincami, ktoré sa budú postupne sťahovať z obehu. 
Po skončení duálneho obehu bude zákonným platidlom na území 
Slovenskej republiky už iba euro.
Obchodníkov čakajú v prvých dňoch budúceho roka ťažké chví-

le. Na základe skúseností z iných krajín sa predpokladá, že práve 
obchody sa môžu stať neoficiálnymi zmenárňami. Pre zákazníkov 
bude jednoduchšie zaplatiť za tovar alebo službu v korunách, ako 
realizovať výmenu peňazí v banke. 
Pred  takýmto  zneužívaním  obchodníkov  chráni  aj  Generálny 

zákon,  ktorý  hovorí  o  tom,  že  obchodníci  nemusia  akceptovať 
platbu  v  korunách,  ak  je  hodnota  použitej  bankovky  štyrikrát 
vyššia ako hodnota kupovaného tovaru či služby (napr. hodnota 
nákupu je v prepočte 105 Sk a zákazník chce platiť bankovkou 
v  hodnote  500 Sk,  obchodník môže  odmietnuť  prijať  hotovosť 
v Sk). Rovnako je možné odmietnuť v období duálneho hotovost-
ného režimu prijatie platných slovenských bankoviek a mincí, ak 
pri jednej platbe v hotovosti ide o viac ako 20 ks mincí rovnakej 
nominálnej hodnoty alebo celkovo o 30 ks mincí rôznych nomi-
nálnych hodnôt, ak ide o poškodené bankovky, alebo ak príjemca 
nemá možnosť skontrolovať si pri preberaní ich platnosť, pravosť 
a správny počet. 

Predzásobenie sa eurohotovosťou
S  ohľadom  na  skutočnosť,  že  v  prvých  dňoch  platnosti  no-

vej meny sa budú môcť prijímať platby  v Sk aj  v €,  ale  vydávať 
bude možné už  len €,  je nutné, aby sa obchodníci dostatočne 
predzásobili eurohotovosťou. Aj  tu sú možnosti  rôzne:  výmena 
hotovosti Sk na €, výber € z bežného účtu, alebo predzásobenie 
sa. Predstavitelia viacerých bánk upozorňujú, že začiatkom roka 
môže dôjsť k obmedzeniu výberu €, bezproblémová by mala byť 
výmena Sk na €. 
V  závislosti  od  veľkosti  prevádzky,  denných  tržieb  a  potreby 

hotovosti  je možné situáciu riešiť aj s predstihom. Po vzájomnej 
dohode  s bankou  je možné  vopred  zadefinovať  potrebnú  výšku 
hotovosti. V tom prípade je potrebné zo strany obchodníka zabez-
pečiť na svojom účte dostatok peňažných prostriedkov k momentu 
vydania eurohotovosti  (dochádza k vinkulácii  finančných prostri-
edkov podľa dohody  s  bankou,  kedy dátum  vinkulácie = dátum 
prevzatia  eurohotovosti,  reálne  zúčtovanie  bude  uskutočnené 
po 1. 1. 2009).
Potrebné je zabezpečiť aj:
–  skutočnosť,  že eurohotovosť  nebude  vydaná do obehu pred 
1. 1. 2009,

–  uschovanie v trezoroch, príp. na miestach vyhovujúcich uscho-
vaniu hotovosti,

–  aby eurohotovosť bola uložená oddelene od hotovosti v Sk.

Doporučujeme:
–  sledovať  už  teraz množstvo  vydávanej  hotovosti  (pomôže pri 
odhade požadovanej sumy pri predzásobení),

–  pripraviť sa na skutočnosť, že budete pracovať s väčším počtom 
mincí,
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–  počas duálneho obehu (16 dní) budú obchodníci pracovať s väč-
ším počtom bankoviek a mincí – 7 korunových a 7 eurobankoviek, 
5 korunových a 7 euromincí,

–  je potrebné zabezpečiť prehľadne odkladanie korunových a eu-
rových platidiel aj v registračných pokladniach,

–  zabezpečiť  včas  školenia  pre  pracovníkov,  ktorí  prichádzajú 
do styku s hotovosťou. Pamätajte  totiž na  to,  že  v  začiatkoch 
používania nových bankoviek sa očakáva zvýšený počet prípadov 
platenia falošnými bankovkami.

„Štartovací € balíček“
Od 1. decembra 2008 sa budú v bankách, na poštách a v NBS 

predávať štartovacie balíčky s euromincami. Mali by slúžiť hlavne 
na  prvé predzásobenie  sa  bežných  ľudí. Hodnota  tohto  balíčka 
bude 500 Sk. Bude obsahovať 45 kusov euromincí,  to  znamená 
16,6 € a 500,09 Sk. 
Obsah balíčka je:
2 x 2 €, 6 x 1 €, 8 x 0,50 €, 8 x 0,20 €, 6 x 0,10 €, 5 x 0,05 €, 

5 x 0,02 €, 5 x 0,01 €.

Dopad na účtovníctvo, mzdy, dane a zmeny 
v obchodnom registri
–  Dňom  zavedenia  eura  sa majetkové  hodnoty  v Sk pokladajú 
za majetkové hodnoty v € prerátané konverzným kurzom a zao-
krúhlené podľa pravidiel;

–  za vykonanie zmeny zodpovedá štatutárny orgán spoločnosti;
–  v prípade prepočtu základného imania sa zaokrúhlenie nepovažuje 
ani za zvýšenie ani za zníženie základného imania, nie je preto na to 
potrebný v prípade akciovej spoločnosti súhlas akcionárov;

–  všetky právne úkony súvisiace s premenou imania z Sk na € musia 
byť uskutočnené do jedného roka po prijatí €, v tomto období je 
zmena uskutočňovaná bezplatne;

–  odo dňa zavedenia € právnická osoba nemôže vykonať žiadne 
úkony týkajúce sa vlastného imania, pokiaľ najskôr nedá návrh 
na premenu vlastného imania z Sk na €;

–  pri  prepočte  sa  nesmie meniť  pomer  jednotlivých  podielov 
na základnom imaní;

–  pri mzdách sa v období duálneho zobrazovania v obidvoch me-
nách zobrazuje len konečná suma určená na výplatu;

–  mzda za december 2008 sa vypočíta podľa mzdových podmie-
nok dohodnutých v Sk, vypláca sa v priebehu januára 2009;

–  zložky mzdy,  ktoré boli  dohodnuté  alebo ustanovené  v  koru-
nách, ale majú byť zaplatené alebo účtované v €, sa zaokrúhlia 
na najbližší eurocent, zaokrúhli sa konečná suma, nie čiastkové 
položky;

–  mzda  za  december 2008  sa  vyplatí  alebo  poukáže  na  účet 
zamestnanca prepočítaná na euro;

–  účtovanie  účtovných  jednotiek  v  roku 2008 bude prebiehať 
v slovenských korunách, účtovná závierka a daňové priznanie 
za rok 2008 sa urobí v Sk a na tlačive, ktoré bude v Sk;

–  daňový subjekt prepočíta svoju daňovú povinnosť na € podľa 
konverzného kurzu a daň zaplatí v €;

–  v  prípade  podávania  daňových  priznaní  na DPH  sa  daňové 
priznanie za december a IV. štvrťrok 2008 budú podávať v slo-
venských korunách a na tlačive platnom na rok 2008, daňová 
povinnosť alebo nadmerný odpočet bude následne vysporiadaný 
po prepočte konverzným kurzom na €;

– účtovanie v roku 2009 bude uskutočňované v €;
–  účtovné jednotky, kde sa účtovné obdobie nezhoduje s kalen-
dárnym rokom, vedú k 31. 12. 2008 priebežnú účtovnú závierku 
v Sk a riadnu účtovnú závierku končiacu po 1. 1. 2009 v €.

Zmluvy, obchodné vzťahy
–  Zavedenie  eura  neovplyvní  platnosť  zmlúv  a  iných  právnych 
nástrojov;

–  všetky zmluvy, ktoré obsahujú údaje v Sk, zostanú po zavedení 
eura naďalej platné;

–  hodnoty v korunách sa budú považovať automaticky za hodnoty 
v eurách prepočítané podľa konverzného kurzu;

–  žiadnu  zmluvu  nebude možné  vypovedať  z  titulu  zavedenia 
eura;

– zostáva zachovaná zásada zmluvnej voľnosti;
–  zmluvné  strany môžu  obojstranným  súhlasom  svoju  dohodu 
po zavedení eura akokoľvek zmeniť;

–  zavedenie eura v prípade zmlúv s pevnou úrokovou mierou ne-
zmení nominálnu úrokovú sadzbu splatnú dlžníkom;

–  peňažné čiastky, ktoré boli stanovené v korunách, ale ktoré majú 
byť zaplatené alebo účtované v €, sa zaokrúhľujú podľa pravidiel 
zaokrúhľovania pri prechode na euro;

–  odporúča sa písomne potvrdiť, že zásada kontinuity zmlúv a iných 
právnych nástrojov sa bude uplatňovať, je možné uvedené právne 
zásady jasne deklarovať v záverečných ustanoveniach každej ob-
chodnej zmluvy alebo vo všeobecných ustanoveniach, prípadne 
dodatkom k platnej obchodnej zmluve. Tieto ustanovenia nie sú 
potrebné, môžu však splniť svoj cieľ ako nástroje zabezpečenia 
právnej istoty a prehľadnosti. 

Dôležité právne predpisy súvisiace  
so zavedením € na Slovensku
–  Zákon č. 659/2007 o zavedení meny euro v Slovenskej repub-
like a o zmene a doplnení niektorých zákonov – tzv. Generálny 
zákon.

–  Vyhláška MF SR č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pra-
vidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm 
v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, 
daní a colné účely. 

–  Vyhláška MH SR č. 97/2008 o duálnom zobrazovaní cien v ob-
lasti ochrany spotrebiteľa. 

–  Príručka  k  vyhláške MH SR  č.  97/2008 –  výklad  vyhlášky, 
praktické príklady. 

–  Metodické usmernenie SOI pre oblasť kontroly duálneho zob-
razovania cien. 

–  Vyhláška MF SR č. 220/2008 o duálnom zobrazovaní v oblasti 
hazardných hier. 

–  Vyhláška NBS č. 221/2008 o duálnom zobrazovaní  v  oblasti 
bankovníctva, poisťovníctva. 

–  Vyhláška NBS č. 240/2008 o zaokrúhľovaní pri premene niek-
torých cenných papierov. 

–  Vyhláška MS SR č. 246/2008 o pravidlách pri premene vkladov 
do imania a hodnoty základného imania z Sk na eurá. 

–  Vyhláška MZ SR č. 247/2008 o duálnom zobrazovaní pre oblasť 
zdravotníctva. 

–  Vyhláška MPSVR SR č. 251/2008 o duálnom zobrazovaní pre 
oblasť miezd, platov, odmeňovania za prácu, oblasť cestovných 
náhrad, v sociálnej oblasti. 

–  Vyhláška MV SR č. 265/2008 o duálnom zobrazovaní pre oblasť 
sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov. 

–  Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach. 

Ing. Zdenka Sivičeková
členka predstavenstva OÚS

zdenka.sivicekova@rodenstock.sk
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výhradní distributor v ČR a SR: Omega Optix, s.r.o.

ČR: Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem, tel.: (+420) 326 920 001, www.omega-optix.cz
SR: Majerská cesta 73, 974 01 Banská Bystrica, tel.: (+421) 484 113 074, www.omega-optix.sk

 Individuální výpočet progresivní plochy zajišťuje o 30%
větší zorné pole na blízko.

 Aberační filtr nové generace redukuje zkreslení o 50%,
pole pro pohled do dálky je zvětšené o 40%.

 Díky výrobě přesně podle tvaru obruby jsou čočky tenké,
ploché, s přirozeným vzhledem.

Přední strana

Upravený progresivní povrch

Zadní strana

Aberační filtr nové generace

Nové progresivní čočky SeeMax Presio

3D personalizace



56  Česká oční optika  3/2008

z zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti

Zajímavosti
ze světa optiky

Aberropie – nová refrakční vada
Dr.  A.  Argawal  upozornil  již  v  roce 2002 

na existenci nové vady refrakce – aberropii. Je 
to refrakční vada vyvolaná přítomností aberací 
vyššího  řádu optického  systému oka,  tedy 
rohovky čočky, sklivce a sítnice. 
Před zavedením tzv. wavefrontové techno-

logie byly refrakční vady korigovány sférocy-
lindry a ani po optimální korekci nebylo vždy 
dosaženo nejlepší  zrakové ostrosti. Zvláště 
po refrakčně chirurgických zákrocích si paci-
enti často stěžovali, že jejich vidění není zcela 
čisté, přestože bez problémů přečetli řádek 
6/6. Při vyšetření u nich bývá zjištěna přítom-
nost  aberací  vyššího  řádu.  Způsob,  jakým 
aberace ovlivňují vidění, není zcela jasný.
Někteří pacienti mají při stejném množství 

aberací zrakové obtíže velké, jiní malé nebo 

dokonce žádné. Existuje předpoklad, že se 
aberace navzájem ovlivňují, a to buď v pozitiv-
ním smyslu, tedy že se ruší, nebo naopak v ne-
gativním smyslu, kdy se podněcují. Korekce 
aberací vyššího řádu přeformováním povrchu 
rohovky tzv. wavefrontovou technologií říze-
ným LASIKem má podobný účinek.
Aberace vyššího řádu dělíme na kongeni-

tální a získané. S kongenitální aberací se dítě 
narodí. Jednostranná, dostatečně velká abe-
race může vést ke vzniku amblyopie. Získané 
aberace vznikají jednak po chirurgických zá-
krocích na rohovce (keratoplastika, refrakční 
chirurgie),  nebo  na  čočce  (IOL,  dislokace 
IOL,  abnormity  pouzdra  čočky).  Získané 
aberace mohou být také způsobeny změnami 
tvaru rohovky (keratokonus, ektázie rohovky, 
jizva rohovky) nebo čočky (incipientní katarak-

ta, lentikonus, subluxace a kolobomy čočky), 
zákaly sklivce a změnami v sítnici.
U vyšších stupňů aberací (keratokonus, per-

forující  keratoplastika,  lentikonus, poranění 
rohovky) existuje přímý vztah mezi špatným 
viděním  a  velikostí  aberací  vyššího  řádu. 
U menších aberací, které se vyskytují u větši-
ny normálních pacientů a pacientů po refrakč-
ní chirurgii, není tento vztah zachován. Je to 
zřejmě způsobeno interakcí mezi různými typy 
aberací vyššího řádu. Při operacích provádě-
ných LASIKem tzv. wavefrontovou metodou se 
tedy setkáváme s podobnými problémy jako 
při výpočtu vhodné dioptrické hodnoty IOL. 
Řešení  této  problematiky  si  vyžaduje  další 
intenzivní výzkumnou práci. 

Literatura:
Agarwal, Amar, Agarwal, Athiya: Aberropia 
identifies  new  refractive  error  based  on 
higher-order  aberrations, Ocular  Surgery 
News, Vol. 18/8, August 2007

Keratofakie a korekce 
hypermetropie a presbyopie
Podle Dr.  J. Barraquera  byla  keratofakie 

prvním  refrakčním  chirurgickým  zákrokem 
použitým ke korekci refrakčních vad. Čočka 
uložená do stromatu rohovky mění zakřivení 
přední  plochy  rohovky  a  její  refrakci. Kera-
tofakie  je vhodná ke korekci hypermetropie 
a  presbyopie.  Dr.  S.  G.  Slade  z  Texasu 
konstatuje,  že  to  je  bezpečný, minimálně 
invazivní zákrok, který není nitrooční. Umož-
ňuje  dobrou  centraci  korekční  čočky  pod 
rohovkovým  lalokem bez  resekce  stromatu 
rohovky  a  na  rozdíl  od  operace  LASIK  lze 
čočku snadno extrahovat nebo vyměnit.
Dr. Slade operoval  touto metodou 11 očí 

s  refrakcí  +1,0  až  +6,0  D.  Použil  čočku 
PresbyLens  (ReVision Optics).  Je  z mikro-
porézního hydrogelového materiálu, který je 
velmi biokompatibilní. Čočka je opticky čirá, 
podobná rohovce jak obsahem vody (78 %), 
tak indexem lomu (1,374). Umožňuje snadný 
průtok tekutin a glukózy. Čočka je ukládána 
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pod rohovkový  lalok vytvořený  femtosekun-
dovým laserem (IntraLase). Po 18 měsících 
mělo 6 očí nekorigovanou zrakovou ostrost 
6/6  a  lepší.  Všechny operované oči  viděly 
bez korekce na dálku 6/9 a lépe.
Dr. A. S. Chayet z Mexika aplikoval u 6 očí 

s  hypermetropickou  presbyopií  vícefokál-
ní  intrakorneální  čočky  s  addicí  +1,25 D 
a +2,5 D. Všichni operovaní  viděli bez brýlí 
dobře do dálky a 88 % z nich i do blízka. Tře-
tina z nich používala brýle při práci na střední 
vzdálenost. Dr. Chayet považuje tuto operaci 
za vhodnou zvláště pro počínající presbyopy, 
kteří v mládí prodělali operaci LASIK.
Dr.  Slade  byl  velmi  spokojen  s  femtose-

kundovým  laserem  IntraLase,  který  vytvoří 
v rohovce kapsu, jež zajišťuje optimální polo-
hu korekční čočky, urychluje hojení a brání 
decentraci čočky.

Literatura:
Slade,  S.:  Keratophakia  shows  promise  
for hyperopia and presbyopia, Eurotimes, 
Vol. 11, Issue 8, August 2006, str. 10

Nové typy kontaktních čoček
Kontaktní čočky zaujímají stále významněj-

ší  roli v péči o vidění. Od 90.  let minulého 
století  jsou  to  zvláště  silikonhydrogelové 
čočky,  které  stále  získávají  na  popularitě. 
Ve  srovnání  s  hydrogelovými  čočkami  zá-
sobují  rohovku  větším množstvím  kyslíku, 
jsou komfortnější a méně dráždí povrch oka. 
Některé typy lze nosit až 30 dní. Dr. Wong 
z Kalifornie však doporučuje vyjímat čočky 
určené  k  dlouhodobějšímu  nošení  dříve. 
Zároveň však konstatuje, že usnout s těmito 
kontaktními čočkami na očích přestává být 
problémem.  Lidé  však  nesmí  propadnout 
falešné představě o naprosté bezpečnosti 
dlouhodobého  nošení  těchto  čoček. Kdy-
koliv pocítí v očích s aplikovanou kontaktní 
čočkou  nepříjemný  pocit,  podráždění,  za-
rudnutí nebo pocit suchosti, vždy je žádoucí 
čočku vyjmout. Nevýhodou těchto čoček je 
jejich cena a skutečnost, že nejsou zpočát-

ku stejně komfortní  jako standardní měkké 
kontaktní čočky.
Pro  30denní  nepřetrži té  nošení  jsou 

k  dispozici  dva  typy  kontaktních  čoček  – 
AIR OPTIX™ NIGHT&DAY™ od  firmy Ciba 
Vision  a  PureVision®  od  firmy  Bausch  & 
Lomb. Ostatní typy jsou vhodné pro 7denní 
nošení,  jako například O

2
OPTIX™ od firmy 

Ciba Vision a Acuvue® Oasys™ (Vistakon). 
Všechny  ty to  čočky  jsou  dobré,  každá 
má  určité  přednosti.  Čočky  AIR OPTIX™ 
NIGHT&DAY™ zajišťují největší propustnost 
pro kyslík a čočky Acuvue® Oasys™ obsa-
hují  vnitřní  zvlhčující  činidlo.  Společnost 
Ciba  Vision  nabízí  individuální  verzi  čoček  
O

2
OPTIX™  pro  l idi  s  v ysokou  myopi í, 

hypermetropií,  astigmatismem  a  malými 
a  plochými  rohovkami.  Doktorka  Sclafani 
konstatuje,  že  čočky  pro  dlouhodobé  no-
šení  jsou zvláště  vhodné pro afakické děti 
po operaci  kongenitální  katarakty,  protože 
manipulace při  aplikaci  kontaktních  čoček 
je u nich zvláště obtížná.
Asi u třetiny svých pacientů aplikují Dr. Scla-

fani i Dr. Wong tvrdé kontaktní čočky. Ty jsou 
vhodné zvláště při keratokonu, po transplanta-
cích rohovky, u nepravidelných astigmatismů, 
po refrakční chirurgii a traumatech rohovky. 
Konstatují, že po správném přizpůsobení jsou 
tvrdé kontaktní čočky stejně komfortní  jako 
čočky měkké.
Silikonhydrogelové čočky mohou být použity 

i jako terapeutické krycí čočky po fotorefrakč-
ních operacích, u erozí a lacerací rohovky a při 
keratopatiích. Bývají okem přijímány několik 
dní i déle než měsíc.
Lidé, kteří nechtějí používat brýle, mohou 

volit mezi multifokálními  čočkami,  čočkami 
monovision a modifikovanou čočkou monovi-
sion. Měkké nebo tvrdé multifokální kontaktní 
čočky mohou mít koncentrický nebo asférický 
design. Dr. Sclafani dává přednost modifiko-
vané čočce monovision, kdy koriguje domi-
nantní oko do dálky a nedominantní do blízka 
a  na  střední  vzdálenost. Dr. Wong aplikuje 
na obě oči bifokály – jedno oko koriguje více 
do blízka a druhé na čtení. Hybridní kontaktní 

čočky mají tvrdé centrum a měkkou periferii. 
Kombinují tak komfort měkkých čoček s kva-
litou korekce vidění tvrdými čočkami.

Literatura:
Schuyler, D.: New option with contact len-
ses, Eurotimes 13/3, 2008, str. 32

Opatření proti šíření epidemické 
keratokonjunktivitidy
Specifický antivirový lék proti adenovirovým 

infekcím, jako je např. epidemická keratokon-
junktivitida, není doposud k dispozici. Dr. Mah 
z  Pittsburghu  proto  naléhavě  upozorňuje 
na nutnost pečlivého dodržování všech opat-
ření zabraňujících šíření této infekce. Adeno-
viry jsou totiž velmi odolné. Přežívají až týden 
na povrchu papíru, až 7 týdnů na kovových 
předmětech, až 10 dní na šatech a prádle a až 
5 týdnů na plastech (např. na telefonu).
Při  jednom  z  vyšetření  se  ukázalo,  že 

12  z  26  pacientů  s  keratokonjunktivitidou 
mělo  pozitivní  kultivaci  adenovirů  po  stěru 
z  povrchu  jejich  rukou. Proto  není  vhodné 
podávat  ruku  lidem,  kteří mají  adenovirus. 
Pacienti s epidemickou keratokonjunktivitidou 
by měli nejméně na týden přerušit docházku 
do práce, děti do školy. Mají-li pacienti ještě 
po týdnu oči zarudlé nebo s výpotkem, měli 
by doma zůstat déle.
Dr. Mah  varuje  před  aplikací  steroidů  při 

tomto  onemocnění.  Steroidy  lze  užít  jen 
při  výskytu  subepiteliálních  infiltrátů,  pseu-
domembrán  nebo  iritidy.  Pacienti  sice  cítí 
po aplikaci  steroidů úlevu,  zvyšuje  se  však 
riziko  šíření  infekce do okolí.  Výhodnější  je 
užití nesteroidních protizánětlivých léků, které 
mají  stejně příznivý  účinek,  ale  nepřispívají 
k šíření epidemie.

Literatura:
Gagnon, L.: Take prompt measures to avoid 
spread of keratoconjunctivitis, Ocular Sur-
gery News, 19/2, 2008, str. 5–6

Přečetl doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

Na popularitě získávají silikonhydrogelové čočky.
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V dnešní části se budeme zabývat ohybem neboli difrakcí. V geo- 
metrické optice, kde zanedbáváme vlnové vlastnosti světla, platí 
zákon přímočarého šíření světla (viz Česká oční optika č. 2/2005). 
Ve vlnové optice, kde se projevují vlnové vlastnosti světla, neplatí 
zákon  přímočarého  šíření  a  paprsek  „může  zahnout  za  roh“. 
Ohyb světla  je odklon paprsků od přímočarého šíření světla. Je 
typický  pro  vlnění,  svědčí  tedy  o  vlnové  povaze  světla.  Typický 
je  ohyb  světla  na  překážkách,  jejichž  rozměry  jsou  dostatečně 
malé,  řádově  srovnatelné  s  vlnovou  délkou  světla  (vlnová  délka 
světla je přibližně 390–790 nm), proto jsou ohybové jevy obtížně 
pozorovatelné. Ohyb můžeme pozorovat i na hraně neprůhledné 
překážky, v tomto případě však efekt nebude tak výrazný. Na obr. 1 
je znázorněno odklonění paprsků na kruhovém otvoru, na obr. 2 
na kruhové překážce.

Jako první studoval ohyb podrobněji kolem roku 1660 France-
sco Maria Grimaldi (1618–1663), učitel matematiky na jezuitské 
koleji  v  Bologni.  Do  zatemněné místnosti  pouštěl  kruhovým 
otvorem  sluneční  světlo,  do  cesty mu  stavěl  různé  překážky 
a na stěně pozoroval stíny předmětů. Zjistil, že stíny nejsou ostré 
a že jsou ohraničené barevnými proužky. Úkazy, které pozoro-
val, popsal v knize Fyzika světla, barev a duhy, která vyšla dva 
roky po  jeho smrti. Rozmach vlnové optiky nastal až začátkem 
19. století zásluhou anglického génia Thomase Younga. V roce 
1801  předvedl  v  Londýně  pokus  s  ohybem  světla.  V  letech 
1816–1819 se podrobně zabýval studiem ohybu Augustin Jean 
Fresnel a po něm v letech 1821–1822 Josef Fraunhofer. Po obou 
fyzicích  je ohyb pojmenován – mluvíme o Fraunhoferově nebo 
Fresnelově  difrakci.  Při  pokusu  na  ohyb  světla  jde  ze  zdroje 

světla svazek paprsků, ty dopadají na difrakční překážku a na stí-
nítku  pozorujeme  difrakční  obrazec.  V  případě  Fraunhoferova 
ohybu jsou vzdálenosti od zdroje světla k difraktujícímu objektu 
a od difraktujícího objektu k difrakčnímu jevu konečné, v případě 
Fresnelovy difrakce nekonečné.

Jak dochází k ohybu světla, je možné vysvětlit pomocí Huygensova 
principu (viz Česká oční optika č. 2/2005). Světelné vlnění dopadá 
na hranu překážky; z každého bodu vlnění se podle Huygensova 
principu šíří další vlnění a výsledkem je vnější obalová plocha ele-
mentárních vlnoploch. Směr šíření světla je dán paprskem, který je 
kolmý na vlnoplochu. V okrajových oblastech se tak paprsek odklání. 
Světlo se dostane i za překážku. Do každého bodu difrakčního ob-
razce přichází z různých bodů vlnoplochy světelné vlnění s různým 
dráhovým  rozdílem, dochází  k  interferenci  a  vzniká  interferenční 
obrazec (viz Česká oční optika č. 2/2008). Interferenční obrazec 
je ohybový difrakční obrazec v podobě světlých a tmavých proužků 
v  případě monochromatického  světla  nebo  barevných  proužků 
v případě bílého světla.

Rozlišovací schopnost optických přístrojů
Vlnovými vlastnostmi světla je omezena také rozlišovací schop-

nost optických přístrojů. Pozorujeme-li mikroskopem velmi malý 
bodový objekt, nevidíme obraz jako bod, ale jako světlý kroužek 
obklopený dalšími kroužky. Dochází k ohybu a pozorujeme di-
frakční obrazec. Centrální kroužek je nejintenzivnější,  intenzita 
dalších kroužků postupně klesá. Pokud pozorujeme dva blízké 
body, kroužky se překrývají. Pak existují dvě možnosti. Buď se 
překrývají  tak,  že nerozlišíme centrální  kroužky a  splývají  nám 

g

Pokračování z čísla 2/2008

Vybrané kapitoly 
z geometrické a vlnové optiky

geometrická optika  geometrická optika  geometrická optika  geometrická optika  geometrická optika  geometrická optika  geometrická optika  geometrická optika  geometrická optika  geometrická optika  geometrická

obr. 2  Odklonění paprsků na kruhové překážceobr. 1  Odklonění paprsků na kruhovém otvoru
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v jeden obrazec, nebo můžeme centrální kroužky rozlišit a vidí-
me dva body. Podmínka se nazývá Rayleighovo kritérium a říká, 
že dva sousední body  rozlišíme optickou soustavou odděleně, 
jestliže maximum prvního řádu jednoho obrazu se překrývá s mi-
nimem druhého obrazu. Např. optický mikroskop může zvětšovat 
maximálně 2 000x, u většího zvětšení by se projevily ohybové 
vlastnosti světla a dva body bychom nebyli schopni rozlišit. Pro 
větší zvětšení je třeba použít elektronový mikroskop, který místo 
svazku světla používá proud elektronů.

Ohyb světla na štěrbině
Na příkladu si nyní uvedeme ohyb světla na jedné štěrbině (obr. 3). 

Na štěrbinu dopadá monochromatické světlo – světlo jedné vlnové 
délky, jedné barvy. Světlo prochází štěrbinou a některé paprsky se 
odkloní od přímočarého šíření, „zahnou za roh“ a na stínítku kromě 
obrazu štěrbiny  vznikne  i  řada proužků po stranách  v oblastech, 
kde je stín. Minimum (tmavá místa) nastává ve směrech, které jsou 
dány ohybovým úhlem φ. Pro minima platí vztah d sinφ = kλ, kde d je 
šířka štěrbiny, λ vlnová délka použitého světla a k řád interferenčního 
minima.  Vztah  vyplyne  z  následující  podmínky: minima nastávají 
tam, kde je dráhový rozdíl roven lichým násobkům půlvln (viz Česká 
oční optika č. 2/2008). Stejně tak lze použít podmínku pro maxima 
a napsat vztah pro vznik maxim. Ohybový úhel φ = arcsin  (kλ/d), 
tzn. rozložení minim a maxim závisí na šířce štěrbiny a vlnové délce 
použitého světla. Na šířce štěrbiny závisí nepřímo úměrně – čím je 
šířka menší, tím je ohybový úhel větší, tzn. tím je větší vzdálenost 
mezi interferenčními minimy  stejného řádu. Užší štěrbina způsobuje 
výraznější ohyb světla.
Závislost na vlnové délce je přímo úměrná. Čím je větší vlnová délka, 

tím je větší ohybový úhel. Ze vztahu je vidět, že počet minim, a tedy 
i maxim je omezený. Funkce sinus je omezená shora hodnotou 1, 
platí sinφ ≤ 1, musí tedy platit i kλ /d ≤ 1 a odtud k ≤ d /λ . 

Optická mřížka
Optická mřížka je soustava velmi jemných vrypů obvykle na skleně-

né nebo kovové destičce. Vrypy jsou stejně široké, rovnoběžné a jsou 
od sebe stejně vzdálené. Pokud světlo destičkou prochází, jedná se 
o mřížku na průchod (transmisní). V případě skleněné destičky je 
vryp neprůhledné místo, jeho okolí – průhledné prostředí – má funkci 
štěrbiny. Transmisní kovová mřížka má řadu štěrbin, kterými světlo 
prochází. Druhou možností je, že se světlo od destičky odráží, pak se 
jedná o mřížku na odraz (reflexní). Reflexní mřížky na odraz bývají ko-
vové. Důležitým parametrem mřížky je tzv. mřížková konstanta neboli 
perioda mřížky b. Mřížková konstanta udává vzdálenost středu dvou 
sousedních štěrbin. Převrácená hodnota mřížkové konstanty 1/b 
udává počet vrypů na jednotku délky. Je-li např. mřížková konstanta 
b = 0,1 mm, znamená to, že vrypy jsou od sebe vzdáleny 0,1 mm 

a na jednom milimetru je jich 1/b = 1/0,1 = 10. Běžné mřížky mají 
10 až 100 vrypů na milimetr. Mřížky spektrálních přístrojů s velkou 
rozlišovací schopností mají i několik set vrypů na milimetr.
U optické mřížky platí pro maxima vztah d sinφ = kλ, kde d je mřížko-

vá konstanta, φ ohybový úhel, k řád interferenčního maxima, λ vlnová 
délka použitého světla. Dopadá-li na mřížku bílé světlo, mřížka ho 
rozloží na spektrum. Maximum nultého řádu je pro všechny vlnové 
délky,  pro  všechny barvy  stejné. Ze  vztahu pro maxima prvního 
řádu plyne, že nejvíc se odchyluje červená barva a nejméně fialová 
barva. Maxima druhého řádu se částečně překrývají s maximy třetího 
řádu, u maxim vyšších řádů je překrytí ještě výraznější a na stínítku 
vidíme bílé světlo.

Z výše uvedeného je zřejmé, že ohyb světla je možné využít pro 
změření vlnové délky světla. Optické mřížky se používají ve spektro-
metrech. Každý prvek má své charakteristické spektrum a na základě 
spektra můžeme určit, o jaký prvek se jedná. Ohybové jevy mohou 
poskytnout  cenné  informace nejen o  světelném  záření,  ale  také 
o vlastnostech difrakčních překážek.

V příští, již předposlední části se budeme zabývat polarizací.

Ing. Soňa Jexová
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Duškova 1094/7, Praha 5

jexova@vszdrav.cz
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obr. 3  Ohyb světla na jedné štěrbině

Ohyb světla je odklon paprsků od přímočarého šíření.
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Implantace nitroočních čoček při operaci šedého zákalu je dnes 
nejčastějším  způsobem operace  tohoto onemocnění.  Jen  v  sou-
sedním Německu  je prováděno  ročně  více než 600 000  těchto 
operačních zákroků. Radost z výsledků operace kazí jak operujícím, 
tak zvláště operovaným pacientům častější následný výskyt nebo 
progrese senilních makulárních degenerací (SMD).
Příčina je spatřována v toxickém účinku krátkovlnné, zvláště ultrafialové 

části světelného spektra, na kterou jsou buněčné elementy stárnoucí 
sítnice citlivější. Stárnoucí oko se před škodlivým účinkem  těchto 
paprsků na sítnici fyziologicky brání úbytkem lipofuscinu v retinálním 
pigmentovém epitelu a ztrátou čirosti čočky, která se stává nažlout-
lou, šedavou až nahnědlou. Tvorba šedého zákalu  je  tedy  jakýmsi 
ochranným mechanismem bránícím sítnici před agresivním účinkem 
modrého světla.
Snaha  ochránit  sítnici  před  progresivní  SMD  vedla  operující 

k implantaci nažloutlých nitroočních čoček filtrujících škodlivou ul-
trafialovou část spektra. Chrání však nitrooční čočka filtrující modré 
světlo skutečně před progresí SMD? Nepřináší pacientovi narušení 
jeho každodenního rytmu?
V podstatě existují dva druhy  fototoxicity: modrozelená  (Noellův 

typ) a UV-modrá fototoxicita (Hamův typ). První (450–550 nm) hraje 
důležitou  roli  ve  fotopickém  i  skotopickém vidění.  Leží  uprostřed 
oblasti světla viditelného pro člověka a jeho vyloučení může nepří-
znivě ovlivnit optické vnímání. Ultrafialové světlo se na fototoxicitě 
podílí ze 67 %, fialové z 18 % a modré ze 14 %. Je tedy sporné, jaký 
význam má vyřazení modré složky světla. Nitrooční čočky s modrým 
filtrem zajišťují o 40 % větší  fotoprotekci než nitrooční čočky čiré, 
ale o 50 % menší než sluneční brýle a dokonce o 20 % menší než 
lehce nažloutlé přirozené čočky 53letého člověka. Tato čočka však 
nechrání před vznikem SMD. Transmise světla čočkou sice v tomto 
věku klesá, incidence SMD však v 60 letech života pomalu a v dalších 

desetiletích  dokonce 
drasticky vzrůstá. 
Prognóze SMD byla 

věnována studie ARED 
(Age Related Eye Di-
sease Study),  při  níž 
bylo po dobu více než 
9 let sledováno 8 000 
očí  s  čerstvou SMD. 
Výsledky neprokázaly 
statisticky  významný 
vztah  mezi  operací 
katarakty  a  vznikem 
exsudativní SMD.
Standardní  nitrooč-

ní  čočky  (IOL) nemají 
žádný vliv na skotopic-
ké  vidění. Čočky  IOL 
blokující modré světlo 
o hodnotě 20 D snižují 
skotopickou vnímavost 

o 14 %, čočky s hodnotou 30 D dokonce o 21 %. Modré světlo hraje 
důležitou  roli  v  každodenním  rytmu života. Důležitým  regulátorem 
tohoto rytmu je neurohormon melatonin. Jasné světlo produkci tohoto 
hormonu snižuje,  zatímco snížení  intenzity  světla naopak produkci 
melatoninu zvyšuje.

Poruchy denního rytmu jsou u starších lidí časté. Vedou k psycho-
vegetativním poruchám, depresím i k poruchám srdečního a krevního 
oběhu. Fotoreceptory v sítnici jsou zvláště citlivé na krátkovlnnou část 
spektra (kolem 480 nm). Tyto melanopsinové receptory regulují tvorbu 
melatoninu. Modré světlo se na produkci melanopsinu podílí z 53 %, 
zatímco fototoxické fialové světlo pouze z 15 %.
Komplexní systém sítnicové  receptory – melanopsin – epifýza – 

melatonin – synchronizuje naše vnitřní vnímání času s vnějším časem. 
Celodenní účinek světla závisí na době trvání a délce expozice, in-
tenzitě a vlnové délce. Zatímco někteří lékaři pacienty před modrým 
světlem chrání, jiní je naopak modrému světlu vystavují, např. při de-
presích a nespavosti. Pacienti hledí denně 20–60 minut (nejlépe ihned 
po probuzení) na jasný světelný zdroj. Byly prokázány příznivé účinky 
při expozici 10 000 luxů po dobu 30 minut nebo 2 500 luxů po dobu 2 
hodin. Instalace osvětlení s větším podílem modrého světla prokázala 
příznivý účinek i na starší  lidi v domovech důchodců. Pro pracující 
ve směnném provozu jsou při jízdě ráno z práce domů výhodné žluté 
brýle filtrující modré světlo – stimulují totiž produkci melatoninu.
Implantace standardních čoček IOL umožňuje dostatečný přísun 

modrého světla, čímž příznivě ovlivňuje denní rytmus.

doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

Literatura:
Scholtz, S.: Intraokularlinsen mit oder ohne Blaulichtfilter –  
wie tickt der Mensch mit blauem Licht?, DOZ 2/2008, str. 40–43

Nitrooční čočky
blokující modré světlo – ano, či ne? 
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Začalo to počátkem roku 2000, kdy jsem 
navštív i l  workshop  Andrease  Wilhelma 
a  Joachima  Ebela.  Na  tomto  workshopu 
jsem se naučil při anamnéze před důklad-
ným měřením zraku používat také Amslerův 
test. Do té doby jsem znal využití Amslerova 
testu  pouze  v  případě  pacientů  s  věkem 
podmíněnou makulární degenerací (VPMD) 
– napomáhal k  lehčímu  rozeznání dalšího 
postupu nemoci. Když jsem před několika 
týdny  dostal  přes  Aachenské  oftalmolo-
gicko-technologické  centrum  dotaz,  jestli 
při  pohledu  přes multifokální  brýle  bude 
zobrazení Amslerova testu zkreslené (obr. 

1), rozhodl jsem se své zkušenosti s tímto 
testem zveřejnit. Omluvte hrdý název tohoto 
článku, který jsem jako nelékař použil. Když 
si  článek  přečtete,  lépe  porozumíte  jeho 
názvu. Originální obrázek Amslerova testu 
je na obr. 2.

Kazuistika
29.  ledna 2002 se ke mně dostavila paní 

K. H. s brýlemi pořízenými v jedné levné oční 
optice. Levé sklo bylo rozbité, pravé sklo mělo 
hodnotu –7,50 sph = +1,50 cyl 172°. Do ana-
mnézy  uvedla  toto: má pocit,  že  z  důvodu 
presbyopie (ročník 1959) se jí myopie snížila. 
Pravé oko bylo před 25 lety operováno kvůli 
šilhavosti, levé oko je vedoucí, při tzv. „unco-
ver“ testu přefixovalo pravé oko z temporální 
strany k nosu. Kromě toho byla rozeznatelná 
také výšková úchylka při tzv. „cover-uncover“ 
testu. Měření zraku dopadlo takto:

Dálka
P: –6,00 sph +1,00 cyl 2°, 1 cm/m basis 270°, 
vizus 0,78,
L: –5,00 sph +1,00 cyl 16°, 1 cm/m basis 90°,  
vizus 0,90.

S novými brýlemi zmizely zákaznici  všechny 
bolesti  hlavy,  které  ji  dlouhá  léta  trápily. Dne 
22. května 2003 paní domluvila termín pro svoji 

dceru, která také trpěla bolestmi hlavy. Protože 
jsme maminku  „osvobodili“  od bolesti  hlavy, 
analogicky si myslela, že pomůžeme také dceři. 
Její dcera měla vizus bez korekce vpravo 1,00 
a vlevo 0,50 (těsně). Test „cover-uncover“ byl bez 
nálezu, také test motility očí byl negativní. Při tzv. 
„near-point testu“ levé oko vůbec nekonvergova-
lo. Amslerův test byl vlevo negativní, u pravého 
oka popsala následující obraz (obr. 3).

Dívku jsme okamžitě poslali za oftalmolo-
gem. Problémem však bylo to, že oftalmolog 
v  našem městě měl pětiměsíční  objednací 
dobu! Naštěstí jsme našli jiného oftalmologa, 
který  byl  ochoten  vyšetřit  dívku  ve  stejný 
den.  Ten  lomil  rukama  a  nechtěl  matce 
věřit,  že  dceru  poslal  na  vyšetření  optik, 
diagnostikoval  totiž mozkový  nádor,  který 
musel být okamžitě vyoperován. Dívka byla 
hospitalizována v nemocnici v Oldenburgu, 
a  protože  brala  denně  bez  vědomí  rodičů 
12 až 14 tablet aspirinu, nemohla být hned 
operována. Po třech dnech dívce odstranili 
benigní  tumor  velikosti  dlaně,  který  začal 
tlačit na bulbus a měl za následek vyboulení 
při Amslerově testu. Při druhé kontrole řekl 
oční lékař mamince: „Kdybyste tehdy hned 
nepřišli, byla by vaše dcera dnes mrtvá!“

Od  tohoto  případu musí  každý  z  našich 
zákazníků bez výjimek absolvovat Amslerův 
test. V našem dvanáctidílném měření zraku je 
Amslerův test zařazen na třetím místě, hned 
po kontrole vizu.

A  teď přichází na  řadu diferencovaná dia-
gnostika.
Popřemýšlejte o následujících případech.

Příklad 1
Žena  kolem  čtyřicítky  přijde  do  optiky 

a chce si zakoupit nějaké „čtecí brýle“ (něco 
takového však neprodáváme!). Při kontrole 
vizu  zjistíme  vizus  jednostranně  dobrý, 
na  druhém  oku  však  o  2–3  řádky  horší. 
U Amslerova testu se ukazuje, že právě oko 
s  horším  vizem  vidí  test  zřetelněji  a  čistěji 

Amslerův test
příklady využití diferencované diagnostiky  

v dlouholeté praxi očního optika

obr. 2 Zobrazení Amslerova testu při „normálním“ 
binokulárním vnímání

obr. 1 Zobrazení Amslerova testu, jak NENÍ vnímán 
přes multifokální brýle

obr. 3  Zobrazení Amslerova testu, jak je vnímán dívkou 
s mozkovým nádorem
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a že oko do dálky, s lepším vizem, vidí test 
jako na obr. 4.
Objasnění situace: oko s horším vizem do dál-

ky  je myopické!  Když  této  zákaznici  před-
ložíme před  toto  oko –0,50  nebo –0,75 D  
do dálky, hned zajásá. Optik v této chvíli získává 
obrovskou důvěru a všechno, co od této chvíle 
řekne, mu zákaznice uvěří, včetně informací o kva-
litě brýlových skel a cenách, protože zažila, jak 
funguje odbornost. A to v pouhých 3 minutách!

Příklad 2
Podobně  situovaný  čtyřicátník  si  stěžuje 

na  zhoršené  vidění  za  tmy,  spíš  oslnění, 
a do blízka  je  to  taky horší –  ale  to  je nor-
mální,  nakonec  se člověk dostává do  let… 
Při Amslerově  testu mi popisuje na pravém 

oku zobrazení jako na obr. 5 a na levém oku 
zobrazení jako na obr. 6.
Objasnění situace: zákazník je oboustranně 

astigmatický,  vpravo  podle  pravidla,  vlevo 
proti pravidlu. Když tomuto zákazníkovi před-
ložíte  oboustranně před oči  křížový  cylindr 
ve správné ose, zareaguje pozitivně a bude 
překvapen!  Když  pak  vzápětí  zákazníkovi 

povím,  že  když  už  jsem pomocí  této malé 
tabulky  (Amslerův  test)  zlepšil  jeho  vidění, 
bude překvapen, co se stane po absolvování 
celé procedury měření zraku (myslím tím vy-
šetření dalšími přístroji: štěrbinovou lampou, 
keratografem,  skiaskopem, oftalmoskopem 
a  oftalmometrem).  Bude  vidět  ještě  lépe 
a  pohodlněji.  (Čtenář  si může  být  jistý,  že 
tento zákazník nebude mít během hodinového 
měření zraku žádné potíže s koncentrací!)

Příklad 3
Zkušenosti ukazují, že důležitým faktorem 

při měření zraku  je dobrý slzný  film. Když 
se na Amslerově testu ukáže zobrazení jako 
na obr. 7, pak je vhodné slzný film vylepšit  
pomocí umělých slz. Zkušenému uživateli 

oftalmometru nebude zatěžko pomocí toho-
to přístroje rozeznat slzný film plný drobných 
částí a pomoci mu.
Richard Farber  jednou řekl: „Při prvních 

50 neuvidíš nic (to ale klient neví), při dal-
ších  50  začneš  něco  vidět  a  začínáš  být 
zvědavý,  od  100  neuděláš  jediné měření 
zraku, aniž by ses tam předtím nepodíval.“

Když se vypouklé linie náhle mrknutím změní 
na rovné, nebo šmouhy při zamrkání zmizí, je 
to způsobeno špatným slzným filmem.

Příklad 4
Při centrální kataraktě se může objevit vjem 

jako na obr. 8.

Příklad 5
Centrální  katarakta  se  začínající  VPMD 

může způsobit vjem jako na obr. 9.

Příklad 6
VPMD bez  katarakty může  způsobit  vjem 

jako na obr. 10. Pozor na slzný film – co se 
stane po mrknutí? Jak vypadá oční pozadí? 
Je třeba použít oftalmoskop!

Příklad 7
Jedná se u obr. 11 pouze o kataraktu, nebo 

jenom o špatný slzný film? Nebo je to něco 
jiného? V každém případě slouží takové pozo-
rování k tomu, aby se klient při měření zraku 
lépe koncentroval.
Uzavírá se kruh rozlišování, příčin a důsledků. 

Je to skutečně pouze špatným slzným filmem, 

obr. 4  Zobrazení Amslerova testu, jak jej vnímá nevy-
korigovaný emetropický presbyop

obr. 5  Zobrazení Amslerova testu při astigmatismu 
podle pravidla

obr. 7  Zobrazení Amslerova testu při špatném slzném 
filmu – šmouhy mohou také putovat!

obr. 6  Zobrazení Amslerova testu při astigmatismu 
proti pravidlu

obr. 8  Zobrazení Amslerova testu při kataraktě – jedna 
z mnoha variant zobrazení

obr. 9  Zobrazení Amslerova testu při VPMD v kombi-
naci s lehkou kataraktou
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nebo o  jaké  jiné důvody by  se  ještě mohlo 
jednat? Byla už oftalmologem diagnostikována 
VPMD? Vedla katarakta k poklesu vizu i s ko-
rekcí, nebo lze vizus pomocí vhodné optické 
korekce ještě zlepšit?

Provedení  
Amslerova testu
Dívejte se na test ze vzdálenosti cca 33 cm. 

Nejprve si otestujte pravé oko. Levé si během 
testování  zakryjte  nebo  zavřete.  Po  testu 

pravého oka si stejným způsobem otestujte 
levé oko.
1. Vidíte bílý bod v centru tabulky?
2.  Dívejte se pouze na bílý bod v centru  ta-
bulky, aniž byste pohybovali okem. Vidíte 
celou bílou mřížku?

3.  Vidíte všechny čtverečky v celém rozsahu 
mřížky?

4.  Jsou vodorovné i svislé linie rovné a jsou 
vzájemně  v  pravém úhlu?  Jsou  všechny 
rovné, nebo je některá zahnutá?

obr. 11 Katarakta, nebo špatný slzný film? Nebo 
něco jiného?

Výhody  používání  Amslerova  testu  jsou 
obrovské i při malých zkušenostech. Při doko-
nalejším zaučení optika jsou výhody ještě větší. 
Myslím si, že žádny jiný test nemůže rychlostí 
a jednoduchostí konkurovat Amslerově testu.

Závěr
Amslerův test by měl být předložen každému 

zákazníkovi,  jemuž měříme zrak. Tak  lze  lépe 
odhadnout opticko-fyziologické vlastnosti oka. 
Vedle těchto odborných informací zvýší použití 
Amslerova testu vaši prestiž v očích vašich zá-
kazníků, nabudete odbornou kompetenci a po-
cítíte více radosti při vykonávání vaší profese. 
Finanční investice na pořízení Amslerova testu 
jsou  zanedbatelné. Čas,  který  vykonáváním 
Amslerova testu ztratíte, je opravdu minimální.

Originální Amslerův test si můžete pořídit 
na stránkách www.meoph.com.

Tomáš Haberland

Literatura:
Walther, B.: Der Amsler-Test – Differential-
diagnostische Anwendungsbeispiele aus 
jahrelanger augenoptischer Praxis, DOZ 
6/2006, str. 62–66

obr. 10  Zobrazení Amslerova testu při VPMD – jedna 
z mnoha variant

placená inzerce

Ing. Jiří Chyba
tel./fax: 547 246 852
e-mail: sillustani@cmail.cz
www.sillustani.net

Jednoduchý způsob výměny straniček!
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Je  to už hodně dávno,  kdy člověk poprvé 
přišel na možnost přiblížit  si  vzdálená  tělesa 
dalekohledem. Rozvoj této disciplíny na sebe 
nechal čekat několik generací, přesto však ještě 
v té době nebylo známo, že je možno korigovat 
špatné vidění čočkou umístěnou před oko. 

Můžeme si být téměř jisti, že ani staří Egypťa-
né, ani Řekové a Římané nepoužívali žádnou 
pomůcku ke zlepšení vidění? Vždyť  již mezi 
rozvalinami Ninive se objevily broušené hor-
ské krystaly, které připomínaly optické čočky 
s vrcholovou lámavostí přibližně +10 Dpt. Také 
ve  vykopávkách staré Troji  se našly  šperky 
čočkovitého  tvaru.  Byly  však  vybroušeny 
velmi nestejnoměrně a je pravděpodobnější, 
že sloužily k jinému účelu. Ale kdo ví?

A jak se vlastně stalo, že lidé přišli na to, jak 
vyrobit sklo? Jeho výroba je jedním z nejstarších 
poznaných technických postupů. Staří Féniča-
né byli zdatnými mořeplavci. Rozbouřené moře 
je jednoho dne vyvrhlo na písčitý břeh. Aby se 
ohřáli, zapálili oheň a postavili kolem něj ochran-
ný val z písku. Když se ráno probudili, zjistili, že 
se křemen v písku účinkem ohně roztavil a stal 
se sklovitou hmotou. Legendy praví, že Italové 
používali úlomky ze dna sklenek na víno  jako 
zvětšovací skla. Víme, že i meteority z kamenů 
Měsíce přinášejí na Zemi sklovité produkty tave-
né v atmosféře při průletu velkou rychlostí. 

Podle  legendy zapálil Archimedes 250 let 
př. Kr. lodě obléhající Syrakusy pomocí kulo-
vých zrcadel. Několik století po něm, v letech 

965 až 1038 po Kr. arabský učenec Abu Ali 
al-Hasan  ibn  al-Haitham předvedl  pokusy 
s lomem světla a stanovil geometrii kulových 
a parabolických zrcadel. 

Dnešní svět si bez brýlí již ani nedovedeme 
představit. S trochou nadsázky můžeme říci, 
že teprve rozvoj písma a knih vedl k nutnosti 
řešit problémy špatného vidění do blízka. Svět 
knih pomohl na svět brýlím. 

A ani dnes nevíme, kdo je vynalezl…
Prvním,  kdo  se  teoreticky  věnoval  tématu 

zvětšování  písmen pomocí  rovinného  řezu 
skleněné koule, byl anglický mnich Roger Ba-
con. Tyto polokoule se prokazatelně používaly 
ke čtení, což dokazuje jejich německý název 
„Lesestein“,  tedy čtecí  kámen. Vyráběly  se 
v 11. století a nosily se na řetízku na krku. 

Socha Hippokrata,  nejslavnějšího  lékaře 
starověku,  je  jednou  z  vedlejších  postav 
svatého hrobu katedrály v Kostnici. Byla vy-
tvořena roku 1270. Jednou rukou míchá léky, 
zatímco ve druhé drží  zvětšovací sklo. Toto 
dílo  je možné považovat za nejstarší známé 
zobrazení brýlí. 

Mezitím se výroba brýlových čoček rozšířila 
a dokonce začaly vznikat i falzifikáty. Dokazuje 
to rozhodnutí Velké Benátské rady z roku 1301, 
které  říká,  že  čočky  se  smí  vyrábět  pouze 
z křišťálového skla. Pokuta pro falzifikátory byla 
stanovena na 10 dukátů a bylo nařízeno zničení 
jejich zařízení. Brýle začaly dobývat svět. 

Sledovat jejich vývoj znamená přizvat na po-
moc výtvarné umění. Jedině na freskách, mal-
bách a sochách jsme schopni dokumentovat 
vývoj této převratné novinky. Zvětšovací skla 
zatím  nepronikla  do  života  normálních  lidí. 
Byla doménou učenců, mnichů a  vědců  té 
doby. Procházíme-li  jídelnou dominikánské-
ho kláštera  v  italském Trevisu,  která  jediná 
přečkala  pustošení  válkami,  odvíjí  se  před 
námi na stěnách příběh každodenních prací 
tamních mnichů. Malířský  umělecký  směr 
Giotto nám v tomto období přibližuje viditelný 
svět ke skutečnosti a zobrazuje pocity a du-
chovní svět malovaných osob. V duchu tohoto 

směru zvěčnil své bratry i mnich Tomasso de 
Modena. Řadu maleb uzavírá datum 1352. 
Kardinál Mikuláš drží v ruce zvětšovací sklo 
a kardinál Hugo má před očima prokazatel-
ně  předchůdce  brýlové  obruby! Dokonce 
i  iniciála,  pocházející  z  roku  1380,  která 
zdobí  bibli  ve  francouzštině, má  uprostřed 
světce s brýlemi. Její zhotovitel si již tenkrát 
uvědomoval jejich důležitost, pravděpodobně 
z vlastní zkušenosti. 

Základními materiály bylo v té době dřevo, 
rohovina  a  kůže. První  prototypy brýlových 
obrub byly snýtovány ze dvou kusů – jednalo 
se o tzv. „Nietbrille“. Později se přišlo na to, že 
nosník je na nose daleko pohodlnější. 

Čas se pomalu překlopil do patnáctého sto-
letí, kdy cesta brýlí začala pomalu obkružovat 
celý tehdy známý svět. 

Pokračování příště
Mgr. Vilém Rudolf

www.visusoptik.cz

Historie brýlí

Nůžkové brýle

Brýle z rohoviny

Čtecí kámen
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Distribuce v ČR: STRABILIA, spol. s.r.o.
Na moklině 3 59/10, 163 00 Praha 6
tel.: ++420/235/313 313
fax: ++420/235/313 314
e-mail: strabilia@strabilia.cz
web: http://www.strabilia.cz



Antioxidační ochrana
                                       a výživa očí!

Oko je přímo vystaveno vlivu 
vnějšího prostředí. Exogenní vlivy, 
jako například sluneční záření, 
toxické oxidy dusíku, cigaretový 
kouř nebo endogenní vlivy, jako je 
například infekční zánět s velkým 
množstvím aktivovaných fagocytů, 
mohou produkovat ve zvýšené míře 
nebezpečné volné radikály. 

Oko má celý přirozený systém antioxidač-
ních ochranných mechanismů, kde jsou 
v největší míře zastoupeny vitamin C 
a enzymy kataláza, superoxiddizmutáza, 
glutathioperoxidáza a glutathionreduktá-
za. Jsou však situace, kdy přirozené antioxi-
dační mechanismy nedokážou dostatečně 
inaktivovat atak volných radikálů a dochází 
k poškození tkání oka a k jeho stárnutí. 
Delší dobu je známé poškození přední-
ho i zadního očního segmentu UVB záře-
ním, kdy se vyčerpává antioxidační úči-
nek přirozeného enzymového systému 
a dochází k zesílení poškozujícího účinku 
reaktivních volných radikálů. Obdobně 
zesiluje poškozující účinek superoxido-
vých radikálů vznikajících ve vyšší míře 
při zánětlivé reakci v oku. Právě z tohoto 
a dalších důvodů je považována za ra-
cionální dlouhodobá suplementace 
speci� ckými antioxidačně účinnými pří-
rodními látkami (karotenoidy – předně 
luteinem a zeaxanthinem), vitaminy C 
a E a stopovými prvky, které se přímo po-
dílejí na syntéze klíčových endogenních 

antioxidačních enzymů (zejména měď 
a selen). 
Z pohledu antioxidační ochrany oka je 
důležitá skutečnost, že jednotlivé antioxi-
dačně účinné látky nefungují samostatně, 
ale úzce vzájemně kooperují a vytvářejí 
skutečný antioxidační systém. Tak napří-
klad vitamin E reakcí s volnými peroxylo-
vými radikály vytváří jako produkty svého 

antioxidačního zásahu tzv. tokoferoxylové 
radikály, ty jsou inaktivovány vitaminem 
C, produkty antioxidačního zásahu vita-
minu C inaktivuje enzym glutathionper-
oxidáza. Nezbytný ochranný systém oka 
tak funguje jako antioxidační kaskáda. 
Velkému zájmu se dnes těší velká skupina 
lipo� lních barviv rostlinného původu – ka-
rotenoidy. Mezi relativně dobře probáda-

né karotenoidy bez aktivity provitaminu 
A patří právě lutein a zeaxanthin. Díky své 
chemické povaze se velmi ochotně vychy-
távají ve tkáni sítnice, příznivě ovlivňují 
látkovou výměnu oka a působí ochranným 
antioxidačním mechanismem. Naopak 
vitamin C má rozhodující ochranný vliv 
v očních tekutinách a ve sklivci. Dokonce 
bylo prokázáno, že oko může být poškoze-
no po dlouhém kontaktu hydro� lních čo-
ček s rohovkou. Čočka omezuje prokrvení 
rohovky, vyvolává hypoxii oka. Následné 
masivní prokrvení rohovky po sejmutí kon-
taktních čoček (postischemický oxidační 
stres) vyvolává zvýšenou tvorbu riziko-

vých volných radikálů. I v takovém případě 
je vhodné dlouhodobé užívání doplňku 
stravy OCUTEIN.

Ochranný štít a výživa pro Vaše oči!

OCUTEIN®
LUTEIN  ZEAXANTHIN  BETAKAROTEN

Lutein
Zeaxanthin
Betakaroten
Vitamin C
Vitamin E (α-TE)
Měď
Zinek
Selen

6,0 mg
1,0 mg
2,0 mg

180,0 mg
30,0 mg

1,0 mg
10,0 mg
26,0 µg

není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno

300
300

není stanoveno
60

není stanoveno

2 tobolky obsahují % DDD: doporučená denní dávka

OBSAH: 

  Pomáhá ke zlepšení 
ostrosti vidění.

  Je vhodný 
při únavě očí.

  Podporuje regeneraci 
očních buněk.

9mg
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ZEAXANTHIN  BETAKAROTEN
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Pro vyzkoušení tří produktů  OCUTEIN ve Vaší 
ordinaci volejte bezplatnou linku 800 555 568.  
Produkty Vám budou zaslány ZDARMA. 

S Vašimi dotazy a náměty se prosím obracejte na naši bezplatnou infolinku: 
800 555 568 nebo na e-mail: info@DaVinciAcademia.cz,
další informace naleznete také na: 
www.DaVinciAcademia.cz  a  www.ocutein.cz

K dostání pouze v lékárnách.

Orientační cena: 249 Kč/75 tob.
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Mezinárodní veletrh
oční optiky
Silmo 2008

Letošní podzimní setkání profesionálů z oboru oční optiky pro-
běhne v Paříži na výstavišti Porte de Versailles od čtvrtka 30. 10. 
do neděle 2. 11. 2008. Silmo chce uspět ve třech oblastech. 
Chce zaujmout, představit nové trendy a udávat i nadále tón 
do budoucnosti. 

Zaujmout se podaří novinkami, s nimiž se na veletrh chystá přes 
1 000 mezinárodních vystavovatelů (více než 65 % ze zahraničí).  
Ti nejlepší obdrží ocenění Zlaté Silmo. 

Představit nové trendy znamená podchytit budoucí talenty, zo-
rientovat se v jednotlivých značkách a vědět, co očekávají různé 
typy zákazníků. 

Udávat  tón do budoucnosti pak znamená nechat se uhranout 
technologiemi. 

Veletrh je pojat v prvé řadě jako obchodní záležitost a letos bude 
na tuto stránku kladen důraz ještě větší. A i když je Silmo doménou 
francouzských výrobců, představuje se po celém světě – ať už ve fran-
couzském pavilonu v Moskvě s firmami, které touží proniknout na nové 
obchodní teritorium, nebo v New Yorku, kde se vystavovatelé sdružují 
v originální expozici. Své stánky má však Silmo i v Damašku, Sao Paulu 
či Tokiu. Sluch příznivců oboru se pomalu může začít připravovat 
na odborná fóra a nové poznatky, zrak pak na značky všech možných 
brýlí i přístrojů v různých barvách. Pařížský podzim se totiž blíží.

redakce

v veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  veletrhy  vel

MENŠÍ ZAVEDENOU OČNÍ OPTIKU
V PRAZE NA ŽIVÉ ULICI.

RESPEKTUJEME VAŠI CENU.

Pište prosím na adresu:
ilona.napravnikova@optimumdist.cz

KOUPÍME

placená inzerceplacená inzerce
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Doladit vizáž
Na veletrhu SILMO?

Nejvýznamnější světová událost v oblasti oční optiky.
Správné místo pro jednání, zhlédnutí novinek a pro
jedinečné know-how. Setkání 1 000 vystavovatelů
a 45 000 odborných návštěvníků z celého světa.
Představení novinek a kreativních nápadů v soutěži
Silmo d’Or, akce s dlouhou tradicí.

SILMO, MEZINÁRODNÍ VELETRH OČNÍ OPTIKY,
Podzimní událost v Paříži,
na které nesmíte chybět!

Od čtvrtka 30. října
do neděle 2. listopadu 20

08

Kontakt v ČR: Active Communication, tel.: +420 222 518 587, email: info@francouzskeveletrhy.cz
www.silmo.fr

Silmo2008_inz_a4:Sestava 1  5.8.2008  15:15  Stránka 1



 

Využijte projekt Světové brýle.cz 
a oslovte více než 4000 lidí za měsíc.
Představte svoji optiku a pomožte 
nám zvyšovat úroveň trhu i prodejnost 
kvalitních brýlí!

Světové brýle.cz lidem nabízí to,
co chtějí: krásné fotografie 
a efektní prezentaci produktů. 
Lidé si prohlédnou obrázky a v 
interaktivní mapce si najdou Vaši 
optiku! Jednodušší to už být nemůže. 

Řekněte to lidem sami!

Myslíte, že je hloupé
nakupovat brýle
na internetu
podle obrázků?

Brýle by se neměly 
nakupovat jako zboží 
v supermarketu!

Kontakt: Martin Ježek - e-mail: jezek@vegan-optik.cz; GSM +420 607 861 103

Pojďte do toho s námi!



Zábrusy
na míru?



k křížovka  křížovka  křížovka  křížovka  křížovka  křížovka  křížovka  křížovka  křížovka  kří

Křížovka o ceny
Vážení luštitelé, v tomto čísle pro Vás tajenku připravila firma DIOPTRA CZ a.s., která rovněž věnovala cenu pro výherce. 
Vyluštění tajenky zašlete do 31. 10. 2008 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 digitální fotoaparát. 
Výherkyně z č. 2/2008: digitální fotoaparát získává Vendula Nováková, Optika Herlango, Brno.

Správné znění tajenky z č. 2/2008: V létě nezapomeňte na brýle.

78  Česká oční optika  3/2008



Obsah

Korekce presbyopie kontaktní čočkou  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Zvlhčení je klíčem k pohodlnému nošení kontaktních čoček  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Aplikace měkkých torických kontaktních čoček  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Aktivní nabídka kontaktních čoček v očních optikách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

Na této rubrice spolupracují

kontaktní čočky  kontaktní čočky  kontaktní čočky  kontaktní čočky  kontaktní čočky  kontaktní čočky  kontaktní čočky  kontaktní čočky křížovka  křížovka  křížovka  křížovka  křížovka  křížovka  křížovka  křížovka  křížovka  kří



80  Česká oční optika  3/2008

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 c 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 

Aplikování kontaktních čoček klientům v presbyopickém věku při-
náší hned několik úskalí. Přesto je stále více uživatelů kontaktních 
čoček i v této věkové skupině. Ve svém článku jsem se zaměřil na ně-
která optická specifika řešení presbyopie kontaktní čočkou. 

V souvislosti s tím, jak se dožíváme stále vyššího věku, populace 
v ČR zvolna stárne. Spolu s tím stárne také skupina našich zákazníků. 
Ať již těch stávajících, nebo teprve budoucích. Významně se také 
posouvá hranice aktivního věku. To vše jsou důvody pro stále větší 
poptávku po korekci presbyopie. 

Dnes tvoří skupina ve věku mezi 45 a 65 lety zhruba 30 % obyvatel 
České republiky, tedy přibližně 3 miliony potenciálních klientů s po-
třebou řešit presbyopické obtíže. Je jen na nás, zda jim dokážeme 
nabídnout adekvátní řešení.

Vznik presbyopie je podmíněn změnami ve struktuře oční čočky. 
Opticky ji také můžeme označit za akomodační nedostatečnost. 
Pokud je klient správně a plně korigován do dálky, objevují se první 
příznaky mezi 40. a 45. rokem věku. Obvykle je registrujeme jako 
obtíže při práci do blízka, často spojené s častější a rychleji nastu-
pující únavou, nebo až s bolestí hlavy. 

Nejjednodušším řešením je předpis čtecích brýlí. Jejich používání 
je však zatíženo velkou řadou nepříjemností. Klienty nejvíce obtěžuje 
zamlžení vidění do dálky, které je tím větší, čím vyšší hodnota adice 
je použita. Nutnost neustále manipulovat s brýlemi nositele nejen 
obtěžuje, ale také významně zkracuje životnost brýlí. Bifokální a multi-
fokální brýle většinu potíží odstraní, přesto i v této skupině je poměrně 
početná řada klientů, která se s podobným řešením nesmíří. 

Korekce presbyopie kontaktní čočkou
Pro naše rozhodování o optimální volbě korekce je podstatná hod-

nota potřebné adice. Jinak budeme přistupovat ke korekci počínají-
cích presbyopických obtíží, kde si vystačíme s adicí 0,5 až 0,75 D. 
Zcela jiné potíže pak přináší korekce, kdy potřebujeme dosáhnout 
větších rozdílů mezi viděním do dálky a na blízko.

Častým jevem je klient s latentní formou hypermetropie, který buď 
používá slabou korekci, nebo dokonce žádnou. O co méně potíží 
s volbou ideální korekce nás tu čeká, o to více budeme muset náš 
záměr vysvětlovat. „Já přece nevidím jen občas do novin a vy mi tu 
tvrdíte, že potřebuji trvale používat brýle nebo čočky,“ říkají často 
lidé. U hypermetropie se v prvé řadě snažíme o maximální (plnou) 
korekci do dálky. Pokud klient přichází s obtížemi na čtení ve věku 
do 40 let, je tento krok obvykle plně postačující. 

Při prvních příznacích skutečné akomodační nedostatečnosti, čas-
to se projevující jen zvýšenou únavou nebo bolestmi hlavy, je velmi 
vhodné použít kontaktní čočku s asférickým designem. Asférická 
konstrukce kontaktních čoček má u společnosti CooperVision dlou-
hou tradici. Asi nejznámějším zástupcem asférických čoček je čočka 
Frequency® 55 Aspheric. Dnes již materiálově překonaná čočka si 
stále drží poměrně početnou skupinu příznivců. Jejím nástupcem 
se stala čočka Frequency® XC – kontaktní čočka vyráběná z vysoce 
kvalitního hydrogelového materiálu s tzv. PC technologií. 

Posledním a nejmodernějším zástupcem asférických konstrukcí je 
kontaktní čočka Biofinity™. Asféricita přední plochy má primárně za úkol 

eliminovat aberace vyšších řádů ať již na povrchu oka, nebo vzniklých 
v důsledku korekce. Dokáže však významně eliminovat neostrost ob-
razu vzniklou mírným astigmatismem cca do 0,5 cylindru, nebo právě 
počínající presbyopií. Pokud je nutné navodit účinek adice do 0,5 až 
0,75 dpt, obvykle postačí změna korekce o +0,25 D na nedominantním 
oku. Někdy je dobré zkusit změnu také na obou očích, často dojde 
pouze ke zlepšení stavu do blízka bez omezení vidění na dálku.

Postupné rozšiřování dioptrické nabídky čoček Biofinity™ dospělo 
k netrpělivě očekávaným plusovým hodnotám. Současně se rozšířila 
nabídka pro vysoké minusové korekce. Aktuální nabídka dioptrií je 
v rozsahu od +8,0 do –12,0 D (v rozsahu od +6,0 do –6,0 D s krokem 
po 0,25 D, vyšší hodnoty s krokem 0,5 D).

 
Monovision

Při korekci technikou monovision lze vysledovat tři nejčastější 
modely dosaženého výsledku. Dva z nich jsou extrémní: absolutně 
spokojení nositelé a naprostí odmítači metody monovision. U první 
skupiny máme vyhráno, druhá však často ztrácí zájem o jakoukoliv 
další zkušenost s kontaktní čočkou.

Někde na pomezí je skupina relativně spokojených nositelů. 
Jejich první reakce je dobrá. Obvykle jsou spokojeni po aplikaci 
s dosaženým výsledkem a určité pochybnosti zjistíte až dalším 
podrobnějším dotazováním. Často si netroufají v takto aplikovaných 
čočkách jezdit v noci, mají potíže s odhadem vzdáleností, někdy 
vzhledem ke korekci složitě hledají optimální vzdálenost umístění 
monitoru počítače. Také tato skupina není úplně přesvědčena, že 
monovision je ta správná volba.

Obecně je metoda monovision vhodnější u počínající presbyopie. 
Nabízí jednodušší aplikační postup s využitím např. stávajícího typu 
kontaktních čoček, včetně torických, u již zkušených nositelů. 
Nevýhodou je naopak hrubé narušení binokulárního vidění, které 
se prohlubuje s narůstající adicí. V noci pak vznikají až halo a zářivé 
efekty okolo zdrojů světla.   

Multifokální kontaktní čočky
Multifokální kontaktní čočky dnes nabízejí poměrně širokou škálu 

možností řešení presbyopie. Jejich nespornou výhodou oproti 
metodě monovision je značné zachování binokulárního vidění, větší 
hloubka ostrosti na různé vzdálenosti a mnohem menší vliv hodnoty 
adice na dosažený výsledek.

Samozřejmě i zde platí, že je nutné vycházet z reálných potřeb 
a očekávání klienta. Vnucené řešení bude odmítat, nereálná maxi-
malistická očekávání budeme naopak obtížně plnit. 

Jednou ze specifických multifokálních kontaktních čoček je čočka 
Proclear® Multifocal. Její výjimečnost je v tom, že se pod jedním ná-
zvem skrývají dvě různé kontaktní čočky. Kontaktní čočka označovaná 
jako D (dálka, distance, dominantní) má v centrální oblasti dioptrické 
hodnoty na dálku a přes asférické plochy přechází do periferních 
čtecích dioptrií. Design druhé čočky, označované jako N (near, nedo-
minantní), je obrácený, tedy od centrálních hodnot na čtení k periferii 
v dálkových dioptriích. Toto řešení poskytuje jak výborné binokulární 
vidění – obě oči mají dioptrickou zónu na dálku i na blízko – tak vysokou 

Korekce presbyopie
kontaktní čočkou
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Dokonale vyvážené

Vzduch           Voda

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

zrakovou ostrost na jednotlivé vzdálenosti – požadovaná hodnota je 
umístěna na jednom nebo na druhém oku centrálně.

Velkou předností je také ohromný výběr dioptrických a aplikačních 
možností. V základním provedení nabízí čočka Proclear® Multifocal 
rozsah od +4,0 do –6,0 D s adicí 1,0; 1,5; 2,0 a 2,5 D. V nově uve-
dené variantě Proclear® Multifocal XR je pak možné dodat libovolnou 
čočku od +20,0 do –20,0 D (od +6,0 do –6,0 po 0,25 D, ostatní 
po 0,5 D) s adicí od 1,0 do 4,0 D v kroku po 0,5 D. Samozřejmě 
v provedení D nebo N podle vašeho zadání. Výběr a objednání 
kontaktních čoček přitom není nijak složité. K první variantě postačí 
vámi zjištěná hodnota dioptrií do dálky přepočtená na hodnotu sfé-
rického ekvivalentu pro polohu kontaktní čočky na oku (tedy podle 
přepočtové tabulky k libovolným jednoohniskovým čočkám), hodnota 
zjištěné adice a určené dominantní a nedominantní oko.

Závěr
Aplikace kontaktních čoček ke korekci presbyopie nevyžaduje 

žádné další speciální kroky v porovnání s jiným druhem aplikací. Je 
samozřejmě časově náročnější, ale odměnou vám budou zázračná 
prozření vašich zákazníků. Výběr možností použitých kontaktních čo-
ček je velmi široký a lze z něho zvolit vhodné řešení jak pro počínající 
potíže při čtení, tak pro řešení skutečně velkých hodnot adicí. 

Název čočky Biofinity™

Obsah vody 48 %
Průměr / BC 14,0 mm / 8,6 mm
Dioptrický rozsah +8,0 až –12,00 D 

(od +6,0 do –6,0 po 0,25 D, od +8,0 
do +6,5 a od –6,5 do –12,0 po 0,5 D)

Plánovaná výměna 1 měsíc
Použití denní

prodloužené
kontinuální (až 29 nocí a 30 dnů)

Název čočky Proclear® Multifocal
Obsah vody 62 %
Průměr / BC 14,4 mm / 8,7 mm
Dioptrický rozsah +4,0 až –6,0 D (krok 0,25 D), 

adice 1,0 až 2,5 D (krok 0,5 D)
Plánovaná výměna 1 měsíc
Použití denní

Název čočky Proclear® Multifocal XR
Obsah vody 59 %
Průměr / BC 14,4 mm / 8,7 mm
Dioptrický rozsah +20,0 až –20,0 D 

(od +6,0 do –6,0 D po 0,25 D, ostatní 0,5 D),
adice 1,0 až 4,0 D (krok 0,5 D)

Plánovaná výměna 1 měsíc
Použití denní

Bc. Tomáš Dobřenský
optometrista, odborný konzultant společnosti NEOMED s.r.o.

tomas.dobrensky@neomed.cz

Literatura:
1. Badowski: Should You Fit Monovision or Multifocals?, 
clspectrum.com
2. CooperVision, data on file
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74 % bývalých nositelů kontaktních
čoček mělo zkušenost 
s nepohodlím během nošení
– nejčastěji uváděný problém³ 

47 % nositelů si stěžuje 
na nepohodlí ihned 
po aplikaci4 (nasazování) 

72 % nositelů uvádí pocit 
nepohodlí na konci dne4

26 % nositelů vymění svoji značku
čoček za zdravější způsob4

nošení kontaktních čoček 

VYLEPŠENÉ†5 POHODLÍ SYMBOLIZUJE 

pohodlnou aplikaci

pohodlí na konci dne

celkové pohodlí

PREFERENCE‡ 2:1 V CELKOVÉM POHODLÍ

VYSOKÁ PROPUSTNOST PRO KYSLÍK: Dk/t = 138 při -3,00D

zdravý způsob nošení*6 kontaktních čoček

Doporučujeme používat roztok AOSEPT® PLUS
Efektní dezinfekce a číštění činí z AOSEPT® PLUS ideální volbu 
pro silikon-hygrogelové čočky.

�  „jednička“ v čištění, „jednička“ v pohodlí, „jednička“ v čistotě vidění10

�  bez konzervačních látek

�  z roztoků jediný s absencí přirozeného rohovkového barvení11

Doporučujeme použit AOSEPT® PLUS pro svěží a vyčištěné kontaktní čočky.

AIR OPTIXTM – nejširší skupina prodyšných kontaktních čoček

Silikon-hydrogelové čočky firmy CIBA VISION® jsou zhotovovány pro uspokojení 
individuálních potřeb Vašich klientů a zajištění růstu Vaší praxe. 

Kontaktujte svého zástupce CIBA VISION nebo navštivte www.cz.cibavision.com.

Popis produktu AIR OPTIX™ AQUA

PŘEDSTAVUJEME AIR OPTIX™ AQUA

Materiál: lotrafilcon B
Obsah vody: 33 %
Centrální tloušťka (mm): 0,08 při –3,00 D
Dk/t: 138 při –3,00 D
Průměr (mm): 14,2
Zakřivení: 8,6
Hodnoty (dpt) od +6,00 do –8,00, po 0,25 D

od –8,50 do –10,00, po 0,50 D
Zabarvení: světle modré
Doba nošení: denní nošení nebo až 6 nocí prodloužené nošení
Plánovaná výměna: měsíční

ové
Odkazy: 1. CIBA VISION,data on file, 2007. 2. CIBA VISION, data on file, 2006. 3. CIBA VISION, data on file, 2006. 4. CIBA VISION, data on file, 2006. 5. CIBA VISION, data on file, 2007. 6. Dillehay SM, 
Miller MB, výsledek porovnání si-hy kontaktních čoček (lotrafilcon B) s kontaktními  čočkami s nízkým Dk/t.Eye & Contact Lens. 2007; 33(6):272-277. 7. CIBA VISION, data on file, 2004. 8. CIBA VISION, data on file, 2007. 
9. CIBA VISION, data on file, 2007. 10. CIBA VISION, data on file, 2006. Podle subjektivního hodnocení nositelů silikon-hydrogelových kontaktních čoček v klinické studii srovnávající Clear Care® s OPTI-FREE RepleniSH®, 
OPTI-FREE EXPRESS®, Complete MoisturePLUS®, a ReNu MultiPlus® jako skupinu. 11. Carnt N, Willcox MDP, Evans V, Naduvilath TJ, Tilia D et al.Corneal staining: TheIER matrix study. Contact Lens Spectrum. 2007;22(9):38-43.

ACUVUE je registrovaná značka a ADVANCE a OASYS jsou značky Johnson & Johnson Vision Care, Inc.
Biofinity je registrovanou značkou CooperVision, Inc.
Clear Care je registrovanou značkou Novartis AG.
Complete MoisturePLUS je registrovanou značkou Advanced Medical Optics.
OPTI-FREE EXPRESS a OPTI FREE RepliSH jsou registrovanými značkami Alcon, Inc.
PureVision a ReNu MultiPlus jsou registrovanými značkami Bausch  & Lomb, Inc.

Zdokonalenou kombinaci kyslíku a zvlhčení 
pro pohodlí v čočkách po celý den a každý den.

Pohodlné ihned po aplikaci, celý den a každý den.

70%

© 2008 CIBA VISION Corporation   CV/HW/AIRS/SA/080410/CZ www.cz.cibavision.com

�
�
�
�

�

* Jiné faktory než kyslík mohou mít dopad na zdraví očí.
† V porovnání s AIR OPTIX™.
‡ Porovnání nositelů dávajících přednost AIR OPTIX AQUATM nebo AIR OPTIXTM, dvakrát více jich upřednostňuje AIR OPTIX AQUATM.

To, co Vám Vaši pacienti neřeknou, 
může omezit Vaši úspěšnost při aplikaci.

Fitting: no refit required for existing wearers of AIR OPTIX

† V porovnání s AIR OPTIX™.
*AIR OPTIX™ AQUA: Dk/t 138 při -3,00D. Další faktory mohou mít dopad na zdraví očí.

pacientů,
kteří mají zkušenost 

s podrážděním oka z jejich
kontaktních čoček 
to nikdy neřeknou

svému očnímu 
specialistovi²

Zdokonalené spojení přírodních elementů

P Ř E D S TAV U J E M E A I R  O P T I XTM AQUA

P
Ř

E
D

S
T

A
V

U
JE

M
E

A
IR

 O
P

T
IX

™
 A

Q
U

A

67589_AIR_OPTIX_AQUA_Sal_CZ:67589_AIR_OPTIX_AQUA_Sal_CZ  17.4.2008  9:45  Stránka 1



84  Česká oční optika  3/2008

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 c 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 

Úvod
Novinkou u prodyšných silikon-hydroge-

lových čoček AIR OPTIX™ AQUA je klíčový 
komponent zvlhčujícího činidla, které se váže 
s povrchem kontaktní čočky tak, aby vytvořilo 
vrstvu, která ulehčuje „sklouznutí“ víčka při 
mrkání. Navázané zvlhčující činidlo následně 
ovlivní pohodlí při nošení: kontakt víčkové spo-
jivky s povrchem čočky je pohodlný od první 
aplikace díky vysoké lubrikační schopnosti 
činidla (obr. 1a), patentovaný materiál čočky 
napomáhá udržet zvlhčení3 a minimalizuje 
dehydrataci čočky po celý den (obr. 1b), zvý-
šená smáčivost4 povrchu a odolnost proti 
usazeninám1 umožňuje maximální pohodlí 
po celý měsíc nošení (obr. 1c).

Průzkum mezi uživateli 
kontaktních čoček

Výzkum1 ukázal, že nositelé kontaktních 
čoček upřednostňují zdraví a pohodlí před 
nároky na zrakovou ostrost, snadnou aplikaci 
a cenu čoček. Nositelé kontaktních čoček 

nosí čočky dlouhodobě a denně dokonce 
13–24 hodin. Potvrdilo se, že 40 % nositelů 
nosí denně čočky 9–12 hodin. Nejpřekvapi-
vějším zjištěním byl fakt, že 70 % pacientů, 
kteří mají při nošení kontaktních čoček zkuše-
nost s podrážděním oka, to nikdy neřekne 
svému očnímu specialistovi2.

Nositelé udávají nejčastěji tyto důvody: 
74 % bývalých nositelů kontaktních čoček 
mělo zkušenost s nepohodlím během noše-
ní2, 42 % nositelů si stěžovalo na nepohodlí 
bezprostředně po nasazení čočky2, 72 % 
nositelů uvádělo pocit nepohodlí na konci 
dne2 a 26 % nositelů je ochotno vyměnit svou 
značku za zdravější způsob nošení2.
Fakta, která se nedozvíte od pacientů, 

jsou mnohdy  důvodem omezení  růstu 
úspěšných aplikací ve vaší praxi.

Kombinace kyslíku a zvlhčení
Vysoká propustnost pro kyslík Dk/t 1385 

a unikátní složka AQUA vylepšující zvlhčení 
kontaktních čoček AIR OPTIX™ AQUA 
jsou ideální kombinací pro pohodlí a zdraví  
(obr. 2). Tato potřeba většinou nebývá vyřče-
na, avšak nejvíce ovlivní pacienta v rozhodo-
vání, zda nosit, či nenosit kontaktní čočky. 
Vylepšené pohodlí6 symbolizuje pohodlí 
od první aplikace do konce dne a po celý mě-
síc nošení. Očekávání pacientů jsou naplněna 
a nedochází ke ztrátě (tzv. dropp-out) nového 
nositele.

Zdokonalené vlastnosti silikon-hydrogelo-
vých čoček vyhovují i při aplikaci čoček u dětí. 
Věková hranice není stanovena, více záleží 
na spolupráci rodičů, kteří tuto alternativu 
korekce také většinou uvítají.

Studie a testy
Z prvních výsledků testů před uvedením 

na trh se ukázalo, že dvakrát více uživatelů 
upřednostňuje kontaktní čočky AIR OPTIX™ 
AQUA v porovnání s čočkami AIR OPTIX™.

V ordinaci MUDr. Tomáše Utíkala v Českém 
Těšíně byla provedena studie s cílem otesto-
vat účinky nové technologie. Do studie bylo 
vybráno 25 nositelů kontaktních čoček AIR 
OPTIX™, 19 žen a 6 mužů, věkový průměr byl 
24 let. Záměrně bylo osloveno 15 uživatelů 
se záznamem o výskytu nepohodlí během 
nošení čoček.

Zvlhčení je klíčem 
k pohodlnému nošení 

kontaktních čoček

obr. 1  Bližší pohled na zvlhčující systém AQUA

 1a) lubrikuje 1b) uchovává 1c) posiluje

obr. 2  Zdokonalené spojení kyslíku a zvlhčení

Firma CIBA VISION představila v květ-
nu letošního roku na všech trzích 
nejnovější zdokonalení patentovaného 
silikon-hydrogelového materiálu – AIR 
OPTIX™ AQUA.
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Vš ichni nos i te lé 
dosta l i  jeden pár 
kontaktních čoček 
AIR OPTIX™ AQUA 
ve stejných dioptric-
kých hodnotách a byl 
zaznamenán výchozí 
stav jejich předního 
segmentu. Kontaktní 
čočky byly nošeny 
v denním režimu, hod-
nocení spokojenosti 
proběhlo po týdnu. 
Nositelé měli za úkol 
ohodnoti t celkové 
pohodlí nošení, pocit 

pohodlí na konci dne, manipulaci a snadnost 
aplikace. Objektivní hodnocení předního 
segmentu bylo provedeno také po týdnu 
nošení. Výsledky studie potvrdily účinnost 
složky AQUA – 84 % pacientů jednoznačně 
upřednostnilo nové kontaktní čočky AIR 
OPTIX™ AQUA. Nejvýše bylo hodnoceno 
pohodlí na konci dne. Objektivně nebyly 
zjištěny žádné patologie předního segmentu, 
všechny aplikace byly hodnoceny objektivně 
jako ideální, s hodnocením výborně.

Parametry kontaktních čoček  AIR OPTIX™ AQUA

Materiál lotrafilcon B 

Průměr (mm) 14,2

Obsah vody 33 % 

Základní zakřivení (mm) 8,6

Zabarvení světle modrá 

Středová tloušťka (mm) 0,08 při –3,00 D

Dioptrický rozsah (D) od +6,00 do –8,00, po 0,25 D
od –8,50 do –10,00, po 0,50 D

Dk/t 138 @–3,00 D

Režim nošení denní/prodloužený*

Velikost balení (ks) 3 nebo 6

Interval výměny 1 měsíc

*  Doporučováno do 6 nocí prodlouženého nošení

MATISMUS pacienty s astigmatismem, 
čočky AIR OPTIX™ Individual pacienty se 
specifickými parametry. 

Nároky na pohodlí současných uživatelů 
kontaktních čoček rostou i vzhledem k méně 
příznivým vnějším podmínkám (znečištěné 
prostředí, klimatizované prostory atd.). Klí-
čem k efektivní aplikaci kontaktních čoček je 
často nabídka služeb aplikačního střediska, 
vnímání potřeb pacienta a ochota řešit jeho 
podněty. 

Věřím, že nové kontaktní čočky AIR OPTIX™ 
AQUA napomohou nejen k nadšení nových 
pacientů z korekce kontaktními čočkami, ale 
i k růstu vaší odborné praxe.

Bc. Helena Lipšanová
Professional service, CIBA VISION
helena.lipsanova@cibavision.com

Zdroje:
1 Evropský průzkum CIBA VISION, data on 
file 2007
2 CIBA VISION, data on file 2006
3 Založeno na měření in vitro v porovnání 
s hydrogelovými čočkami s vysokým obsa-
hem vody (>50 %)
4 VISION, data on file 2007, měření in vitro 
v porovnání s ACUVUE® OASYS™, ACUVUE® 
ADVANCE™, Biofinity® a PureVision®

5 C IBA V IS ION,  data on f i le  2007,  
Dk/t = 138 @ –3,0 D
6 v porovnání s čočkami AIR OPTIX™
7 CIBA VISION, data on file, 2006. Podle 
subjektivního hodnocení nositelů silikon-
hydrogelových čoček v klinické studii srov-
návající přípravky Clear Care® s OPTI-FREE 
RepleniSH®, OPTI-FREE EXPRESS®, Com-
plete Moisture PLUS® a ReNu MultiPlus® 
jako skupinu. Clear Care® je obchodní 
název přípravku AOSEPT® PLUS na ame-
rickém trhu.
8 Carnt N., Wilcox MDP, Naduvilath TJ, Tilia 
D. et al. Corneal staining: The IER matrix 
study. Contact Lens Spectrum 2007,  
22 (9): 38–43.

obr. 3  AOSEPT® PLUS – 
přípravek pro péči o kon-
taktní čočky

Doporučená péče
K péči o kontaktní čočky AIR OPTIX™ 

AQUA doporučujeme používat přípravek 
AOSEPT® PLUS (obr. 3), který je „jedničkou“ 
v čištění, „jedničkou“ v pohodlí a „jedničkou“ 
v čistotě vidění7. Neobsahuje konzervační 
látky, je zvlášť vhodný pro citlivé pacienty. 
Z roztoků je jediný s absencí rohovkového 
barvení8.

Pro zvýšení hygieny a bezpečné nošení kon-
taktních čoček doporučujeme i kombinované 
použití přípravku AOSEPT® PLUS k běžné péči 
o kontaktní čočky. Roztok AOSEPT® PLUS je 
možné kombinovat díky absenci konzervačních 
látek se všemi dostupnými roztoky.

Závěr
Připomeňme si, že je to již 10 let, co 

byly uvedeny na trh kontaktní čočky Fo-
cus® NIGHT&DAY jako první patentované 
silikon-hydrogelové čočky pro bezpečné 
prodloužené i nepřetržité nošení s dodnes 
nepřekonanou propustností pro kyslík 
ve své kategorii. Dnešní portfolio silikon-
hydrogelových kontaktních čoček CIBA VI-
SION uspokojí i individuální potřeby vašich 
pacientů – čočky AIR OPTIX™ pro ASTIG-
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Odkazy na literaturu:
1. Meadows D, ketelso H, et al. Clinical ex vivo wettability of traditional and silicone hydrogel soft contact lenses. Poster 

presented at BCLA 2006.
2. Schacher J, Zigler L, et al. Clinical assessment of a new multi-purpose disinfecting solution in asymptomatic and 

symptomatic patients. Poster presented at AAO 2006.
3. Hall JQ, Paugh JR, Peinovich M, et al.  A pilot study of the effect of silicone-hydrogel lenses and marketed multipurpose 

solutions on human epithelial barrier function. ARVO Abstract. 2007; Fort Lauerdale, Fla.
4. Andrasko GJ, Ryen KA, Garofalo RJ, et al. Compatibility of silicone hydrogel lenses with multi-purpose solutions. Alcon 

Laboratories, Inc. Poster presented at: ARVO; April 2006; Fort Lauerdale, Fla.
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Vyberte s duverou     

Pro biokompatibilitu a regeneraci všech druhů měkkých 
kontaktních čoček již dále nehledejte.

1. Udržuje slzný film na povrchu 
čočky (1, 2)

2. Minimálně narušuje integritu 
epitelu rohovky  (3, 4)

3. Vykazuje minimální poškození 
lamina basalis (3)

Buďte aktivní při hledání ochrany rohovky 
a slzného filmu pro nositele čoček, vyberte OPTI-FREE® RepleniSH®!

(Tested with O2 Optix* lenses)

VYBERTE 
SPRÁVNE

VYBERTE 
S DuVEROu

OPTI-FREE® RepleniSH®:
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www. cocky-vidi.cz

• Vidi Comfort   -  hydrogelové čočky s měsíční plánovanou výměnou

• Vidi Oxy    -  silikonhydrogelové čočky třetí generace s měsíční plánovanou výměnou
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Myslíte si, že aplikace torických čoček je složitá a zabere spoustu času? U čoček 
ACUVUE® OASYS™ for ASTIGMATISM tomu tak není. Díky unikátnímu systému 
Accelerated Stabilisation Design dosahují podle klinických studií 95% úspěšnosti aplikace
„na první pokus“ a stabilizace čočky do 60 
sekund.1 Proto je můžete aplikovat se stejnou 
důvěrou jako sférické čočky - a vaši pacienti 
s astigmatismem si mohou užít ostrého a stabil-
ního vidění při svých každodenních činnostech.

Aplikujte nyní vašim pacientům s atigmatis-
mem ACUVUE® OASYSTM for ASTIGMATISM!
Jednoduše a rychle!

UTICA N. V.
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Současná doba přináší stále vyšší nároky na kvalitu vidění i zra-
kovou pohodu. S tím souvisí také potřeba přesné korekce astig-
matismu. První zmínka o astigmatismu pochází již z roku 1727 
od Isaaca Newtona. V poslední čtvrtině minulého století jsme běžně 
korigovali sférickými kontaktními čočkami astigmatismus o síle 1,0 D 
i více. Umožňovala to větší tloušťka tehdejších měkkých čoček, ale 
přesnost korekce bývala problematická. Hlavně jsme však v té době 
neměli k dispozici torické kontaktní čočky.

První roční měkké torické čočky se na našem trhu objevily v po-
lovině devadesátých let. Aplikace těchto čoček nebyla vždy předví-
datelná a úspěšná, což bylo dáno jejich konstrukcí. Jejich většímu 
rozšíření bránila také obava z případné finanční ztráty. Přesto byly 
tyto čočky prvním důležitým krokem při korekci astigmatismu měk-
kými čočkami. Poté byly uvedeny na náš trh torické čočky na jedno 
použití, tzv. „disposable“. Zkušební  čočky aplikaci torických 
čoček podstatně zjednodušily, umožnily přesně posoudit vhodnost 
zvoleného typu čoček i kvalitu vizu s danými čočkami podobně jako 
při aplikaci sférických čoček.

Proč je důležité korigovat astigmatismus 
od 0,75 D torickými čočkami?

Nízký a střední astigmatismus je pacient schopen částečně vykori-
govat zvýšeným akomodačním úsilím. To ovšem může vést ve svém 
důsledku k  astenopickým obtížím, zvláště tam, kde zvýšená 
akomodace zlepšuje vidění. U dětí pak může vést nekorigovaný 
astigmatismus s šikmými osami až k torticollis a skolióze z důvodu 
sklonu hlavy.

Při astigmatismu pod 1,0 D nemusí být zraková ostrost snížena. 
Díky torické korekci je však vidění většinou ostřejší a kontrastnější. 
Korekce astigmatismu kontaktními čočkami umožňuje minimální 
změnu  velikosti  a  zkreslení obrazu, zlepšuje i periferní vidění. 
Přináší lepší kvalitu vidění. Astigmatik se sférickou korekcí je čas-
to schopen přečíst stejný řádek optotypů jako s korekcí torickou. 
Významný je však rozdíl v kvalitě vidění (obr. 1a, b).

Ke korekci astigmatismu je vždy třeba přistupovat velmi individu-
álně. Vliv na zvolenou korekci má i výše sférické vady, předchozí ko-
rekce, věk, subjektivní pocity pacienta. Pro kvalitní vidění a zrakovou 

pohodu je vždy důležité stanovit velmi pečlivě astigmatickou diferenci 
a osu cylindru. Je třeba dávat pozor na překorigování cylindru.

Komu aplikovat torické kontaktní čočky?
Podle statistik asi 45 % budoucích nositelů čoček vykazuje astig-

matismus 0,75 D a více.
Procento aplikací torických čoček je však výrazně nižší. Astig-

matismus do 0,5 D je považován za fyziologický a většinou jej není 
třeba korigovat. I v této oblasti se však požadavky pacientů na vidění 
mohou výrazně lišit. Všichni víme, že někdy zlepšuje vizus i 0,25D 
cyl v brýlové korekci.

Indikací pro aplikaci torických čoček je astigmatismus 0,75 D 
a více. Pro další vývoj zraku je velmi důležitá torická korekce zvláště 
u dětí, které nosí čočky často z důvodu anizometropie a amblyo-
pie. Rovněž neplatí předpoklad, že pokud chce pacient čočky „jen 
na sport“, je postačující korekce sférickým ekvivalentem. Sportovní 
výkonnost záleží právě na kvalitě vidění. Ta samozřejmě ovlivňuje 
i frekvenci  nošení čoček. Pacient korigovaný sférickým ekviva-
lentem v čočkách „na sport“ bude chtít jen zřídka nosit tyto čočky 
každodenně. Podle statistik je významným důvodem pro přerušení 
nošení čoček nestabilní, nekvalitní vidění, eventuálně vidění horší 
než s brýlovou torickou korekcí. Je známo, že mezi pacienty, kteří 
přestali nosit kontaktní čočky, bylo vysoké procento astigmatiků, 
kteří byli korigováni jen sférickými čočkami.

Poznámka z praxe
Torické čočky nabízím jako čočky 1. volby pacientům s astigma-

tismem od 0,75 D výše. Potvrdilo se mi opakovaně, že při korekci 
měkkými čočkami může i 0,75 D hrát důležitou roli v kvalitě vidění 
i při střední myopii kolem 5,0 D sf.

V současné době mi přibývají pacienti s astigmatismem, kteří 
chtějí jednodenní kontaktní čočky jen pro příležitostné nošení. 
Po přesném vykorigování jejich vady jednodenními torickými 
čočkami pak část z nich přešla na každodenní nošení torických 
čoček s dvoutýdenní nebo měsíční výměnou, eventuálně kombinují 
nošení čoček torických jednodenních s torickými čočkami s delší 
výměnou.

Aplikace měkkých torických
kontaktních čoček

obr. 1a Korekce nízkého astigmatismu sférickým ekvivalentem obr. 1b Korekce téhož astigmatismu torickou čočkou
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Dětem s astigmatismem, zvláště pokud mají torickou korekci 
i v brýlích, zásadně aplikuji torické čočky. Vhodná je spolupráce 
s jejich ošetřujícím dětským oftalmologem.

Zkušební torické čočky nabízím i dlouholetým nositelům sféric-
kých čoček, jejichž zrak byl korigován v době, kdy torické čočky 
nebyly tak dostupné jako nyní. Část z nich po vyzkoušení pak rovněž 
raději volí korekci torickými kontaktními čočkami.

Je nějaký rozdíl v designu měkkých torických 
čoček dříve a nyní?

Právě oblast designu torických čoček a zvláště způsoby jejich 
stabilizace zaznamenaly v uplynulých letech významný rozvoj. Pro 
aplikaci torických čoček je směrodatná jejich rotační  stabilita, 
předvídatelnost rotace a samozřejmě korekce astigmatismu. 
Tyto tři faktory výrazně ovlivňují úspěšnost aplikace.

Poloha a rotační stabilita torických čoček záleží samozřejmě 
na anatomii oka, tedy zejména tvaru a tonusu víček, šíři oční štěrbiny, 
na poloze vnitřního a vnějšího koutku, na mrkání.

Nejčastěji používaným typem stabilizace byla v minulých desetile-
tích stabilizace prizmatickým balastem – tedy zesílením čočky 
v její dolní polovině. Dalším typem byla stabilizace s dvojitou zten-
čenou zónou nahoře a dole.

Původní představa, že hlavním činitelem stabilizace čoček s priz-
matickým balastem je gravitace, byla opuštěna. Novější pozorování 
však ukazují, že má určitý význam.

Výzkum v minulých letech ukázal, že poloha čočky na oku a její 
rotační  stabilita  je výrazně ovlivňována interakcí mezi  víčky 
a  čočkou. Při zkoumání interakce  víček a  čočky  se ukázalo, 
že u čoček se stabilizací prizmatickým balastem nebo dvojitou 
ztenčenou zónou víčka působí na čočku i při otevřených očích. 
To pak může vyvolávat pohyb čočky na oku, rotační nestabilitu 
a v důsledku toho kolísavé vidění.

Při mrkání se totiž horní víčko pohybuje na oku dolů a  lehce 
nasálně, zatímco dolní víčko vykonává pohyb výrazně nasálně 
a pouze lehce nahoru. To pak výrazně ovlivňuje rotační stabilitu 
čoček (obr. 2).

Snaha odstranit tyto problémy vedla k novému konceptu, kterým je 
systém zrychlené stabilizace. Čočka má design, který minimali-
zuje interakci víček s čočkou. Při otevřených očích víčka spočívají 
na tenkých zónách čočky a neovlivňují její polohu (obr. 3).

Čočka má čtyři aktivní zesílené zóny, které leží mimo otevřená 
víčka a pomáhají zajistit správnou polohu čočky. Pokud se čočka 

vychýlí ze správné polohy, dojde k interakci víček se zesílenými 
zónami a tlakem víček při mrknutí je čočka rychle nasměrována 
do původní polohy (obr. 4).

Čočky s tímto systémem stabilizace se vyznačují snadnou aplikací, 
rotační stabilitou a předvídatelnou rotací. Poskytují ostré a stabilní 
vidění a jsou pro své nositele velmi pohodlné. 

I když máme k dispozici stále detailnější znalosti chování měkkých 
torických čoček, jejich aplikace vyžaduje občas zkoušení a hledání 
té nejvhodnější čočky.

Dalším systémem, který byl uveden v poslední době na náš trh, je 
Precision Balance 8/4, který má dvě aktivní zóny v dolní polovině 
čočky. 

Jak je to při nošení torických čoček s přísunem 
kyslíku k rohovce?

Propustnost hydrogelových čoček s prizmatickým balastem 
byla pro kyslík výrazně snížena zvláště v oblasti balastu. Tak jsme 
mohli často pozorovat narůstající vaskularizaci  v dolní polovině 
rohovky. Byla to velmi nepříjemná komplikace zvláště pro nositele, 
kteří s torickými čočkami dobře viděli a chtěli je nosit celý den. My 
kontaktologové jsme jim bohužel museli doporučovat zkrácení doby 
nošení. V současné době se s tímto problémem nemusíme potýkat 
díky zavedení silikonhydrogelu do výroby torických čoček.

Na trhu je nyní několik typů silikonhydrogelových torických čo-
ček s dvoutýdenní nebo měsíční výměnou, které mají velmi vysokou 
propustnost pro kyslík, takže vaskularizace rohovky naše pacienty 
již neohrožuje. Lze si jen přát, aby na našem trhu byly brzy k dispozici 
i jednodenní torické silikonhydrogelové čočky.

Poznámka z praxe
Pacienty s vaskularizací rohovky, kteří nosí hydrogelové torické 

čočky bez jakýchkoliv potíží, převádím na torické čočky silikon-
hydrogelové. U nových nositelů aplikuji jako čočky 1. volby čočky 
silikonhydrogelové.

Co očekávají pacienti s astigmatismem 
od svých kontaktních čoček?
Stejně jako pacienti se sférickou vadou očekávají i pacienti s astig-

matismem kvalitní vidění a pohodlné nošení čoček.

Poznámka z praxe
Astigmatici jsou přece jen poněkud tolerantnější, a pokud dobře 

vidí, lze v případě potřeby aplikovat na jedno oko sférickou a na druhé 

obr. 2  Otevřená víčka = přetrvávající interakce

Prizmatické zesílení Dvojitá ztenčená zóna

obr. 3  Otevřená víčka = žádná interakce
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torickou čočku. Astigmatici sice subjektivně vnímají rozdíl v pohodlí 
mezi oběma očima, ale tolerují ho.

Jak postupovat při aplikaci torických čoček?
Postup při aplikaci torických čoček je obdobný jako při aplikaci 

sférických čoček. Provádějí se tedy všechny kroky od anamnézy 
až po vyšetření oka. Velmi důležité je stanovení optimální brýlové 
korekce, ze které vycházíme při výběru dioptrie do kontaktní čočky. 
Výběr optické mohutnosti čoček nám výrazně usnadňují tabulky pro 
přepočet vrcholové vzdálenosti z brýlové na čočkovou, které firmy 
ke svým čočkám dodávají.

Po aplikaci čočky samozřejmě zhodnotíme polohu čočky, měla 
by být centrální. Čočka by měla pokrývat celou rohovku. Poslední 
bod nečiní potíže, protože torické čočky jsou vyráběny ve větších 
průměrech (kolem 14,5 mm). Rovněž pohyb čočky na oku by měl 
být přiměřený.

Oproti sférickým čočkám navíc hodnotíme rotační  stabilitu 
čočky pomocí orientačních značek na čočce. Ty neoznačují osu 
cylindru. Je to jen pomůcka pro nás, abychom mohli určit, jestli je 
čočka rotačně stabilní. Pomáhají také při orientaci čočky, určují, 
jestli se čočka vychyluje doprava, nebo doleva. Pokud se čočka 
vychyluje doleva, stupeň vychýlení přičítáme, pokud se čočka vy-
chyluje doprava, stupeň vychýlení odečítáme. Naším cílem je, aby 
osa cylindru čočky, i po případném vychýlení čočky, odpovídala ose 
cylindru v brýlové korekci, což nám umožňuje zjistit právě orientační 
značka na čočce (obr. 5).

Aby bylo vidění kvalitní, musí být čočka rotačně stabilní i při mr-
kání a změně směru pohledu. Pokud zvolená čočka nesplňuje výše 
uvedená kritéria, pacient na ni dobře nevidí nebo je nepohodlná, 
vyzkoušíme čočku s jiným systémem stabilizace.

Poznámka z praxe
Po několika aplikacích toric-

kých čoček se jejich aplikace 
začne z hlediska náročnosti po-
dobat aplikaci čoček sférických. 
Je pravda, že se mi nepodařilo 
z různých důvodů úplně všech-
ny pacienty s astigmatismem 
úspěšně vykorigovat současný-

mi torickými čočkami. Dá se však předpokládat, že i těmto klientům 
bude vyhovovat některý z budoucích typů čoček.

Je tedy nějaký rozdíl v aplikaci sférických 
a torických čoček?

Většinou nemáme na skladě celý sortiment zkušebních čoček. 
V současné době však není problém si zkušební čočky objednat. 
Dodací doba jak zkušebních, tak i prodejních čoček se oproti dří-
vějším časům většinou výrazně zkrátila.

Jak velké refrakční vady můžeme korigovat 
torickými čočkami?

V oblasti čoček na jedno použití, tzv. „disposable“, máme k dispo-
zici čočky od +6,0 do –9,0 D sf a od –0,75 do –2,75 D. Na zvláštní 
objednávku lze získat i čočky s cylindrem –3,25 a –3,75 D. Osy jsou 
většinou po 10 stupních. Zdá se, že tento rozsah je značně široký, 
přesto nám však právě v oblasti plusových čoček často chybí vyšší 
optické mohutnosti, zvláště u dětí. 

Další možností je aplikovat roční torickou čočku, která je k dispozici 
od +20,0 do –20,0 dpt sf a až do –6,0 D cyl. Osa cylindru je po 10 
stupních. Aplikace této čočky je však již poměrně složitější a vyžaduje 
větší zkušenost. Tato čočka je pouze v provedení hydrogelovém. 

Co přinášejí současné měkké torické čočky?
Pacientům s astigmatismem poskytují torické čočky kvalitnější 

vidění než sférické čočky a také pohodlné nošení. Pokud pacienty 
dobře vykorigujeme, získáváme věrné klienty.

Kdy začít s aplikací torických čoček?
Právě  teď, když k vám přijde pacient s astigmatismem, je ta 

nejlepší doba. Při použití čoček typu „disposable“ s výhodou zku-
šebních čoček nemůžete nic ztratit ani vy, ani pacient. Pokud by 
první aplikace nebyla optimální, můžete vždy objednat další zkušební 
čočku. V současné době náš trh nabízí několik typů čoček silikon-
hydrogelových i hydrogelových s různými systémy stabilizace. 

Závěr
Možná máte negativní zkušenosti s torickými čočkami z minulé 

doby. Mohu jen doporučit vyzkoušení  současných  torických 
čoček. Fungují a jejich aplikace není tak složitá, jak by se mohlo 
na první pohled zdát. Pacienti s astigmatismem si zaslouží přesnou 
korekci zraku.

MUDr. Svatava Háčiková, CSc.
Lens centrum s.r.o. Praha
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Nedávno se mi stala zajímavá příhoda. Přišla 
za mnou dlouholetá známá za účelem nákupu 
nových progresivních brýlí. Vzhledem k tomu, 
že jsem měl ještě jednoho zákazníka, nechal 
jsem ji chvíli čekat v prodejně. Když jsem s ní 
později vybíral brýle, zeptala se mě, jestli by 
také mohla vyzkoušet kontaktní čočky. V pro-
dejně si prý všimla, že je také prodáváme, 
když si je jiný zákazník přišel koupit. Nakonec 
si kromě nových brýlí pořídila i kontaktní 
čočky, které si od té doby kupuje pravidelně. 
Zní to jako běžná příhoda s dobrým koncem. 
Špatné na tom je, že si o čočky musela říct 
sama a mě vlastně vůbec nenapadlo, že bych 
jí je mohl nabídnout.

Jsou kontaktní čočky 
v optikách aktivně nabízeny?

Problém je v tom, že se takto zachová většina 
optiků a optometristů. Mnoho  zákazníků, 
kteří nosí brýle, ani nenapadne, že by mohli 
nosit i kontaktní čočky. Bývají takto ochuzeni 

o výhody, které jim kontaktní čočky mohou 
poskytnout. Prakticky každý nositel brýlí 
by určitě ocenil možnost vzít si někdy místo 
brýlí kontaktní čočky, ale mnohdy se k němu 
informace o čočkách nedostane. Nebo o čoč-
kách něco ví, ale většinou jsou to informace 
neaktuální a působí spíše kontraproduktivně. 
Existuje také velké množství zákazníků, kteří 
čočky dříve nosili, ale z různých příčin je pře-
stali používat, ať již to bylo nepohodlí, nutnost 
sterilizace anebo třeba i finanční důvody. Tito 
zákazníci jsou pro optiku také velice důležití, 
i když komunikace s nimi bývá složitější a ne 
vždy je jednoduché je přesvědčit, aby kontakt-
ní čočky zkusili znovu.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že je 
potřeba všechny naše zákazníky o kontakt-

ních čočkách informovat, a to i v případě, že 
si přijdou koupit pouze brýle. Je třeba jim 
vysvětlit, jaké výhody jim kontaktní čočky 
mohou poskytnout, i když budou čočky 
používat jen jako doplněk k brýlím. Aktivní 
sportovci jistě ocení, že mohou používat 
optickou pomůcku, která jim neomezuje 
zorné pole, v zimě se nezamlžuje a hlavně 
nijak nepřekáží. S kontaktními čočkami si 
mohou zákazníci vybrat i z nepřeberného 
množství moderních slunečních brýlí, které 
hlavně v posledních letech bývají větších 
rozměrů a nedají se do nich zpravidla za-
brousit dioptrické brýlové čočky. Na trhu 
je dnes nepřeberné množství kontaktních 
čoček a prakticky pro každého zákazníka 
je možné zvolit typ, který mu poskytne ma-
ximální výhody a uspokojí jeho požadavky. 
Ideální jsou bezpochyby jednodenní kon-
taktní čočky, které nabízejí největší komfort 
a lze je nabídnout i v astigmatickém, nebo 
progresivním provedení, tedy vlastně téměř 
každému zákazníkovi.

Kde hledat potenciální 
nositele?

Potenciálních nositelů kontaktních čoček 
je opravdu mnoho. Stačí si udělat i povrchní 
statistiku, kolik našich zákazníků nosí pouze 
brýle a kolik z nich používá i kontaktní čočky, 
a zjistíme, že nepotřebujeme získávat nové 
zákazníky takzvaně z ulice a vynakládat 
velké finanční prostředky na plošnou re-
klamu. Mnohdy stačí naše stávající zákaz-
níky včas a vhodně informovat o kontakt-
ních čočkách a získat tím výhodu z dvojího 
prodeje a  vyššího profitu  za  vynaložení 
minimálního úsilí i finančních prostředků. 
A nejen to. Zákazník, který v našem obchodě 
získá další službu, se automaticky stává loajál-
nějším a bude nás navštěvovat daleko častěji, 
což opět zvyšuje možnost větší komunikace 
s ním, a tudíž i příležitost nabídnout mu nové 
produkty a informovat ho o různých sezonních 
akcích, o kterých by se dříve neměl šanci 
dozvědět.

Kdo by měl zákazníky 
o možnostech a výhodách 
kontaktních čoček informovat?

Potenciální zákazníky by měl na prvním 
místě informovat kontaktolog, který přichá-

zí s klientem do nejužšího kontaktu a může 
mu nabídnout novinky, jež se objevují 
na trhu, a pomoci mu s řešením problémů 
spojených s nošením kontaktních čoček. 
To ale v žádném případě nemůže stačit, 
protože za kontaktologem přicházejí vět-
šinou zákazníci, kteří již kontaktní čočky 
používají. Výjimkou jsou klienti, kteří chtějí 
změřit refrakci, aby si pořídili brýle. V tom 
případě má kontaktolog perfektní příležitost 
pohovořit i o kontaktních čočkách. Nejvíce 
ale přicházejí do styku se zákazníky oční 
optici a asistenti v prodejně a právě  ti 
mohou v tomto ohledu vykonat nejvíce 
užitečného. A přitom mnohdy stačí velmi 
málo. Nejdůležitější je, aby každý zákaz-
ník dostal informaci o tom, že kontaktní 
čočky vůbec existují, a dále vysvětlení, 
jaké výhody mu kontaktní čočky mohou 
poskytnout. Proto je potřeba, aby i oční 
optici a asistenti prodeje byli perfektně in-
formováni o produktech a vyškoleni, jakým 
způsobem mají se zákazníky o kontaktních 
čočkách hovořit.

Důležité je proškolení 
kontaktologů a personálu 
v optice

Důvody, proč máme zákazníky neustále 
informovat, jsou zřejmé. Otázkou ovšem 
zůstává, proč to činíme pouze v tak malém 
měřítku. Pro zaměstnance je samozřejmě 
pohodlnější při prodeji brýlí o kontaktních 
čočkách nehovoř it, což může mnohdy 
napravit vhodný motivační program. Čas-
tější příčinou však bývá to, že oční optici 
a asistenti prodeje bývají mnohdy nedo-
statečně  obeznámeni  s  problematikou 
kontaktních  čoček, a ani kdyby chtěli, 
nemohou relevantní informace zákazníkům 
poskytnout. V tomto případě bývá náprava 
trochu složitější, ale investice do vyškolení 
prodejního personálu se nám v každém 
případě mnohonásobně vyplatí. Pokud 
na vyškolení našich kolegů nestačíme sami, 
máme určitě možnost požádat o pomoc naše 
dodavatelské firmy, které jistě neodmítnou, 
protože zvýšení prodeje kontaktních čoček 
je samozřejmě i v jejich zájmu.

Daniel Szarvas, Jitka Runčíková

Aktivní nabídka 
kontaktních čoček v očních optikách
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