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V posledním období jsme svědky 

zneklidňujících událostí nejen 

v celosvětovém měřítku: nezvlád-

nutelné rozsáhlé požáry, záchvěvy půdy 

různé intenzity, prudké lijáky se zápla-

vami – na druhé straně vražedná sucha. 

S hrůzou a obavami sledujeme agresivní 

kruté akce zfanatizovaných skupin, projevy 

nepochopitelného násilí, podmíněného 

podivnou náboženskou vírou, nepocho-

pitelným sportovním fandovstvím či ra-

sovou nesnášenlivostí. I v naší zemi neradi 

sledujeme řešení osobních nevraživostí 

našich představitelů, kteří by se měli místo 

interpersonálních klání věnovat záležitos-

tem, pro které byli zvoleni – prospěchu pro 

věci veřejné, tedy pro res publica.

Paradoxně tyto nepříznivé okolnosti ko-

lem nás mají pozitivní vliv na naši práci – v ní 

se snažíme nalézt naplnění svých snah.

V editorialu v č. 3/2008 se Ing. Vymyslický 

zamýšlí nad stoupajícím počtem očních 

optik a nad způsoby konkurenčního boje. 

Správně poukazuje na to, že atraktivita pra-

coviště neroste s poskytovanými slevami, ale 

se zkvalitněním poskytované odbornosti.

Osobně mám už dlouhá léta možnost 

ověřovat si tuto skutečnost. Od roku 1965, 

kdy jsem se vedle své klinické práce začala 

věnovat problematice kontaktních čoček 

v tehdy jediném aplikačním středisku Oční 

optiky, n. p., v Mostecké ulici v Praze 1, 

jsem měla možnost poznat řadu optiků 

a optometristů. Většinou to byli špičkoví, 

pracovní náplní zaujatí odborníci. Ze 

zkušenosti vím, že dosažené vzdělání je 

důležitou základnou pro pracovní výsled-

ky, ale to hlavní – nadšení, zaujetí a vnitřní 

potřeba být na nejvyšší úrovni je nedílnou 

součástí kvalitní odborné práce.

Jsem proto ráda, že mohu oznámit, 

že je akreditován nový bakalářský studijní 

program – Optika a optometrie na Fakultě 

biomedicínského inženýrství (FBMI) Čes-

kého vysokého učení technického (ČVUT) 

na Kladně. Bakalářství optometrie lze nyní 

studovat na MU v Brně a na UP v Olomouci. 

V Praze bude studium optometrie spojeno 

s oborem optika. Optometrie bez základů 

optiky je totiž „stavění budovy na písku“. 

Akreditací tohoto nového oboru se 

splňuje přání mnohých zájemců. ČVUT 

ve spolupráci s lékařskými fakultami 

ideálně splňuje podmínky pro poskytnutí 

kvalitního vzdělání. 

Na nově vzdělané spolupracovníky, 

kteří začnou studovat ve školním roce 

2009/10, se už dnes těšíme.

prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
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UNIVERZÁLNÍ
VE VOLBĚ MATERIÁLU

Freeform technologie umožňuje absolutní volnost 

při volbě materiálu čočky. S ohledem na estetické 

a funkční požadavky zákazníka je možné zvolit 

nejvhodnější variantu ze široké nabídky materiálů.
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BS-AKTIV INT 1,74

BS-AKTIV INT 1,53 TRILOGY

BS-AKTIV INT 1,5 NUPOLAR

BS-AKTIV INT 1,5 DRIVEWEAR

PROGRESIVNÍHO    DESIGNU
UMĚNÍ    UNIVERZÁLNÍHO

UNIVERZÁLNÍ
VE VOLBĚ OBRUBY

Freeform technologie umožňuje  absolutní volnost 

při volbě výšky centrace. Ať už si zákazník vybere 

jakoukoliv obrubu, stačí zvolit adekvátní variantu 

progresivní výšky – 14, 16, 18 nebo 20 mm. 

• široké zorné pole a ostré vidění na všechny 
vzdálenosti

• vynikající snášenlivost při všech denních 
činnostech

• bezproblémové a rychlé přivykání při střídání brýlí

• komfort vidění při rychlých změnách směru 
pohledu

• neomezená možnost volby moderní brýlové obruby 

• široká nabídka moderních materiálů

Progresivní čočky BS-AKTIV INT splňují 
všechna očekávání nositelů progresivní 
korekce.

Ke Mlýnu 7, 530 06 Pardubice
Tel.: +420 971 303 303
Fax: ++420 971 303 306

e-mail: objednavka@optikacivice.cz

www.optikacivice.cz
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Alhazen
* 965 Basra 
† 1040 Káhira

Pomyslný pohár vědeckých prvenství 

nezůstává trvale na jednom místě: 

ve starověku jej drželi Řekové, 

v dobách renesance, baroka, osvícenství 

a racionalismu západní Evropa – a mezi-

tím, zhruba v letech 800–1200, Arabové; 

dnes jej drží Severní Amerika, Evropa 

a Japonsko. Ze slavných dob arabské 

vědy je z hlediska optiky jednoznačně 

nejvýznamnější dílo Alhazenovo, jež vzni-

kalo právě před tisíci lety a bylo natolik 

významné, že ještě 570 let poté je přeložil 

Risner do latiny a v roce 1572 vydal tiskem 

pod názvem Opticae Thesaurus Alhazeni 

Arabis libri VII, čili Poklad optiky od Araba 

Alhazena v VII knihách. V tomto díle a ně-

kolika dalších menších optických pracích 

se zrcadlí dvojí zásluhy autora – Alhazena 

syntetika, ale také jakési menší, dílčí záslu-

hy Alhazena analytika. Abychom o něco 

lépe porozuměli těmto takřka heslovitě 

vyjádřeným zásluhám arabského optika, 

vsuňme následující poznámku:

Je nepochybné, že v dějinách vědy, 

zejména fyziky a optiky, mají trvalé místo 

velcí badatelé a vynálezci, kteří přinášejí 

lidstvu něco nového a důležitého – ať už 

z hlediska teoretického, čistého pozná-

ní, nebo z hlediska praktického užitku. 

K těmto svým výsledkům dospívají někteří 

převážně empiricky, experimentálně, jiní 

převážně matematicky a filozoficky. Jejich 

výsledkem pak bývají objevy, resp. vynále-

zy nových metod, nových jevů a zákonů, 

případně celých teorií, nových přístrojů 

a celých zařízení. Vedle těchto uznávaných 

skupin novátorů, „analytiků“ existuje však 

ještě skupina „syntetiků“, tj. vědců-spiso-

vatelů, kteří v příslušném oboru dovedou 

shrnout veškeré vědění své doby i dob 

minulých, trvajících nejednou celá staletí, 

do logicky skloubených děl syntetické po-

vahy, což je stejně obtížné a stejně zásluž-

né jako výsledky zmiňovaných „analytiků“. 

V optice se například během jejího zhruba 

2 500 let trvajícího vývoje objevilo každých 

500 let jedno geniální syntetické dílo, čili 

do dnešního dne máme již pět takových 

grandiózních syntéz, a mezi nimi je jedna 

optik tisíciletí
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vali skuteční autoři svá díla slavným cizím 

mužům, dnes zase „čerpají“ méně slavní 

studenti a doktoranti z děl mužů slavných 

a vydávají se za autory..., takže se v dnešní 

době dokonce zřizují instituce snažící se 

odhalit skutečné autory.

B.  V období prvních pěti století našeho 

letopočtu provedl velkou syntézu optiky 

velký astronom a autor Almagestu Klaudi-

os Ptolemaios (čili Kulhavý Ptolemaios) – 

aby se odlišil od panujícího faraona Pto-

lemaia v téže egyptské Alexandrii. Jeho 

„Optika v pěti knihách“ ze 2. století n. l. 

dokonce jako první v dějinách popisuje 

pokusy, které konal, aby zjistil zákon lomu 

světla; jde tedy o první dílo dotýkající se 

experimentální fyziky – dávno před Gali-

leiem – a navíc přináší všechna důležitá 

fakta z tehdejší optiky, přičemž neztrácí 

na vážnosti ani tím, že ke správnému 

zákonu lomu nedospěl.

C.  Léta 500–1000 reprezentuje v optice 

Alhazenova „Optika v sedmi knihách“ 

psaná jistě po dobu několika let kolem 

roku 1000 n. l. a nazvaná Kitáb al-Ma-

názir. Poznamenejme, že Manázir je 

množné číslo od Manzara = optika, 

nikoli od manzar = pohled, vidění.

D.  Za léta 1000–1500 je obdobným dílem – 

mimochodem zahrnujícím také celou 

Optiku Alhazenovu – dílo slezského 

mnicha Ciołka Vitellia z polské Lehnice 

ležící na sever od Krkonoš – „Vitellionis 

perspectivae libri X“, Norimberk 1533 tis-

kem – ze 13. století. Právě na ni navázal 

ještě po bezmála 400 letech Kepler, když 

nazval své optické dílo „Ad Vitellionem 

Paralipomena“, čili „Dodatky k Vitelliovi“.

E.  Po těchto starých dobách optiky násle-

dovala bezprecedentní lavina objevů 

v letech 1500–2000. Jejich syntézu 

představuje 10 svazků ze 79svazkového 

díla Handbuch der Physik = Encyclopedia 

of Physics. Jde o systém monografií vydá-

vaných J. Springrem v Berlíně aj. v redakci 

Sigfrieda Flüggeho od 50. let po dobu té-

měř 40 let. K tomu se dále pojí 40 svazků 

sborníků Progress in Optics redigovaných 

pražským rodákem prof. Emilem Wolfem 

v Rochestru. Je zřejmé, že vývoj optiky je 

exponenciální a na delší dobu nepředví-

datelný; z tohoto kontextu je také patrný 

význam tisíc let starého díla Alhazenova, 

na jehož autora se nyní podíváme poně-

kud podrobněji.

O jeho životě se ví jen málo spoleh-

livých faktů, legend je ovšem mnoho. 

Alhazenova. To, co bylo dosud řečeno, 

lze schematicky znázornit zhruba takto: 

vědecké tvůrce a vynálezce lze rozdělit 

na dvě základní skupiny (graf 1).

Vidíme, že vědecké zásluhy badatelů, 

objevitelů, vynálezců a vědeckých spiso-

vatelů je možné zhruba zařadit do některé 

ze třinácti uvedených skupin, přičemž ně-

kteří z nich mohou vyniknout i v několika 

skupinách zároveň.

Například Alhazen byl především 

velký syntetik, ale také ve „třídě“ 1.1.2.4 

formuloval problém, který po staletí řešili 

mnozí velcí matematici; jeho popis stavby 

oka, k němuž nemohl dospět jinak než 

experimentálně, přičemž neměl žádného 

předchůdce v této oblasti, lze řadit do „tří-

dy“ 1.1.1.3. Ke každé z uvedených skupin 

by bylo ovšem možné uvést řadu zajíma-

vých případů, z nichž nejeden byl učiněn 

zcela náhodně, jiný až po desetiletích 

vyčerpávající, svědomité práce.

Význam Alhazenovy syntézy v optice 

zase vynikne ze srovnání s obdobnými syn-

tézami objevivšími se za uplynulých 2 500 

let, a to zhruba každého půl tisíciletí.

A.  Za dobu od úsvitu řecké antické vzdě-

lanosti reprezentované Thálétem a jeho 

milétskou školou až do počátku našeho 

letopočtu (tj. za léta 600 př. n. l. až do dob 

Kristových) reprezentuje optiku dílo 

Eukleidovo z 3. stol. př. n. l. Jde o jednoho 

z největších matematiků vůbec, který 

kolem roku 300 př. n. l. založil geometrii 

svými Základy, jež jsou prvním velkým 

vědeckým dílem v dějinách vůbec. Kro-

mě toho se mu však připisují dva spisy 

optické: Optika a Katoptrika. U druhého se 

však nakonec prokázalo, že jeho autorem 

být nemůže, u prvého není zcela jasno. 

Proč se vůbec kdysi objevovala taková 

falza? Stačí si uvědomit, že jediným 

způsobem šíření vědeckých spisů bylo 

až do Guttenberga opisování, což byla 

záležitost velmi pracná a pro zájemce 

velmi drahá. A když už nějaký opisovač 

a zároveň optik shrnul tehdejší vědění 

z optiky, pak jistě nějaký vědychtivý boháč 

či panovník sáhl spíše po knize uvádějící 

jako autora světově proslulého Eukleida 

než po díle neznámého opisovače-

kompilátora. „Na vině“ tedy byla přesně 

opačná tendence než dnes: kdysi připiso-

1. analytiky 2. syntetiky

1.1 ryzí vědce 1.1.1  převážně  

experi-

mentátory

1.1.1.1 objevitele jevů

1.1.1.2 objevitele metod

1.1.1.3 objevitele oborů

1.1.1.4 objevitele nových problémů

1.1.2  převážně  

teoretiky

1.1.2.1 objevitele zákonů

1.1.2.2 objevitele metod

1.1.2.3 objevitele teorií

1.1.2.4 objevitele nových problémů

1.2  „aplikované“ 

vědce  

a vynálezce

1.2.1 přístrojů a zařízení

1.2.2 technických metod

1.2.3 technických oborů

1.2.4 problémů a plánů

graf 1
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Dokonce ani jeho jméno nebývá uváděno 

správně. Jeho skutečné jméno napíšeme 

kurzivou, vysvětlivky dáme do závorek: 

Abu Ali Muhammad (je jeho jméno) ben 

al Hasan ( je příjmení, přičemž ben je 

obdoba německého von, al je obdoba 

členu) ibn al Haitam (= syn al Haitamův)  

el Basri (z města Basra na jihu dnešního Irá-

ku). Za podstatné považovali ve středověké 

Evropě příjmení „al Hasan“, což zkomolili 

do zlatinizované podoby Alhazen. Je však 

zajímavé, že arabští autoři ho jmenují Ibn 

al-Haytham, čili syn Haitamův, aniž vůbec 

přihlížejí k jeho osobnímu jménu i příjmení! 

Úplná maličkost je varianta y, i při přepisech 

do angličtiny a češtiny. Protože zemřel 

v Káhiře, přidává se někdy za el Basri také 

el Misri, tj. z Egypta. České prameny říkají, 

že rok narození není znám a že rok úmrtí 

je 1038. Data v nadpisu našeho článku jsou 

převzata z arabského pramene.

Již v mládí, v Basře, dosáhl Alhazen 

vysokého vzdělání zejména v matematice, 

jíž pak bohatě využil v optice a astronomii. 

Záhy dosáhl vědeckého věhlasu v dale-

kém islámském světě, a když dokonce 

prohlašoval, že nejen ví, jak, ale že by 

také dovedl regulovat pravidelné záplavy 

Nilu, jež přinášely jednou pohromu, jindy 

huje největší pozornost. Hned v 1. knize 

podává anatomický popis oka jako nikdo 

před ním. Samozřejmě, že nemohl být úpl-

ně správný: rozeznává v oku 4 obaly (blány) 

uzavírající tři tekutiny, jimž se v překladech 

dostalo latinských názvů: tunica conso-

lidativa (později sclerotica), cornea, uvea 

a retina – tekutiny pak humor albugineus 

(aquens), humor crystallinus (čočka) a hu-

mor vitreus (sklivec). Mylně ovšem považuje 

za nejdůležitější část oka čočku, o níž se 

domnívá, že leží ve středu oční bulvy a že 

na ní (nikoliv na sítnici) prý vzniká obraz. 

Světelné paprsky tvoří kužel vycházející 

z pozorovaného předmětu a jeho vrchol je 

v oku, přičemž vehementně vyvrací dávnou 

řeckou domněnku, že světelné paprsky vy-

cházejí z oka! Skutečnost, že vidíme vždy jen 

jeden předmět, ač ho pozorujeme oběma 

očima, vysvětluje tak, že oba obrazy vznikají 

na souhlasných místech obou očí a posléze 

se spojují v jediný obraz ve zrakovém nervu! 

Prohlašuje, že se světlo šíří přímočaře (což 

ověřuje přikládáním pravítka k paprsku 

vstupujícímu do tmavé místnosti), a to 

konečnou rychlostí! Studuje rovněž mísení 

barev rozmístěných na výsečích rotujícího 

kotouče, přičemž smísení v bílou barvu 

považuje za důkaz oné konečné rychlosti 

šíření světla. Podrobně zkoumá odraz 

světla (v dalších kapitolách) a zobrazení 

nejrůznějšími zrcadly různých tvarů. Formu-

luje známou Alhazenovu úlohu: je-li dáno 

zrcadlo libovolného tvaru, poloha zdroje 

světla a oka, je úkolem určit bod na zrcadle 

tak, aby se paprsek ze zdroje dostal právě 

do oka. Zavádí pojem prostředí opticky 

hustšího a řidšího, na formulaci zákona 

lomu však ztroskotává. Zkoumá zvětšení při 

zobrazení čočkami, zkoumá soumrakové 

jevy a mnoho dalších problémů. Ve zvlášt-

ním spise jedná „O koulích zápalných“ a neví 

si rady s výkladem duhy. Právě na jeho 

problémech si nejlépe uvědomujeme, jaká 

propast času nás dělí od úsilí a výsledků 

tohoto zasloužilého muže.

RNDr. Vladimír Malíšek, CSc.

Literatura:

1. Saha, A. I.: IBN AL-HAYTHAM… Heslo v Dictionary 

of Scientific Biography

2. Lindberg, D.: Pecham and the Science of Optics. 

Madison, Wis. 1970

3. Libický, A.: Stručný přehled dějin fyziky v pořádku chro-

nologickém, část prvá. In Třetí zpráva výroční c. k. státní 

reálky na Král. Vinohradech za škol. rok 1900–1901

hladomor ze sucha, netrvalo dlouho a byl 

pozván samotným kalifem a vládcem 

Egypta a byl dokonce slavnostně přijat 

v jeho soukromém letním sídle al-Khan-

daq u Káhiry, známým mecenášem Fati-

movcem al-Hákimem (996–1021).

Tento kalif byl známý svou podpo-

rou astronomie, založením hvězdárny 

a knihovny, protěžováním fyzika a astro-

noma Iunise, ale také přísností až krutostí 

a náladovostí, stejně jako rozhodností. 

A tak netrvalo dlouho a Alhazen se ocitl 

v čele velké technické výpravy směřující 

na samotný jižní okraj Horno-egyptské 

říše za Asuánem u tamního obrovského 

nilského kataraktu (tj. prahu, vodopádu). 

Již na delší než tisícikilometrové cestě na jih 

po březích Nilu Alhazen pozoroval stále do-

konalejší technické úpravy a stavby kolem 

řeky, pochopil jejich význam a získal nejen 

obdiv k mistrovství svých předchůdců, ale 

i přesvědčení, že kdyby bylo vůbec možné 

opanovat nesmírné masy nilské vody, že 

by to byli právě oni již dávno uskutečnili. 

Výsledkem byla skepse, zármutek a stud, 

s nímž se vrátil před tvář zklamaného kalifa 

a stal se z milosti jakýmsi úředníkem v jeho 

službách. Tradice se dále zmiňuje o tom, 

že snad v úřadě nějak pochybil, jiná zase 

říká, že se stal kdesi místodržitelem, ale 

nejpravděpodobnější je ta nejnepříznivější, 

že začal předstírat šílenství a ocitl se v ne-

milosti, v domácím vězení daleko od Káhiry 

a hlavně z dosahu kalifa, a tam setrval až 

do smrti bývalého „dobrodince“.

Poté přešel do Káhiry, učil soukromě, 

psal četné práce hlavně z matematiky 

a optiky, ale aby si přilepšil, opisoval také 

mnohá velká stará vědecká díla a získal 

tak poměrně vysoký životní standard. Tím 

zároveň nabyl velkých vědomostí, což je 

patrné zejména na jeho pracích matema-

tických, ale také optických.

Co nám tedy zanechal v optice? Optika 

v sedmi knihách nebyla jeho jediným dílem 

v tomto oboru, nicméně právě ona zaslu-
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Vzpomínka 

Právě jste dočetli poslední článek 

o osobnostech od RNDr. Vladimíra Malíška. 

Kdyby žil v Irsku, považovali by jej za kou-

zelníka, takovou moc tam připisují tomu, 

kdo je dobrým vypravěčem. A on dobrým 

vypravěčem příběhů byl. V redakci jsme se 

pokaždé těšili, až se nám jeho článek dosta-

ne do ruky, pan Malíšek totiž uměl napsat 

dlouhou větu, v níž jste se neztratili, a navíc 

to byla věta plná poutavých slov. Osobnosti 

neviděl jen jako velikány, ale jako bytosti, 

které měly svoje slabosti a které mezi sebou 

mnohdy soupeřily (často i velmi tvrdě), a to 

jen proto, aby se dobraly lepšího výsledku. 

O Bohumilovi Kučerovi napsal například to, 

že byl sice nejtalentovanějším fyzikem, ale 

jeho neřestí byl tabák, zároveň měl tento 

vědec hodnou a bohatou babičku, které tak 

imponovalo jeho zaujetí pro vědu, že mu 

v začátcích pomohla, čímž mu umožnila, 

aby v budoucnu zazářil. 

Pan Malíšek zůstává ve vašich myslích 

skrze texty, které napsal. O tom, že byl 

člověkem, který nám v paměti zůstane, 

svědčí i další vzpomínka, která nám došla 

do redakce. Dovolte nám ji nyní uvést.

Za Vladimírem 
Malíškem

Životní pouť olomouckého fyzika 

RNDr. Vladimíra Malíška, CSc., se uzavřela 

v důsledku náhlé příhody mozkové dne 

19. října 2008 ve věku 75 let. Na stránkách 

České oční optiky se proto další pokračo-

vání seriálu o vývoji optiky a jeho nositelích 

už z jeho pera neobjeví. Nedokončena 

zůstane i jeho monografie o Čeňku 

Strouhalovi, českém fyzikovi přelomu 19. 

a 20. století, kterou Vladimír Malíšek začal 

psát v létě roku 2008.

Rodák z Olomouce zde získal vzdělání. 

Po krátkém profesním působení v Kojetíně 

a v Praze zakotvil natrvalo na Přírodově-

decké fakultě Palackého univerzity. Byl 

dlouholetým řádným a později, po od-

chodu do důchodu, emeritním lektorem 

spektroskopie a historie fyziky na katedře 

optiky a optoelektroniky. Šíře jeho odbor-

ného záběru byla však podstatně větší. 

Jeho zájmy sahaly do dalších fyzikálních 

a matematických oborů a historie obecně. 

Dokázal poutavě a prakticky orientovaně 

přednášet i analytickou geometrii, spíše 

po bydžovsku než po čechovsku. To jsem 

oceňoval, protože axiomatický přístup Če-

chův (viz E. Čech: Analytická geometrie I, II) 

se ukázal i pro většinu fyziků jako obecně 

nepoužitelný a ve fyzikálním výzkumu 

neaplikovatelný.

S Vladimírem Malíškem jsem se se-

známil po nástupu do praxe v Šumperku 

kolem roku 1965, když jsem vstupoval 

do olomoucké pobočky JČMF, jejímž 

byl Vladimír Malíšek jednatelem. Byl 

to vstřícný, nekonfliktní, až altruistický, 

nesmírně skromný člověk a kolega vždy 

ochotný pomoci v nouzi. Tak byl znám 

i v Olomouci, v jejíchž antikvariátech byl 

považován za polyhistora. Miloval knihy 

a za svůj život shromáždil velkou soukro-

mou sbírku knižních titulů nejrůznějších 

oborů, samozřejmě s převahou fyziky.

Pro svoji lidskost, humor, optimistický, 

ale vyvážený přístup k životu bude Vladi-

mír Malíšek chybět nejen početné pozů-

stalé rodině, ale i všem kolegům, přátelům 

a známým, se kterými se stýkal.

Čest jeho památce!

Josef Vavrda, Myslechovice
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Hospodářská krize
a oční optika

Všichni, kdo dnes sledujeme různé 

informace a předpovědi vývoje 

ekonomiky a hospodářství na příští 

roky, potvrdíme jednu poměrně nepří-

jemnou věc. Nikdo nedokáže přesně říct, 

jak dlouho bude krize trvat a jak rozsáhlé 

budou ekonomické změny. Renomovaní 

ekonomové si často protiřečí. Stěží se v si-

tuaci potom vyzná i obyčejný živnostník, 

který má odborné vzdělání a makroeko-

nomika je mu na hony vzdálená.

Tento článek je nutno chápat jako 

příspěvek do diskuze nebo jako mož-

nost k vlastnímu zamyšlení a hledání 

vlastního řešení.

Všichni z našeho oboru jsme tak troš-

ku zvyklí na to, že na vše existuje nějaký 

návod, manuál, který nám poradí, co a jak 

máme v konkrétní situaci dělat. Dnešní 

ekonomická situace je ovšem na zod-

povědnosti každého podnikatele. Těžko 

najdeme jeden univerzální lék, který by 

byl platný pro všechny.

Základním předpokladem k dobrému 

rozhodovacímu procesu je mít k dispozici 

správné informace. Nyní jistě budou mít 

výhodu ty optiky, které v minulosti nelenily 

a zavedly si do svých provozoven nejenom 

systém na databázi zákazníků, ale i komplet-

ní systém sledování nákladů celého podniku. 

Mám tím na mysli, zda dokáží přesně říct, 

jaká je průměrná cena zakázky, které obruby 

se prodávají více a také s jakou marží. Je 

také dobré vědět, jak vysoké jsou skladové 

zásoby a zda v nich není zbytečně uložen 

velký kapitál. Důležité je i to, jak vysoké jsou 

náklady na reklamu nebo na reklamace. 

Záleží i na tom, jaké jsou mzdové náklady 

v porovnání s obratem, jak je v optice 

nastaven mzdový systém. Dobrou optiku 

zajímá i to, zda jsou zaměstnanci dostatečně 

a správným způsobem motivováni, nebo 

zda dostávají svou mzdu nezávisle na výko-

nu. Samozřejmostí je smlouva s dodavate-

lem a její oboustranné plnění. Není možné 

zapomínat ani na budoucí závazky, jako jsou 

splátky půjček, leasing atd.
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Jestliže má tedy firma své náklady 

již delší období pod kontrolou a nežije 

nahodile z měsíce na měsíc, má v dnešní 

době také velkou šanci přizpůsobit jak své 

nákupní, tak své prodejní chování. To vše 

přispěje ke správnému rozhodnutí a tomu 

se většina z nás nevyhne.

Již konec roku 2008 ukázal, že pokles 

zájmu o služby oční optiky nás nemine. 

Pokud porovnáme konec roku 2007 s ro-

kem 2008, konkrétně listopad a prosinec, 

vidíme zcela jasně, že některé firmy mají 

pokles i o více než 20 %, v některých 

regionech dokonce i více. Poklesl neje-

nom počet zakázek a průměrná cena, 

ale především i konečná marže – a to 

kvůli nepromyšleným a často zbytečným 

cenovým slevám.

Jak se bude vyvíjet obrat v roce 2009, je 

opravdu předmětem mnoha dohadů. Ještě 

nikdy od roku 1989 nečelil svět oční optiky 

tváří v tvář takové realitě jako nyní.

Přestože je to obtížné, je dobré 

ve svých plánech pracovat s určitými va-

riantami a podle nich upravit své náklady. 

Určité změny strategie lze vysledovat 

i u našich dodavatelů. Někteří přistoupili 

k tak velkým redukcím, že zrušili i svou 

účast na veletrhu OPTA. Tento veletrh, kte-

rý je již 15 let budován jako jediná výstava 

pro střední Evropu, bude jistě také prožívat 

své těžší období.

Existují nějaká doporučení, jak po-
stupovat? Je to odvážné tvrzení, ale 
nabízejí se následující řešení.

1. Je dobré optimalizovat své skladové 

zásoby, nakupovat zboží v kratších inter-

valech a v menším množství. To umožní 

jednak lepší splatnost, ale také koupi jen 

toho zboží, které se dá prodat. Důležité je 

nezvyšovat kapitál ve skladových záso-

bách. Vyplatí se, když optiky spolupracují 

s osvědčenými dodavateli a nakupují zboží 

od nich (mají tak pod kontrolou nákupní 

ceny). S dobrým dodavatelem je možno 

minimalizovat případné reklamace.

2. Skutečně dobrým servisem je potře-

ba bojovat o každého zákazníka a správně 

jej i jeho rodinu a známé motivovat pro 

trvalejší spolupráci. Mnoho majitelů má již 

dávno zavedené velmi úspěšné věrnostní 

programy – ty se teď skutečně zúročí.

3. Tam, kde ještě není zaveden správný 

systém kontroly nákladů, je nejvyšší čas s tím 

konečně něco udělat. Je nezbytné dostat 

pod kontrolu telefony, elektřinu, nákupy 

(včetně nákupů drobného zboží), cestovní 

náklady a mnoho dalších. Tento bod by měl 

být jeden z hlavních úkolů roku 2009.

4. Není od věci mít zpracované krizové 

řešení, alespoň teoreticky. Jedná se např. 

o zavření některé pobočky, změnu počtu 

zaměstnanců, mezd, otevírací doby, výraz-

né omezení nákupu nového zboží. V kraj-

ním případě lze uvažovat i o změně místa 

podnikání nebo o včasném prodeji někte-

rých poboček. Optimalizaci počtu poboček 

se jistě nevyhnou ani velké řetězce.

5. Vynechat marketing by bylo skuteč-

ně velkou chybou. S náklady na marketing 

je potřeba zacházet velmi profesionálně 

a cíleně. Nemluvíme tu o nákupu triček 

nebo hrnečků, trička a hrnečky nejsou 

třeba. Cílený marketing pro práci s jed-

notlivými skupinami zákazníků bude mít 

totiž jistě větší přínos. Ještě více je potřeba 

náklady na marketing sdružovat tam, kde 

to je možné – se svým dodavatelem, s ko-

legou, s jiným druhem obchodu v místě 

působení optiky.

6. U cen je třeba dávat pozor na nepro-

myšlené a zcela zbytečné slevy a výpro-

deje. Obruby nejsou tak náchylné (mimo 

slunečních obrub), abychom je museli 

za každou cenu vyprodat. Nerozumné 

snížení cen vede u zákazníka k novému 

vnímání cenové úrovně u jednotlivých 

výrobků. Opětovné zvýšení cen je pak 

téměř nemožné. Je dobré pamatovat si, 

že ani krize netrvá věčně, a pak se může 

stát, že naše ceny a marže nám i nadále 

budou komplikovat rozvoj.

7. Kredibilita, tedy schopnost dostát 

svým závazkům, je také velmi důležitá. 

Správné zvažování dlouhodobého zadlu-

žení je prvním předpokladem schopnosti 

splácet závazky. Investice by měly smě-

řovat především tam, kde je velký před-

poklad rychlé návratnosti nebo zlepšení 

servisu a služeb pro zákazníky. Osobní 

investice (pro vlastní potěšení) dá správný 

podnikatel na určitou dobu k ledu.

8. Nezapomínejme na vzdělání. Právě 

v tuto dobu je vhodný prostor pro zvyšo-

vání prodejních dovedností, vyšetřovacích 

optometrických metod. Je prospěšné vě-

novat více času individuálně zaměstnan-

cům, ale i sobě samotnému. Opět opakuji, 

že krize nebude trvat věčně.

9. Mysleme pozitivně. Na každé krizi je 

vždy něco dobrého, co prospěje ekonomi-

ce stejně jako našemu oboru.

Jsme na začátku nového roku, který 

celý svět očekává s napětím. Oční optika 

je součástí reálného světa a jako taková 

se nemůže vyhnout ani příjemným, ani 

nepříjemným situacím na trhu. Historie 

několikrát prokázala, že krize vždy rozdělí 

podnikatele na ty více a méně úspěšné. 

Dělejme všechny kroky tak, abychom 

patřili do skupiny těch úspěšných. Všichni 

prohrát nemůžou. Držme si tedy palce.

Ing. Ivan Vymyslický

ivan.vymyslicky@ppo.cz



Seznamte se 
s novým standardem jasného vidění

Brýlové čočky s povrchovou úpravou Crizal Forte nabízejí jedinečnou 
odolnost proti poškrábání, nečistotám a odleskům.

S BRÝLOVÝMI ČOČKAMI S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CRIZAL FORTE UŽIVATELÉ

PROŽIJÍ PRŮZRAČNÝ ŽIVOT

Brýlové čočky jsou Vaše okno do světa

NOVÉ  a dokonalejší

Odlesky

Nejlepší na trhu

Nečistoty 
a prach

NOVÉ a nejlepší na trhu

Poškrábání

Nejdokonalejší výrobek na trhu

Eliminuje � největší „nepřátele“ jasného vidění

Inzerat Crizal 2xA4 Leva.indd   1 27.1.2009   17:34:39
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Díky použití jedinečné technologie je brýlová čočka s povrchovou úpravou Crizal mnohem odolnější proti usazování
nečistot, než běžné brýlové čočky, které navíc nenabízí minimalizaci reflexů, odolnost proti poškrábání a jasné vidění.
Kvalitní vidění s povrchovou úpravou Crizal teď můžete vyzkoušet sami.

www.crizal.cz

R o z d í l k t e r ý ( m ) v i d í t e

OdleskyNečistotyPoškrábání

Nový Crizal.  Odstraňuje 3 nepřátele jasného vidění .

Inzerat Crizal 2xA4 Prava  27.1.2009  17:35  Str nka 1
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Stránky SČOO

Pozvání na veletrh 
OPTA 2009

Společenstvo českých optiků a opto-

metristů pořádá společně s a.s. Veletrhy 

Brno a s partnerem Optickou únií Sloven-

ska ve dnech 27. 2.–1. 3. 2009 15. mezi-

národní veletrh oční optiky, optometrie 

a oftalmologie OPTA 2009 na Výstavišti 

v Brně v pavilonu V. 

Valná hromada
členů Společenstva proběhne v pátek 

27. 2. 2009 od 17.00 hodin v Press Centre, 

pavilon E, 2. patro v areálu Výstaviště. 

Upozorňujeme na změnu místa konání 
oproti loňsku. 

Před pavilonem V, kde se koná veletrh 

OPTA, budou od 16.30 hodin k dispozici 

autobusy BVV pro dopravu účastníků 

k pavilonu E. 

Program valné hromady:
1.  Zahájení valné hromady – moderátor 

Ing. Bc. Ivan Vymyslický  

a) schválení programu valné hromady 

b)  volba orgánu valné hromady: návr-

hová komise

2.  Zpráva o činnosti za rok 2008 a pro-

gram na rok 2009 – Beno Blachut, 

prezident SČOO

3.  Revizní zpráva o hospodaření roku 

2008 – Antonín Oliva, předseda revizní 

komise 

4.  Zpráva o časopisech ČOO, Brýle+ – 

Ing. Jiří Panenka 

5.  Vzdělávání – Bc. Daniel Mrva, Bc. Marti-

na Nováková, MSc.

6.  Kongresy – Ing. Pavel Šebek

7. Diskuze ke zprávám a dalším bodům 

8.  Návrh usnesení a jeho schválení 

9.  Ukončení valné hromady 

Valná hromada je určena pouze pro 

členy SČOO a pozvané hosty. Případné 

připomínky nebo nové náměty k činnosti 

SČOO můžete zasílat písemně na e-mail 

sekretariátu Společenstva: scoo@scoo.cz. 

Představenstvo SČOO se těší na vaši účast. 

Výroční OPTI PARTY 
K 15. výročí veletrhu se koná v sobotu 

28. 2. 2009 od 20.00 do 3.00 hodin v kon-

gresovém sále hotelu Voroněž I. 

Pestrý program:
–  od 20.00 do 24.00 hodin živá hudba 

skupiny Night and Day

–  umělecké vstupy: taneční skupina 

Dancing Dreams, hadí žena, oblé-

kání do bublin, akrobatický rokenrol 

a mobilní casino – ruleta a karetní hry 

a dražba o zajímavé ceny

–  od 24.00 do 3.00 hodin videodiskotéka 

Libora Velka

– raut, pohoštění 

Generální sponzor: 
společnost Danae Slovensko

Hlavní partner večera: 
společnost Mr. Gain s.r.o. ČR a SK

Partner večera: Veletrhy Brno, a.s.

Prodej vstupenek na stánku Spole-

čenstva v pavilonu V nebo před vstupem. 

Cena vstupenek 300 Kč. 
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Stánek Společenstva 
je umístěn v pavilonu V pod číslem 098 

v blízkosti přednáškového prostoru. 

V průběhu veletrhu budeme jako 

obvykle na stánku vyřizovat členské admi-

nistrativní záležitosti, můžete zde zaplatit 

nebo doplatit členské příspěvky a zakou-

pit vstupenky na „Výroční OPTI PARTY“ 

(od 10.00 do 17.00 hodin po oba dva dny 

veletrhu). Najdete zde také kontaktní místo 

pro časopisy Česká oční optika a Brýle+ 

a místo pro prodej odborné literatury. 

Prezentace firem a odbor-
né přednášky na veletrhu 
OPTA 2009
sobota 28. 2., pavilon V, Lectures Point

9.30–10.00 hod  

Korekce vidění při sportu
Mgr. Vilém Rudolf 

10.15–10.45 hod

FREELUX – nové multifokální brýlové 
čočky od SAGITTY, vyráběné technolo-
gií free-form
Vojtech Vizner, SAGITTA receptová Brusi-

areň, Bratislava

11.00–11.30 hod

Nové výrobky firmy Essilor
PhDr. Ján Poldauf, Essilor Optika spol. s r.o. 

11.45–12.15 hod

Možnosti korekce aberací vyšších řádů 
brýlovými čočkami Zeiss
Martin Suder, Carl Zeiss s.r.o.

 

12.30–13.30 hod  

Korekce refrakčních vad a presbyopie – 
problematika vyšetřování dětí
prof. MUDr. Jaroslav Řehůřek, CSc., 

doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

 

13.45–14.15 hod  

Ekonomický přínos zavedení infor-
mačních systémů v oční optice a jejich 
přínos pro další rozvoj oboru
Mgr. Bc. Jan Verner, Ing. Václav Valenta, 

Touch Ware s.r.o.

14.30–15.00 hod

Vývoj a stárnutí zraku
Bc. Martina Nováková, MSc.

15.15–15.45 hod

Děti a kontaktní čočky
MUDr. Svatava Háčiková, CSc.

16.00–16.30 hod

Informace o studiu klinické optometrie
Mgr. Vilém Rudolf,  

Bc. Martina Nováková, MSc., SČOO 

Diplomovaný oční 
optik může vystudovat 
i  v Plzni

Od školního roku 2009/2010 otevírá 

plzeňská Vyšší odborná škola zdravotnická 

Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o., nový tříletý stu-

dijní obor DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK. 

Budoucí oční optici mohou studovat 

jak v denní, tak i v dálkové formě.

DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK je profes-

ně zaměřené studium, v němž absolvent 

získá vědomosti nejen z oborů, které jako 

všeobecný teoretický základ potřebuje 

znát oční optik (psychologie, anatomie 

a fyziologie, nauka o zraku, cizí jazyky aj.), 

ale především z dalších odborných před-

mětů z oblasti optometrie a přístrojové 

techniky (např. brýlová optika, brýlová 

technika a estetika, přístrojová optika). To 

vše je doplněno vysokým počtem hodin 

odborné praxe a praktických cvičení, což 

umožní studentům dokonale proniknout 

do problematiky oboru.

Absolvent tohoto studia najde uplat-

nění v provozovnách oční optiky (jako 

zaměstnanec i samostatný podnikatel), 

v managementu těchto společností, 

případně i ve vývoji, výrobě, obchodu či 

servisu u firem, které se produkty v ob-

lasti optiky, oftalmologie a optometrie 

zabývají.

Bližší informace o studiu:
Vyšší odborná škola zdravotnická  

Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o.

Ledecká 35, 323 21 Plzeň 

tel.: 377 534 450

e-mail: svzsplzen@svzsplzen.cz

www.svzsplzen.cz

Bakalářské kurzy 
klinické optometrie 
PCO – Salus University 
v České republice

Je nám potěšením informovat vás 

o záměru SČOO organizovat speciální 
vzdělávací kurzy klinické optometrie 
ve spolupráci s Pennsylvania College 
of Optometry (PCO) v USA. PCO nedáv-

no získala status univerzity a byla pře-

jmenována na Salus University (SU) –  

www.salus.edu.

Salus University je považována za ab-

solutní špičku mezi mezinárodními vzdě-

lávacími institucemi a již několik desetiletí 

určuje vývoj vzdělávání profese na celém 

světě.

V Evropě povýšila vzdělávání optome-

trie například ve Velké Británii, Španělsku, 

Nizozemsku, Norsku, Německu, Švýcarsku, 

Rakousku, a to právě zorganizováním svých 

vzdělávacích kurzů v těchto zemích.
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Kdy
Kurzy budou probíhat od září nebo 

října 2009 po dobu jednoho roku v po-

době deseti vzdělávacích prodloužených 

víkendů (pátek–pondělí).

Kde
Kurzy budou organizovány ve spolu-

práci s Univerzitou Palackého v Olomouci 

a budou probíhat v nových prostorách 

této univerzity.

Pro koho
Do kurzů se mohou přihlásit pouze 

osoby, které jsou (popř. mohou být) v ČR za-

registrovány jako „optometrista“ na MZ ČR.

Obsah studia
Program bakalářských kurzů SU se 

bude zabývat např. oblastmi: slabozrakost, 

mechanika očních nemocí, klinická medi-

cína, pediatrická optometrie, binokulární 

vidění, zadní segment oka, obecná anato-

mie, obecná farmakologie, oční farmakolo-

gie, genetika, mikrobiologie, imunologie, 

optometrické přístroje, optometristická 

praxe, výzkum, optometrická etika, mezi-

národní optometrie.

Lektoři
Studium povedou renomovaní lektoři 

ze Salus University, všichni doktoři opto-

metrie (O.D.).

Jazyk
Veškerý průběh kurzů bude tlumočen 

do češtiny, rovněž studijní materiály bu-

dou přeloženy, základní znalost anglického 

jazyka je samozřejmě výhodou.

Titul
Absolventi kurzů obdrží americký titul 

BSc., který podle legislativy ČR nenahrazu-

je národní bakalářský titul.

Kreditní body
Za účast v kurzech budou poskyto-

vány kreditní body v rámci celoživotního 

vzdělávání, které jsou nezbytné pro regis-

traci optometristů na MZ ČR.

Cena
Cena za celý kurz je 10 000 USD + 

20 000 Kč. Částku20 000 Kč bude nutno za-

platit jednorázově před zahájením kurzů.

Částku 10 000 USD bude možno splá-

cet v 10 splátkách po 1 000 USD (i před-

běžně ještě před zahájením kurzů).

Podrobné informace
Podrobné informace Vám budou 

poskytnuty během přednášky při veletrhu 

OPTA 2009 v přednáškovém prostoru v pa-

vilonu V, v sobotu 28. 2. od 16.00 do 16.30 

a v následném čase vyhrazeném pouze 

pro informace a diskuze týkající se kurzů. 

Předběžné přihlášky
Kurzy budou zahájeny pouze v případě 

dostatečného počtu zájemců. Svůj zájem 

proto prosím předběžně avizujte na e-mai-

lovou adresu: kurzy.su@volny.cz

Závazné přihlášky 
Konečné závazné přihlášky bude mož-

no podat nejpozději v průběhu veletrhu 

OPTA 2009 na stánku SČOO v pavilonu V, 

tedy do 28. 2. 2009. Tam budou také doře-

šeny veškeré právní formality a s účastníky 

kurzů bude uzavřena smlouva.

Smysl kurzů
Smyslem připravovaných bakalářských 

kurzů je srovnání úrovně vzdělání českých 

optometristů (které je z historických důvo-

dů rozdílné úrovně) a povýšení českého 

optometrického vzdělání. Absolventi kurzů 

pochopí široký rozsah optometrické profe-

se, ve které nejde pouze o refrakční měření, 

ale především o vztah mezi celkovým 

zdravotním stavem organismu a zrakem. 

Kurzy, ve kterých lze získat velké množství 

unikátních informací zpracovaných velmi 

prakticky pro běžnou praxi optometristy, 

jsou orientovány na moderní problémy 

zraku v současném světě. Pouze absolven-

tům bakalářských kurzů SU bude později 

umožněno vstoupit do připravovaných 

magisterských kurzů SU, které plánujeme 

spustit po dvou až třech letech úspěšného 

průběhu bakalářských kurzů. Absolventům 

magisterských kurzů bude udělen titul MSc. 

Optom. Jak magisterský titul MSc. Optom., 

tak i bakalářský titul BSc. udělené Salus Uni-

versity jsou tituly mezinárodně uznávané 

v Severní Americe a ve valné většině zemí 

EU, stejně jako v mnoha dalších zemích 

světa, kde kurzy SU probíhají nebo jsou 

uznány jako jedna z forem mezinárodního 

optometrického vzdělání.

Těšíme se na váš zájem o připravované 

exkluzivní studium optometrie a na další 

komunikaci s vámi.

Ing. Pavel Šebek, scoo@scoo.cz



http://cz.transitions.com/
transitionsVI 
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optometrického
Kongres
evropského

Již celé poslední desetiletí Společenstvo 

každoročně organizuje v Brně vzdě-

lávací opticko-optometrický kongres 

pro střední a východní Evropu. V této části 

Evropy se profese během druhé poloviny 

20. století vyvíjela poměrně nepřirozeně 

Další vývoj našich mezinárodních 

vzdělávacích aktivit byl proto logický – 

při loňském veletrhu OPTA jsme pořádali 

první celoevropský kongres pro učitele 

optiky a optometrie, tentokrát již společně 

s ECOO. Kongres proběhl velmi úspěšně 

a počet účastníků (125 delegátů z 28 zemí) 

překvapil celou mezinárodní odbornou 

scénu – byla to profesní vzdělávací akce 

s největším počtem zastoupených národů 

v celé evropské optometrické historii.

Letos proběhne při veletrhu OPTA 

druhý ročník tohoto kongresu. V pátek 

jsou na programu přednášky a semináře 

pro učitele ze střední a východní Evropy 

na téma kontaktní čočky, perimetrie, tono-

metrie a keratografie. V sobotu a v neděli 

se pak uskuteční přednášky pro učitele 

z celé Evropy – podrobnější informace 

naleznete na www.scoo.cz.

Součástí kongresu jsou doprovodné 

společenské akce, jejichž účelem je co 

nejblíže propojovat učitele oboru z celé 

Evropy, neboť vzájemná spolupráce škol 

a univerzit je vedle standardizace vzdě-

lávacích postupů předpokladem pro 

nezbytnou harmonizaci oboru v Evropě.

Kongres, který je zpřístupněn pouze 

zástupcům evropských institucí vzdělávají-

cích optiku a optometrii, organizuje SČOO 

opět společně s ECOO za významné pod-

pory a. s. Veletrhy Brno, společnosti CIBA 

Vision a snad i dalších subjektů působících 

na českém optickém trhu. Doufejme, že 

kongres proběhne opět úspěšně.

Ing. Pavel Šebek, scoo@scoo.cz

26. 2.–1. 3. 2009 v Brně

a izolovaně, a proto bylo cílem kongresu 

nejdříve odborníky ze zemí střední a vý-

chodní Evropy vzájemně propojit a vytvořit 

platformu pro jejich společné setkávání.

Následně jsme se snažili zapojit tuto 

skupinu do profesního dění v západní Ev-

ropě a tím přispět k nezbytné harmonizaci 

profese v celoevropském měřítku. Naším 

hlavním národním záměrem pak bylo zajiš-

tění prestižního povědomí o české optice 

a optometrii ve světové profesní „rodině“.

Našich prvotních cílů bylo dosaženo: 

odborníci ze zmíněných zemí skutečně 

spolupracují a komunikují, setkávají se 

každoročně v Brně, zapojili se i do celo-

evropského dění a česká optika a opto-

metrie má mezi nimi výsadní postavení. 

Polsko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, 

Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko, Lotyšsko, 

Estonsko a Ukrajina dnes již aktivně fun-

gují v Evropské radě optometrie a optiky 

(ECOO), v jejímž výkonném výboru má 

SČOO své zastoupení v pozici sekretáře 

vzdělávacího výboru. Je tedy zřejmé, že si 

česká optika a optometrie získala velkou 

mezinárodní prestiž a že kongresy „pře-

rostly“ na úroveň celoevropskou.

pořadatelé

hlavní partner

partner

vzdělávání



Exkluzivní francouzské obruby

Těšíme se na setkání na Veletrhu Opta 2009 spolu s designérem Frédericem Beausoleil.
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Výuka
v České republice

optometristů

Obor optometrie se v součas-

nosti vyučuje na 2 místech v re-

publice, v Brně a v Olomouci. 

V Olomouci, na Univerzitě Palackého, je 

studium organizováno katedrou optiky 

Přírodovědecké fakulty UPOL ve spolu-

práci s Lékařskou fakultou UPOL (zejména 

její Oční klinikou) a Fakultou zdravotnic-

kých věd. Tým představitelů oboru opto-

metrie, konkrétně RNDr. Jaroslav Wagner, 

Ph.D., RNDr. František Pluháček, Ph.D., 

a Bc. Lenka Musilová, DiS., nás informoval 

o tom, jak se optometrie v Olomouci učí, 

jak probíhala akreditace oboru, jak vníma-

jí Evropský diplom z optometrie a jaké 

kroky se chystají v oblasti celoživotního 

vzdělávání optometristů.

 Proč jste se rozhodli pro obor opto-
metrie? Co Vás k tomu vedlo?

JW: Mě k optometrii přivedla situace. 

Studoval jsem na katedře optiky, potom 

pracoval v Meoptě Přerov a později 

na katedře optiky UP. V roce 1986 se zde 

začala koncipovat první magisterská for-

ma studia optometrie. Po roce 1989 jsem 

s garantem optometrie, doc. Ing. Karlem 

Tomančákem, organizoval bakalářské 

studium optometrie a přednášel jsem 

zde fyziologickou optiku a optickou 

technologii.

FP: Já jsem taktéž studoval technické 

obory. Postgraduální studium jsem absol-

voval v oboru aplikovaná fyzika, přičemž 

téma mé disertační práce bylo orientová-

no do oblasti optometrie. Paralelně jsem 

vystudoval dálkové studium optometrie 

a následně se zapojil do organizace a vý-

uky tohoto oboru.

LM: Vystudovala jsem na VOŠ zdravot-

nické v Brně, obor diplomovaný oční optik, 

což přímočaře vyústilo ve studium opto-

metrie. Po krátké praxi na oftalmologickém 

pracovišti jsem uspěla v konkurzu na pozici 

lektorky v kolektivu katedry optiky.

Zleva RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D., Bc. Lenka  
Musilová, DiS., a RNDr. František Pluháček, Ph.D.



Česká oční optika 1/2009

 Jaká je Vaše konkrétní činnost na ka-
tedře?

JW: Společně s kolegy organizujeme 

studium, sháníme peníze pro obor, píšeme 

různé projekty, které nám pomáhají zlepšit 

technické vybavení a umožní nám orien-

tovat se v optometrii po České republice 

a snad v nejbližší době i v zahraničí. Já 

přednáším a vedu cvičení a praktika v rám-

ci technologických disciplín, v brýlové 

a optické technologii.

FP: Ano, všichni tři se společně podí-

líme na výuce a organizaci oboru a také 

vedeme bakalářské práce. Já se věnuji 

především problematice vyšetřování 

refrakce a binokulárního vidění.

LM: V současné době vedu cvičení 

z fyziologické optiky, věnuji se výuce 

kontaktních čoček a společně s Františkem 

vedeme praktika z refrakce, binokulárního 

vidění a optometrických přístrojů.

 Jakou cestu urazila česká optometrie 
od své akreditace v roce 2004 a jak drží 
krok se zahraničím?

JW: Optometrie se zde vyvíjela dlou-

hou dobu živelně, nějaký čas nebylo jasné, 

co ten obor vlastně znamená a jakou 

úlohu má mít v systému zdravotní péče 

v naší republice. V roce 2004 se zformu-

lovala legislativa, která přesně vymezila 

kompetence optometristy. Pro nás jako 

poskytovatele studia to znamenalo pře-

pracovat akreditační materiály. Bylo nutné 

vymezit, co přesně je nutné studovat, 

a zejména s jakými teoretickými a praktic-

kými znalostmi má student opustit školu. 

Optometrie je dynamický obor a rychle 

se vyvíjí. Vývoj u nás znamená především 

posilování přístrojového vybavení, zkva-

litňování výuky, doplňování přednášek 

a sledování aktuálních novinek v oboru.

FP: Průběžně zjišťujeme, co je třeba 

ve studiu posílit, a podle toho upravujeme 

obsah přednášek.

 Podle čeho jej konkrétně upravu-
jete?

JW: Zúčastňujeme se různých op-

tometrických kongresů a školení, jsme 

v kontaktu s firmami, které působí v oboru 

optometrie. Takto získáváme informace 

o novinkách a snažíme se je zakompono-

vat do přednášek. 

FP: Současně se snažíme o reflexi 

zkoušek. Zjišťujeme, co studenti vnímají 

trošku jinak, než bychom chtěli. Podle toho 

vhodně upravujeme přednášku – něco 

vypustíme, jinému tématu se naopak 

věnujeme podrobněji…

JW: Každá bakalářská zkouška pro nás 

představuje zpětnou vazbu, snažíme se 

rozpoznat, co studenti znají a kde mají ne-

dostatky. Musím říci, že naštěstí více znají 

než neznají. Ale i tak narážíme na situace, 

kdy si řekneme, zdali některé nedostatky 

jsou z neznalostí studenta, nebo pochybe-

ní z naší strany. Ptáme se, jestli jsme třeba 

něco málo zdůraznili atp.

 Lenka Musilová vede především 
praktická cvičení, tudíž má ke studentům 
asi nejblíže.

LM: Podle mého názoru je v prakti-

kách živější komunikace. Když je menší 

skupina, tak jsou studenti otevřenější. Více 

se ptají, a o to v praktických cvičeních jde. 

Teoretická přednáška má větší dopad, 

pokud je podpořena přímo navazující 

praktickou částí.

 Co je nejtěžší na akreditaci nového 
oboru?

JW: V roce 2004 jsme začínali na bílém 

papíře. Nebylo kde si vzít příklad. Museli 

jsme kvůli naplnění požadavků legislativy 

zkoordinovat celkem 17 ústavů a kate-

der Lékařské a Přírodovědecké fakulty, 

což není úplně jednoduché. Bylo třeba 

skloubit potřebné personální garance, 

návaznost jednotlivých předmětů, počet 

hodin, praxí, a to tak, aby se pokrylo celé 

spektrum optometrických témat vyžado-

vaných legislativou.

FP: Bylo třeba navázat spolupráci 

s Lékařskou fakultou. Snažili jsme se vyvážit 

poměr mezi praktickou a teoretickou vý-

ukou, aby absolventi byli prakticky ihned 

po získání diplomu schopni provozovat 

profesi optometrie v plném rozsahu zá-

konem stanovených kompetencí.

JW: Komunikace proběhla i s minister-

stvem školství a částečně s ministerstvem 

zdravotnictví. Dále pak se Společenstvem 

českých optiků a optometristů, Národním 

centrem ošetřovatelství a nelékařských 

zdravotnických oborů v Brně a Českou 

kontaktologickou společností. S nimi 

bylo nutné komunikovat a vyvarovat se 

případných nedorozumění. Zdravotnické 

studium totiž musí odpovídat vyhláškou 

stanoveným minimálním požadavkům 

na jeho obsah.

 Takže nejtěžší je zkoordinovat všech-
ny ty, kteří spolu mají pracovat, dohro-
mady.

JW: To je jedna věc, ale pak je nezbyt-

né sladit obsahy jednotlivých přednášek. 

Musíme jednat s jednotlivými lidmi. Před-

náška musí zapadnout do oboru.
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jsou zde i menší projekty, za ně se pořizuje 

literatura nebo menší přístroje. Jedná se 

například o vnitřní fakultní projekt, v němž 

bylo 200 000 korun na fyzikální projekty. 

Za ty lze pořizovat například dataprojek-

tory a tak dále. Pokud nám vyjde nově 

podaný grant na inovaci studia, bude 

v něm prostor na doplnění literatury, 

na zapojení kvalitních odborníků z praxe. 

Umožní nám také vyjet do zahraničí, kde 

bychom mohli získat pohled na fungování 

optometrie v jiných podmínkách. František 

Pluháček teď například soustavně komuni-

kuje z Johnem Siderovem z Anglia Ruskin 

University v Cambridgi, kde se optometrie 

vyučuje na velmi vysoké úrovni.

FP: Zatím se jedná o výměnu zkuše-

ností v rámci výuky a o plánování možných 

směrů v oblasti výzkumu v optometrii.

JW: Ještě doplním, že prostředky 

na provoz praktik a cvičení také získáváme 

z běžného rozpočtu katedry.

 Máte přehled o tom, kolik studentů 
získalo Evropský diplom z optometrie?

JW: Počet studentů, kteří tento 

diplom získali, by se dal asi spočítat 

na prstech jedné ruky, možná dvou rukou. 

Evropský diplom z optometrie podle 

mého názoru totiž není úplně promyšle-

ná věc. Člověk, který složil zkoušky a získal 

Evropský diplom, je totiž v podstatě ne-

zaměstnatelný a nepoužitelný z důvodu 

překvalifikovanosti.

 Proč?
JW: Takový optometrista je manuálně 

zručný a technicky vybavený, měří refrakci 

a je lékařem, který léčí, ale neoperuje. 

Pro jednoho člověka je to příliš široké 

spektrum činností, může je zvládnout, ale 

stěží je dokáže všechny současně uplat-

nit, určitě ne v ČR. Vyrábět ručně brýle, 

vyšetřovat refrakci a zároveň léčit oko, to 

nelze provozovat najednou. Člověk by 

se měl soustředit na určitou oblast. Můj 

soukromý názor je, že Evropský diplom 

z optometrie není pro české podmínky 

optimální. Diplom se dělí na části „A“, „B“ 

a „C“, přičemž zvládnutí části „C“ směřuje 

k léčbě oka. U nás jsme na úrovni „A“ a „B“. 

Nemyslím si, že u nás má Evropský diplom 

v plném rozsahu nějakou budoucnost, 

když vezmeme v potaz naši historii, i to, jak 

je zde pojat systém zdravotní péče.

 Jak získáváte prostředky na vybavení 
laboratoří?

FP: Než odpovím konkrétněji, chtěl 

bych předeslat, že se máme v průběhu 

semestru stěhovat do nové budovy, takže 

příští školní rok budeme začínat už tam. 

Znamená to mimo jiné i nové, prostornější, 

lépe vybavené laboratoře optometrie. Pení-

ze na vybavení se snažíme získávat pomocí 

grantů. Například v loňském roce jsme reali-

zovali grant z Fondu rozvoje vysokých škol, 

v jehož rámci jsme dovybavili optometric-

kou i technologickou laboratoř i pracoviště 

na oční klinice, kde probíhá výuka.

JW: Rozsah nebo objem grantu se 

vždycky hodnotí finančními prostředky, 

my jsme měli k dispozici asi 2,7 milionu 

korun investičních prostředků. Mimo to 

 Jak dlouho se připravuje taková 
akreditace?

FP: Než jsme ji připravili tady na škole, 

trvalo to asi tři čtvrtě roku. Akreditace 

poměrně dlouho procházela přes minis-

terstvo zdravotnictví, neboť se jednalo 

o vůbec první akreditaci optometrie 

v České republice podle nové legislativy. 

Po schválení ministerstvem zdravotnictví 

pokračuje akreditační proces na minis-

terstvu školství. Ve finále trval celý proces 

asi rok a půl.

JW: Ale hodně jsme se u toho na-

učili a každá nová akreditace nám pak 

trvá o něco méně. Člověk si prošlape 

nějakou cestičku a už ví, kde může nastat 

případně nějaká krize a s kým ji může 

prokonzultovat.
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 Myslíte si tedy, že ta laťka je nastavena 
moc vysoko?

JW: Pro současnou situaci v ČR asi ano.

FP: Možná by bylo vhodnější diplom 

opravdu rozčlenit na jednotlivé části. 

V současné době buď diplom máte, nebo 

nemáte. Chce to, aby někdo mohl říci: Ano, 
já mám část „A“, „B“ a tady ten má „A“, 
„B“ i „C“. Tak by bylo možné diplom lépe 

zakomponovat do legislativy evropských 

zemí v souladu s odpovídajícími kompe-

tencemi optometristů v těchto zemích.

JW: Je to taky otázka vztahu optomet-

risty a oftalmologa. Myslím, že dnes do jisté 

míry určuje hranice pohled oftalmologů. 

Na úrovni evropského diplomu je spousta 

činností, které nyní vykonávají oftalmologo-

vé, a zde jde o vymezení role optometristy 

v našem systému zdravotní péče.

 Domníváte se tedy, že by se překrý-
valy kompetence oftalmologa a opto-
metristy?

JW: Momentální situace ještě nedo-

zrála k tomu, aby byl jejich vztah úzce pro-

pojený. Máme určitý počet optometristů 

a velkou skupinu oftalmologů. Obě skupiny 

si své vlivy nějakým způsobem rozdělují.

 Zkoušky na získání Evropského diplo-
mu probíhají v angličtině, francouzštině 
a němčině. Myslíte si, že v budoucnu bude 
možné skládat je i v češtině?

JW: Na to je ještě čas. Musela by se se-

hnat způsobilá organizace a osoba na zisk 

akreditace a vykonávání zkoušek v českém 

jazyce. Zatím je v češtině pouze manuál 

Evropského diplomu optometristy, který 

dalo přeložit Společenstvo českých optiků 

a optometristů.

 Jak u vás probíhá celoživotní vzdělá-
vání a co je třeba doladit?

JW: Na pole celoživotního vzdělávání 

jsme 11. října 2008 vstoupili pořádáním 

konference OPTOfest 08. Hlavní náplní 

byly příspěvky absolventů, které většinou 

navazovaly na zajímavá a kvalitně zpra-

covaná témata bakalářských prací. Chtěli 

jsme studenty nenásilně přinutit k tomu, 

aby přednesením zajímavého příspěvku 

ztratili svůj ostych před publikem. Šli jsme 

do této akce s tím, že se chceme učit celo-

životnímu vzdělávání. Samozřejmě chce-

me také komunikovat se studenty, kteří 

dokončili studium a uplatňují se v praxi. 

Usilujeme o získání zpětné vazby.

Se Společenstvem a dalšími partnery 

chystáme projekt v Operačním programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který 

je financován z prostředků Evropské unie. 

V Ose 3 je totiž prostor pro celoživotní vzdě-

lávání. Jde nám o to, nachystat komplexní 

celoživotní vzdělávání. V současné době je 

totiž vzdělávání mířeno jen do konkrétních 

oblastí. Ten, kdo poskytuje kontaktní čočky, 

organizuje celoživotní vzdělávání v oblasti 

kontaktních čoček, ten, kdo se věnuje 

brýlovým čočkám, vzdělává optometristy 

v oblasti brýlových čoček. Nikdo se však 

nevěnuje základnímu opakování např. oftal-

mologického základu a stanovení standardů 

v poskytování péče a služeb optometristy. 

Jde hlavně o to, zopakovat a doplnit si 

témata, kterými studenti prošli. Měli by 

do toho vstoupit také lékaři. Optometristům 

by v celoživotním vzdělávání měly být po-

skytovány například znalosti z oftalmologie, 

farmakologie a z dalších oborů.

Máme tedy nachystanou strukturu pro 

komplexní celoživotní vzdělávání v obsa-

hu asi 28 kurzů, kterými by optometristé 

v průběhu tří let prošli. Peníze by na to 

šly z fondů Evropské unie, což by bylo 

výhodné. Oslovili bychom respektované 

odborníky v oboru optometrie, ti by si při-

pravili přednášky a byli by z těchto peněz 

zaplaceni. Optometristé, kteří by chtěli 

projít celoživotním vzděláváním, by pak 

tyto kurzy navštěvovali a získali zdarma 

podpůrné materiály.

FP: Upřesnil bych ještě, že v současné 

době se u celoživotního vzdělávání jedná 

spíš o jednotlivé akce, které na sebe ne-

navazují. Zatímco v námi připravovaném 

komplexním pojetí by v delším časovém 

horizontu byly systematicky rozvrženy 

kurzy, které by pokryly široké spektrum 

odborných témat.

 Od kdy má být celoživotní vzdělávání 
spuštěno?

JW: Původní termín zněl začátek roku 

2008. Čekali jsme na výzvu ministerstva 

zdravotnictví. Ta byla sice nakonec vydaná, 

ale ne pro naše projekty. Podali jsme tedy 

mezitím jiný projekt, ten se konkrétně týká 

inovace našeho studia.

FP: S projektem pro celoživotní 

vzdělávání tedy čekáme na vyhlášení 

odpovídající výzvy ministerstva. Ta by 

měla proběhnout snad na začátku roku 

2009. Jakmile bude známa, upravíme náš 

přibližně nastíněný projekt podle konkrét-

ních požadavků a pak už jde jen o to, zdali 

bude schválen a přijat.

JW: Časově to vychází takto: jestliže 

bude výzva vyhlášena v lednu, máme 

další tři měsíce na zpracování projektu 

a další čtyři měsíce na jeho vyhodnocení. 

Někdy po prázdninách by tedy mohl být 
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projekt nastartován úvodní fází. Připravily 

by se přednášky a úvodní kurzy. Počátkem 

roku 2010 by se projekt rozjel definitivně 

a byl by již zacílen na konkrétní skupinu 

optometristů.

 21. 11. 2008 jste pořádali tzv. Olo-
moucký fyzikální kaleidoskop pro stu-

denty středních škol. V jakém počtu vám 
na akce tohoto typu přicházejí zájemci?

JW: Přicházívají stovky studentů, 

o kaleidoskop je opravdu rok od roku 

větší zájem. Ty největší učebny, které tady 

máme, bývají zaplněny. Máme snahu 

nachystat tuto akci populární formou 

vždycky tak, aby byla fyzikální témata 
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vstřebatelná pro studenty středních škol 

a aby to podnítilo jejich zájem o fyzikální 

obory. František Pluháček měl letos např. 

přednášku na téma Zrakové klamy. Stu-

denti mohou navštívit i laboratoře.

 Jezdí k vám na tento den celé třídy 
studentů, nebo přicházejí spíš sami?

JW: Přicházejí celé třídy. Informace visí 

na webu a rozesílají se na střední školy. 

Ty toho efektivně využívají, protože tak 

poskytnou svým studentům informace 

o vysoké škole a zároveň je to pojato 

z jejich strany jako exkurze.

 Jaký je obecně zájem o váš obor? 
Patří přece jenom k oborům technickým 
a o ty je v současné době údajně menší 
zájem.

JW: U optometrie, která je zdravot-

nickým oborem, je zájem trvalý, velký. 

U ostatních fyzikálních oborů je to jako 

na houpačce, někdy větší, někdy menší. 

Nerozumím tomu, proč je v současné 

době zájem o tyto obory menší, protože si 

myslím, že možnost uplatnit se je u absol-

ventů obrovská. V okolí je hodně podniků, 

které mají o naše absolventy zájem. Nevím 

proto, kde je zakopaný pes. Když se podí-

vám na filozofickou fakultu, hlásí se na ni 

na nějaký obor stovky lidí a berou jich 30. 

Nám se hlásí na optometrii 65 lidí a be-

reme jich 22, takže jsme v rámci katedry 

v počtu uchazečů absolutní jedničky. Jinak 

zájem odpovídá počtu přijatých.

 Když se podíváme na ta čísla, myslíte 
si, že se studenti technických oborů 
bojí?

JW: Jakmile někteří studenti slyší slovo 

matematika a fyzika, jdou často do kolen. 

Je to asi tím, jaký vztah získali k těmto 

disciplínám na středních školách. Ale ne-

chci tím střední školy kritizovat, netuším 

přesně, čím to je dáno.

 Na vaší fakultě máte v plánu ještě 
nový obor, ortoptiku.

FP: Studium je akreditováno od října 

2008 a právě řešíme záležitosti vedoucí 

k otevření tohoto oboru. V současnosti 

je to jediné studium tohoto oboru 

v republice. Podrobnosti zveřejníme, 

jakmile budeme mít upřesněny všechny 

potřebné náležitosti.

 Přednášíte také na Univerzitě třetího 
věku. Jací jsou Vaši posluchači?

JW: Každý rok přispíváme přednáškou 

a praktickými demonstracemi pro poslu-

chače U3V. Jde o „osvětu“ ve skupině lidí, 

kteří jsou v kategorii presbyopů. Každý 

z nich je potenciální pacient optometristy. 

Jsou to pozorní posluchači, každý z nich 

je uživatelem nějaké korekční zrakové 

pomůcky, a tak se v našem oboru zajímají 

o vše nové.

LM: Někteří se vracejí a jsou figuranty 

pro naše studenty optometrie, kteří je vy-

šetřují v rámci praktik z korekce zraku. Stu-

denti U3V jsou vděční a trpěliví. Vzhledem 

k jejich časové flexibilitě si na nich studenti 

mohou ověřit většinu kompetencí své 

budoucí profese.

 Měli jste v životě nějaký cíl, který se 
Vám splnil, nebo jste našli nějaký nový, 
jakousi metu?

FP: Tak já to vezmu úplně od začátku. 

V první třídě jsem uvedl v rámci dotazníku, 

který vyplňovala paní učitelka (dodnes jej 

mám schovaný, je na něm krásný obrázek 

obrýlené sovy), že chci být přírodovědcem. 

Vzhledem k tomu, že momentálně půso-

bím na přírodovědecké fakultě, můžu říct, 

že tento cíl z dětství se mi vlastně splnil.

LM: Jedním z mnoha cílů bylo určitě 

vystudovat a nadále se věnovat oboru. 
A další meta? Co se týče profese, dále se 

vzdělávat a stabilizovat svoji pozici na ka-

tedře optiky.

JW: Já jsem byl od mládí technicky 

orientovaný. Studoval jsem v Olomouci 

na katedře jemné mechaniky a optiky a pak 

se naskytla možnost posunout se do oblasti 

optometrie. A cíle? Zkvalitňovat studium, 

hledat, kam by šel obor posunout. Když to 

vezmu konkrétně – podali jsme akreditační 

materiály na magisterské studium optome-

trie, což znamená zajistit materiály, přednáš-

ky a tak dále, a to tak, aby toto studium bylo 

dobře zabezpečené a mělo smysl.

 Z čeho čerpáte energii?
FP: Řeknu to klasicky, že z pocitu 

dobře vykonané práce.

JW: Souhlasím. No, ale přesto to raději 

upřesněme: energii člověk obvykle čerpá 

z toho, že se musí něčím živit, což je jeden 

z podstatných motivů. Druhý je ten, že chce 

dělat něco, co ho zajímá, rozvíjet se tam, 

kde se může uplatnit. Pokud se navíc potká 

s absolventy, kteří se s ním pozdraví a rádi za-

vzpomínají na studia, tak ho to potěší. I v tom 

je motivace, která člověka posouvá.

LM: Já osobně se snažím načerpat 

energii ze sportu, ale musím souhlasit 

i s kolegy. Důležitá je zpětná vazba, 

a proto bych ráda v této souvislosti zmí-

nila pilotní akci pod názvem OPTOfest 

08. Pokud cítíte, že je odezva pozitivní, 

motivuje vás to k dalším počinům. Vidíte, 

že to, co děláte, má smysl.

JW: Když máte signály, že něco děláte 

dobře, tak vás to „nakopne“ víc, než kdybys-

te měl negativní odezvu. Jde o pozitivní 

signály jak z pozice studentů, tak z pozice 

Společenstva českých optiků a optometris-

tů a to je motivující pro naši další práci.

Za rozhovor poděkovala redakce.
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v oční optice
Soudní znalec

S novým číslem začínáme také novou 

rubriku nazvanou výše uvedeným 

titulkem. Bude se týkat nejčastěji 

se opakujících reklamací v oční optice. 

Účelem této rubriky budou informace, 

které pro vás mohou být jednak zajímavé 

a také se skrze ně lze poučit. Byli bychom 

rádi, aby byly tyto informace jakýmsi vodít-

kem, proč reklamacím raději předcházet, 

než je nechat přerůst ve stížnosti. Ty totiž 

žádnému oboru příliš neprospívají.

Úvod

V roce 2003 mne kontaktoval předse-

da Krajského soudu v Brně s tím, že se stále 

více objevují případy, které se dotýkají 

oboru oční optika. Pro daný obor nebyl 

na celé Moravě soudní znalec, který by byl 

soudu v jednotlivých případech nápomo-

cen. Souhlasil jsem s tím, že podstoupím 

vše potřebné.

To jsem ještě bláhově nevěděl, co mne 

čeká. Po všech nezbytných formalitách, 

jako je doložení vzdělání, praxe, doporuče-

ní od odborné organizace, škol i potvrzení 

o tom, že nejsem spolupracovníkem StB, 

jsem byl odeslán na školení do znaleckého 

ústavu v Brně a po úspěšném ukončení 

jsem složil slavnostní slib na Krajském 

soudě v Brně v roce 2004. Z dalekosáhlého 

projevu předsedy stojí za pozornost tato 

slova: „Vážení,“ (u slibu bylo asi třicet znalců 

z různých oborů), „až se sejdeme u soudu, 

bude tam kromě jiných svědek, který 

to viděl, nerozumí tomu a nerozhoduje 

o tom. Pak tam budete vy (znalci), kteří 

to neviděli, rozumí tomu a nerozhodují 

o tom. Nakonec tam budu já (soudce), 

který to neviděl, nerozumí tomu a hlavně 

musí rozhodnout – to je tragédie každého 

soudního procesu.“ Tehdy to bylo příjemné 

a bylo to k pousmání, ale teprve praxe mi 

ukázala, jak trpká je to skutečnost.

Postavení a práci soudního znalce v ČR 

definuje a upravuje jeden z nejstarších 

zákonů a jeden ze zákonů, který v minu-

losti prošel nejmenším počtem aktualizací. 

Asi byl v minulosti velmi dobře napsán, 

nebo spíše nebyl součástí žádné politic-

ké hry a politických zájmů. Jde o zákon 

č. 36/1967 Sb. Byl schválen 6. dubna 1967. 

Poslední informace z vlády a parlamentu 

naznačují, že novelizace zákona je přece 

jenom v dohlednu. Dalším podkladem 

pro práci znalců je vyhláška, která zákon 

blíže rozpracovává.

Soudní znalci a tlumočníci v ČR jsou 

vedeni v seznamu znalců, který vede 

příslušný krajský soud podle místa trva-

lého bydliště. Tento seznam podle jmen 

i podle odbornosti je volně přístupný 

na www.justice.cz. Je to zdroj, který je dnes 
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nejvíce využívaný běžnými koncovými 

spotřebiteli. Soudní znalec pracuje dle 

zákona na vyžádání soudu nebo jiných 

státních institucí, jako je policie, obchodní 

inspekce atd. Dále pracuje v občanských 

a obchodních sporech, jako jsou rekla-

mace, posouzení kvality práce, servisu, 

odhadu hodnoty předmětů, zboží, strojů, 

majetku atd.

Z odborného hlediska je práce znalce 

jistě velmi zajímavá a každý případ přináší 

poučení, nové informace a zkušenosti. 

Nepříjemné na této práci je to, že i nej-

lépe zpracovaný posudek dá téměř vždy 

za pravdu jedné nebo druhé straně. Jedna 

strana sporu bude potěšena a ta druhá 

bude z výsledku pochopitelně zklamaná. 

Hlavně u soudu a soudního jednání je vždy 

patrná snaha žalobce nebo obhájce udě-

lat ze soudního znalce naprostého laika 

v daném oboru. Díky tomu je znalec pod 

neustálým tlakem a ve stresu. Obdobně je 

tomu i při posudku, který řeší reklamaci.

Reklamace v oční optice neuvěřitel-

ným způsobem narostly. Zatímco v roce 

2005 se ke znalci dostala pouze jedna až 

dvě za měsíc, v minulém roce je to jedna 

až dvě za týden! Kde hledat příčinu? Je jich 

celá řada. V oboru je mnoho provozoven 

očních optik, kde není celodenně příto-

men oční optik. Tak se stane, že se projeví 

v nabídnuté službě či u výsledného pro-

duktu neznalost, i když to není schválně. 

Na druhé straně se zvedla znalost, sebe-

jistota a někdy až bezohlednost nositelů 

brýlí. Určitou míru na tom nese samotný 

dodavatel, velkoobchod, který dnes dováží 

zboží i méně kvalitní a který je popřípadě 

méně ochotný některé reklamace řešit.

Zákon jasně stanoví dva roky záruky 

na materiál (brýlové čočky, obruby, vrstvy 

atd.) a tři měsíce na práci optika (zábrus, 

centrace, refrakce atd.). Velmi typický 

průběh dnešního sporu začíná tím, že oční 

optika má špatně vyplněný reklamační 

protokol nebo jej nemá vůbec. Zákon 

ovšem vypsání reklamačního formuláře 

nařizuje v okamžiku, kdy zákazník vysloví 

přání zboží reklamovat. Další častou chy-

bou je nezdůvodnění zamítnutí reklamace 

v protokolu o reklamaci, což taktéž zákon 

nařizuje. Česká obchodní inspekce, která 

do uvedeného sporu vstupuje, kontroluje 

pouze to, zda byl dodržen zákon. Tech-

nickou část nechá řešit znalcům. Pokud 

se přesto obě strany nedomluví, tak 

následuje soud. Moje zkušenost je v ně-

kterých případech velmi smutná. Např. 

cena brýlí byla 8 500 Kč a soudní výdaje 

přesáhly 58 000 Kč. Také se vám to zdá 

divné? Ukázalo se, že 99 % reklamací, které 

se v poslední době projednávaly u soudu, 

se tam dostalo ne kvůli technickému 

posouzení (jak již bylo uvedeno, soudce 

tomu stejně nerozumí), ale kvůli osobní 

nevraživosti zúčastněných stran. Dovo-

lím si vyslovit určitou nepsanou pravdu 

nejenom o soudech týkající se reklamací: 

„U soudu se nehledá pravda, ale vítěz.“ 

V sérii článků v nové rubrice Z praxe 

soudního znalce si dovolím podělit se 

s vámi o případy nejčastěji se opakujících 

reklamací v oční optice, abychom se jim 

mohli v budoucnu společně vyhnout. 

Pokud se totiž na centrálních úřadech, 

jako je ČOI, příliš často objevují stížnosti 

na oční optiky, je to nepříjemné pro celý 

obor. Vede to ke zbytečnému upozornění 

na sebe a také přirozeně ke kontrolám.

Ing. Ivan Vymyslický

ivan.vymyslicky@ppo.cz

www.dioptra.eu
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není vhodná
pro laserové
operace

Rohovka

a pak odklopena. Tento plátek, nazývaný 

„flap“, pravděpodobně nikdy správně ne-

přiroste zpátky. Následně je vrstva rohovky 

nacházející se pod „flapem“ odstraněna 

laserem. V oku vznikne velká rána.

 Spiegel: A co je na tom tak špatného?
Dr. Berke: Rohovka jako orgán vznikla 

v průběhu miliony let trvajícího evoluční-

ho přizpůsobení. Aby byla rohovka jasná 

a průhledná, pracuje s ní imunitní systém 

velmi úsporným způsobem, a to proto, že 

každý zánětlivý proces v rohovce může 

vést ke zhoršení optických vlastností. Rána, 

která vznikne, a to nejenom u metody 

Lasik, ale i u jiných laserových operačních 

metod, aktivuje podstatným způsobem 

imunitní systém rohovky. Dochází k zánětu 

rohovky a k hojivým procesům se zákaly 

a jizvami v rohovce. To způsobuje u části 

pacientů efekty oslnění, které mohou tr-

vale zhoršit vidění, hlavně v noci. Mnoho 

operovaných si navíc stěžuje na ztrátu 

kontrastního vidění, vidí svět kolem sebe 

jako starou vybledlou fotografii. I to je 

pravděpodobně způsobeno následkem 

hojících procesů.

 Spiegel: Internetová diskuzní fóra 
na téma oční laserové operace jsou plná 
příběhů utrpení kvůli suchým očím. 
U části operovaných pacientů – oficiální 
studie mluví o 20 % a více – zůstávají 
trvalé následky. 

Dr. Berke: I toto lze lehce objasnit. 

Rohovka je hustě protkaná nervovými 

Pryč s brýlemi, zapomeňte na kon-

taktní čočky! V loňském roce se 

v Německu rozhodlo skoro 100 000 

lidí pro laserové odstranění své krát-

kozrakosti nebo dalekozrakosti. Rizika 

a možné zdravotní komplikace však bývají 

často zamlčovány. V rozhovoru pro server 

Spiegel Online informuje oční fyziolog 

Andreas Berke o nebezpečích, která číhají 

při laserových operacích.

Dr. Andreas Berke je docentem na HFAK 

(Höhere Fachschule für Augenoptik) v Kolí-

ně nad Rýnem a na Pennsylvania College 

of Optometry v USA. Je členem zkušební 

komise pro Evropský diplom z optometrie 

ECOO. Je autorem mnoha odborných 

publikací z oblasti optometrie. Vyučuje 

anatomii oka a fyziologii vidění. Před dvěma 

lety přednášel u nás v Brně na konferenci 

učitelů zabývajících se optometrií.

 Spiegel: Jako oční fyziolog přesně 
poznáte a studujete biologické procesy 
v rohovce oka. Co znamená pro oko 
laserová operace?

Dr. Berke: Při laserové operaci očí me-

todou Lasik je rohovka plátkovitě naříznuta 
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vlákny. Důležitým úkolem těchto nervů 

je detekovat, zda se na rohovce nacházejí 

suchá místa. Prostřednictvím komplikova-

né reflexní dráhy, která vede do mozku, se 

do rohovky spouštějí přes slzné žlázy slzy. 

Pokud se kvůli laserové operaci přeruší 

reflexní dráha, neobdrží mozek informaci, 

že je oko suché, a žlázy pak proto nepro-

dukují dostatek slz.

 Spiegel: Podle velikosti původní ame-
tropie potřebuje 3–50 % pacientů, kteří 
podstoupili zákrok laserem, i po násled-
ných opravných operacích ještě brýle. 
U mnoha pacientů se navíc původní 
ametropie po měsících nebo i po letech 
opět vrací. Čím je to způsobeno?

Dr. Berke: I to je způsobeno hojícími 

a regeneračními procesy. Díky tomu 

může vzrůstat zakřivení rohovky a měnit 

se lomivost oka.

 Spiegel: Společnost Lufthansa se vyhý-
bá zaměstnávání pilotů, kteří mají oči odo-
perované laserem, a to především proto, že 
dlouhodobé důsledky laserových operací 
jsou nevypočitatelné. Jaká jsou dlouhodo-
bá rizika těchto očních operací?

Dr. Berke: Především takzvané změk-

nutí rohovky – keratektázie. Pro postižené 

je to hrozné, neboť se jejich zraková ostrost 

od minuty k minutě mění. Často pak 

pomůže pouze transplantace rohovky. 

V poslední době se intenzivně zabývám 

výzkumem v oblasti biomechaniky rohov-

ky a došel jsem k názoru, že rohovka není 

vzhledem ke svým biomechanickým vlast-

nostem pro laserové operace vhodná.

 Spiegel: Proč?
Dr. Berke: V oku je totiž, podobně jako 

ve vzduchovém balonku, určitý stálý tlak, 

tzv. nitrooční tlak. U balonku musí tlaku 

odolávat jeho gumový obal. U oka je to 

rohovka, a ta musí tlaku odolávat celý 

lidský život. Když je rohovka po laserové 

operaci zesláblá, nelze odhadnout, jak 

dlouho bude nitroočnímu tlaku odolávat, 

jestli mu odolá, nebo dojde po letech k je-

jímu změknutí způsobenému podmíněně 

genetickými faktory. Napětí v rohovce 

zůstává i po laserové operaci neměnné, 

musí však být udrženo ztenčenou ope-

rovanou tkání. Kdo se nechá operovat 

ve 20 letech, tomu musí rohovka vydržet 

ještě 60 nebo i 70 let. Laserové operace 

se však provádějí teprve přibližně 15 let. 

Ti, kteří si nechali operovat rohovku ještě 

před vynálezem metody Lasik, plní dnes 

čekárny specialistů, protože jejich rohovka 

byla operací poškozena, a nedokáže stálé-

mu tlaku odolávat.

 Spiegel: A s věkem již navíc nevidíme 
tak dobře.

Dr. Berke: S věkem se zhoršuje pře-

devším kontrastní vidění. Zda bude 

po Lasiku, který rovněž ovlivňuje kon-

trastní vidění, dostačující pro samostatný 

plnohodnotný život, dnes nikdo neví. Také 

operace šedého zákalu, u něhož se zašedlá 

čočka nahrazuje nitrooční čočkou, je těžší, 

protože rohovka se nedá správně změřit. 

Brýle na čtení navíc budete potřebovat 

i po Lasiku – krátkozrací dokonce dřív, než 

by je potřebovali bez laserové operace.

 Spiegel: V dnešní době se oční chirur-
gové pouštějí i do presbyopií. Používají 
buď metodu, při níž oko, které má hledět 
do blízka, nechávají lehce krátkozraké, 
nebo implantují do oka tzv. multifokální 
víceohniskové čočky. S těmi pak vidíte 

více obrazů ostře, a to jak do blízka, tak 
i do dálky. Obrazy, které nechcete vidět, 
má mozek potlačit.

Dr. Berke: V současnosti jsou to všech-

no velké kompromisy. Když někdo po-

třebuje k životu skutečně plnohodnotné 

vidění, k čemuž patří například vidění při 

řízení auta, měl by na tyto metody rychle 

zapomenout. Jsou daleko lepší alternativy, 

jako například multifokální kontaktní čoč-

ky, které si můžete z oka kdykoliv vyjmout 

bez rizika trvalých následků v oku.

 Spiegel: S jakým nejtěžším případem 
komplikace u laserové operace jste se 
doposud setkal?

Dr. Berke: Mladá žena ve věku kolem 

20 let měla před operací krátkozrakost 

s hodnotou –2,50 D. Devět týdnů po ope-

raci měla rohovku tak změklou a vypouk-

lou, že ji teď čeká transplantace rohovky. Je 

z toho v těžkých depresích a v současnosti 

je v péči psychiatrů.

Překlad článku zveřejněného na internetu.

Zdroj: Spiegel Online z 12. 11. 2008. 

Překlad: redakce

Dr. Andreas Berke, oční fyziolog, autor mnoha 
odborných publikací z oblasti optometrie
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• široké zorné pole a ostré vidění na všechny vzdálenosti

• vynikající snášenlivost při všech denních činnostech
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Obruby Imago
tvořivost 
s německou jistotou

Co skutečně přináší 
společnost Imago 
do Čech?

„Společnost Imago nás v Čechách 

může oslovit zejména schopností vyhovět 

potřebám skutečné středoevropské kliente-

ly,“ odpovídá Jan Judl ze společnosti Vegan.  

„Zkušený výrobce brýlových obrub, který 

se nechce profilovat ve stylu italských ex-

travagantních módních značek a soustředí 

se na klientelu ve střední a severní Evropě, 

musí vyhovět praktickým nárokům optiků, 

potřebám a vkusu zákazníků, zároveň je ale 

vždy inspirovat a posouvat dopředu. To vše 

v minimální cenové hladině. Není to lehké, 

ale společnosti Imago se to daří.“

Na začátku tohoto roku se na stranicích všech modelů brýlí spo-

lečnosti Imago začaly objevovat symboly Shivova oka. „Tento 

symbol nekonečného pohybu a hlubšího vnitřního pohledu na svět 

nám připomíná stálý vývoj, kreativitu a nutnost neuváznout myšlenkově 

na jednom místě,“ hrdě vyhlašují Rainer Laepple a Marco Finster, majitelé 

společnosti Imago.
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Historie společnosti

Historie společnosti Imago GmbH za-

čala v roce 1990, kdy Rainer Laepple převzal 

společnost Alfreda Gassnera, distributora 

italských optických značek, a rozjel svůj 

podnik na osmdesáti metrech čtverečních 

v podzemních kancelářích v Mnichově.

Již v roce 1991 se však společnost 

přemístila do výrazně větších prostor 

a představila své první tři modely IMA-

GO, pojmenované jednoduše UNO, DUE 

a TRE. Společnost se také přejmenovala 

na „IMAGO THE ITALIAN EYEWARE CON-

NECTION GMBH“. V té době dostala 

společnost ten správný rytmus a začala 

se rychle vyvíjet.

Imago latinsky znamená „tvar, myš-

lenku, představu nebo obraz“. A skutečně, 

brýlové obruby značek Imago a Ogami 

jsou hravé, plné představivosti a tvarem 

přesně odpovídají požadavkům středo-

evropských klientů.

Kolekce společnosti IMAGO se nyní 

prodávají ve 25 zemích po celém světě. 

Distribuci zajišťují pouze pečlivě vybrané 

velkoobchody. Výběrová řízení trvají až půl 

roku a ověřují schopnost vybrané firmy 

zajistit kvalitní servis pro všechny značky.

„Chceme optikům zajistit maximální 

pohodlí. Z vlastní zkušenosti víme, že 

kvalitu značky optik posuzuje i podle 

možností, které mu skrze velkoobchod 

výrobce dává,“ říká Marco Finster.

V roce 1995 se společnost ještě jednou 

přejmenovala na „IMAGO THE GERMAN 

EYEWARE CONNECTION GMBH“ a pře-

stěhovala se na 360 metrů čtverečních 

do nových kanceláří.

Společnost Imago pak začala před-

stavovat nové značky, začala pracovat 

s novými materiály. Jak značka postupně 

rostla, našla si i vlastní sídlo 30 kilometrů 

od Mnichova, vybudovala předváděcí cen-

trum a začala se účastnit všech důležitých 

světových výstav.

V České republice a na Slovensku dis-

tribuuje značky Imago a Ogami společnost 

Vegan spol. s r.o. 

Martin Ježek, Jan Judl

Vegan spol. s r.o., www.vegan-optik.cz



Jak to vidí 
Irena Budweiserová
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Členka legendárního Spirituál 

kvintetu. Původně vystudova-

la školu zahraničního obchodu 

a pracovala v Československé obchodní 

komoře. Během koncertování se Spirituál 

kvintetem vystudovala Ježkovu kon-

zervatoř a po dvaceti letech na ní sama 

několik let externě vyučovala. Hostovala 

v několika muzikálech Městského divadla 

v Brně a také v Ostravě a pět let připravo-

vala a moderovala pořad „Řeč je o hudbě“ 

na ČR Praha. Souběžně s účinkováním 

ve Spirituál kvintetu se věnuje sólové 

dráze. Nejdříve to bylo v oblasti folku, ale 

po seznámení s Luďkem Švábenským 

a Pavlem Husičkou se ocitá ve společnosti 

jazzových muzikantů. V posledních deseti 

letech spolupracuje s formací Fade In, s níž 

koncertuje po republice či v zahraničí a na-

táčí svá sólová CD. Její poslední album se 

jmenuje „O Vánocích zpívám“ a posluchači 

na něm mohou slyšet netradiční úpravy 

vánočních písní z celého světa či černoš-

ských vánočních spirituálů. 



 V kom vidíte hrdinu?
Ve své mamince.

 Zavíráte před něčím oči?
Moc to neumím, i když bych někdy 

chtěla, život by byl lehčí.

 Nad čím byste přivřela oko?
Spíš mne napadá, nad čím bych 

nepřivřela oko, a toho je více – např. nad 

nevěrou svého manžela.

 Co (nebo koho) byste střežila jako 
oko v hlavě?

Své dítě, i když to tak doslova nikdy 

nejde, je to „jen slovní obrat“.

 Kdo a čím si u Vás udělá dobré oko?
Asi jsem ješitná, ale když mně někdo 

dokáže pochválit (tím myslím nejen zpěv, 

ale i koláč nebo zahradu). Ono to totiž dost 

lidí nedokáže.

 Na co se ráda díváte?
To by byl nekonečný výčet; platí tu 

i kouzlo nečekaného.

 Jaké místo na světě podle Vás stojí 
za vidění?

Názor měním s věkem či náladou; 

někdy je to Austrálie, jindy Homole – malý 

kopeček v mém rodném Mýtě, protože je 

to obestřeno vzpomínkami, nostalgií a to 

místo je středobodem mého světa.

 Máte někdy chuť vidět do budouc-
nosti?

Ne, toho se bojím.

 Jaký výhled a poučení Vám dává Vaše 
práce?

Výhled si netroufám odhadnout, časy 

jsou nevyzpytatelné; poučení – pokud se 

k něčemu doberete jen vlastními silami, 

vůlí a vytrvalostí, ztratíte cestou dost ener-

gie, ale to získané bude jen vaším trvalým 

vlastnictvím.

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

Jsem takový „bilanční typ“ a potřebuji 

mít pocit splněných věcí; mám báječnou 

dceru, pohodové manželství, hezký vztah 

se svojí maminkou a myslím, že jsem po-

těšila i dost neznámých lidí svým zpěvem; 

doufám, že jsem nikomu vědomě neublíži-

la, a tak zbývá to nepokazit. Co mám před 

sebou, nikdo neví a tak je to lepší.

 Když hledíte na svět, jak jej vidíte 
a vnímáte?

Pocity mám velmi rozporuplné a těžko 

je dokážu zformulovat do výstižné věty; asi 

mám v sobě víc obav než pozitivního oče-

kávání; možná se hodí jako malé memento 

ocitovat paní Jiřinu Šiklovou: „Važme si 

odlišností druhého člověka a oceňujme 

sebe sama.“

Za rozhovor poděkovala redakce.

Foto: z archivu Ireny Budweiserové

Česká oční optika 1/2009

 Jakou úlohu ve Vašem životě hraje 
zrak?

Důležitou, tak odpoví jistě každý 

člověk.

 Co Vás upoutá na první pohled – bar-
va, tvar, zvuk, vůně, nebo něco jiného?

Barva a zvuk.

 Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Myslím, že alespoň troje mám doma.

 Kdy Vám naposledy oči zářily nad-
šením?

Když jsem ve výloze obchodu uviděla 

jeden extravagantní model a když nám 

sýkorky začaly létat do nového krmítka.

 Kdy je podle Vás potřeba mít oči 
na stopkách?

Za volantem.

 Co Vás v poslední době uhodilo 
do očí?

Netečnost lidí vůči různým amorálním 

a neetickým skutečnostem. (Ryba smrdí 

od hlavy.)

 „Stát se vidoucím“ – jak vidíte tento 
proces Vy?

To může mít různé podoby; počínaje 

dobrým odhadem, který z mužů může 

být pro vás vhodným životním partnerem, 

přes schopnost dobře investovat do mo-

derního umění, až po zjištění, že to zásadní 

se už stalo nebo se děje právě teď.

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

Řídím se jinými smysly, ale někdy je 

příjemné sledovat to ve filmu či v lite-

ratuře.

 Otevřel Vám někdy někdo oči?
Nevnímám to jako jednorázovou akci, 

spíš postupné ovlivňování či působení 

některých lidí na mé názory a chování.
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free-form

Výroba
brýlových čoček

V poslední době se v našem oboru 

stále častěji setkáváme s názvy 

jako optimalizace brýlových čoček, 

individualizace progresivních křivek. S tím 

souvisí velmi oblíbený výraz technologie 

free-form, zkráceně v angličtině FFT. 

Co to je technologie 
free-form?

Technologie free-form je proces – 

nový způsob výroby brýlových čoček. 

FFT tedy nejsou čočky a neměly by tak 

být ani nazývány. Je to soustava strojů, 

které jsou vyrobeny a sestaveny tak, aby 

zvládly proces broušení a leštění optických 

ploch mnohem flexibilněji než tradiční 

technologie výroby.

Používání FFT samo o sobě ještě ne-

znamená, že takto vyrobené brýlové čočky 

jsou individualizované – přizpůsobené 

konečnému zákazníkovi.

FFT umožňuje vyrábět velmi složité 

plochy (progresivní, individuální, atorické) 

a také kombinovat tyto křivky na obou 

stranách nebo dokonce jenom na jedné 

straně brýlové čočky. 

FFT však také umožňuje vyrobit i tzv. 

„špatné“ brýlové čočky. Nikoliv z hlediska 

mechanické kvality, ale z hlediska kvality 

optického zobrazování, jehož parametry 

jsou určeny výpočtem plochy čočky po-

mocí speciálního softwaru. 

Původ technologie 
free-form 

Koncept výroby brýlových čoček 

pomocí FFT má kořeny v CNC strojích 

(Computer Numerical Control – počíta-

čově číslicové řízení). Jde o stroje, které 

jsou vybaveny výkonnými servomotory 

plně řízenými digitálními daty z počítače, 

a systémem, který vede a přesně určuje 

polohu řezného nástroje a jeho pohyb 

na obráběném materiálu. Jinými slovy se 

dá říci, že software přesně říká CNC stroji, 

čím pohybovat (nástrojem, obrobkem, 

případně oběma), kterým směrem se 

pohybovat a také jak rychle. 

V čem je tajemství 
technologie free-form?

FFT opouští starou technologii výroby 

progresivních brýlových čoček. Tradiční 

technologie používá polotovary – tzv. 

blanky s již hotovou progresivní křivkou 

na přední ploše a konvenční nástroje pro 

technologií
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zhotovení sférické/torické plochy na zadní 

straně čočky tak, aby výsledná čočka měla 

požadovanou dioptrickou hodnotu. Tyto 

tradiční nástroje, tzv. šály, někdy díky 

tvaru nazývané také kopyta či hříbky, 

mají přesný – negativní tvar požadované 

zadní plochy čočky. Těchto nástrojů je pro 

konvenční výrobu potřeba veliké množství 

(každá dioptrická kombinace sféry a cy-

lindru vyžaduje specifický nástroj) a celý 

výrobní proces je časově několikanásobně 

delší než s technologií free-form.

U FFT jsou používány počítačem říze-

né postupy pro frézování plochy čočky, 

a to jak na zadní ploše, tak i na ploše před-

ní. Proces leštění je řízený také numericky 

a díky tomu lze vyrobit skutečně téměř 

jakýkoliv design povrchu brýlové čočky.

Leštění je nejkritičtější fáze během 

výroby technologií free-form, protože 

i velmi malá odchylka od teoretického 

(vypočteného) tvaru povrchu by mohla 

velmi snížit optickou kvalitu čočky.

Výhody FFT pro 
výrobce brýlových 
čoček

FFT dovoluje výrobci snadno a velmi 

rychle střídat na jednom stroji výrobu 

různých typů čoček pouhou změnou 

vstupních dat v PC, velikou výhodou je 

tedy rychlost.

Pomocí FFT není nutné vyrábět jen 

složité křivky, ale lze samozřejmě vyrábět 

také běžné sférické nebo asférické zadní 

plochy pro standardní jednoohniskové, 

bifokální nebo progresivní čočky. Techno-

logie free-form úplně odbourává nutnost 

a logistickou náročnost používání kon-

venčních nástrojů – šál.

U progresivních čoček to navíc zna-

mená snížení množství polotovarů na skla-

dech. Dříve muselo být pro každou progre-

sivní čočku skladováno obrovské množství 

polotovarů – blanků. Nyní mohou být 

sklady mnohem menší.

Příklad: Standardně vyráběné pro-

gresivní čočky mají 6 základních křivek x 

12 adicí = 72 blanků. K tomu připočítejme 

stejné množství polotovarů pro verzi čočky 

s krátkým progresivním kanálem pro malé 

obruby, což je dnes u špičkových výrobců 

standard. Celkem tedy máme 144 základ-

ních druhů sériově vyráběných polotovarů 

pro každý jeden typ progresivních čoček. 

Naproti tomu při výrobě progresivních 

čoček se sférickou přední plochou a progre-

sivní/atorickou zadní křivkou zhotovenou 

pomocí FFT stačí stále oněch 6 základních 

křivek, tedy 6 různých polotovarů pro 

pokrytí všech výše zmíněných kombinací 

hodnot. Skladovat je tedy potřeba tyto 

polotovary už jen v různých materiálech.

Technologie  
free-form 
a individuální 
progresivní čočky

Pouze společnosti – výrobci, kteří mají 

špičkové programátory a zároveň dlouho-

leté zkušenosti s vývojem progresivních 

brýlových čoček (tak jako Rodenstock), 

mohou dosáhnout vytvoření softwaru pro 

výrobu progresivních brýlových čoček té 

nejvyšší kvality. 

FFT je technický základ pro skutečně 

individuální brýlové čočky, ale CNC stroje 

samy o sobě nejsou známkou kvality pro-

gresivních čoček.

Speciální program počítá na základě 

poskytnutých individuálních dat o klien-

tovi a obrubě každou čočku individuálně 

a předává výrobní data CNC strojům 

tak, aby se jim podařilo zhotovit brýlové 

čočky co nejpřesněji podle vypočteného 

matematického modelu povrchu čočky. 

Tento průmyslový počítač pro výpočet 

může být umístěn kdekoliv na světě, 

nezávisle na CNC strojích. Například 

řídicí server firmy Rodenstock se nachází 

v Mnichově a odtud on-line řídí stroje 

a nástroje v Klatovech, v Regenu nebo 

třeba ve Frankfurtu. 

obr. 1  Progresivní čočky Rodenstock vyráběné 
technologií free-form
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prohnutí brýlového středu. V současnosti 

Rodenstock nabízí optimalizovanou 

čočku Multigressiv MyView, zohledňující 

PD klienta, a celou škálu individuálních 

progresivních čoček v kategorii Impres-

sion včetně čočky Impression FreeSign, 

která zohledňuje také individuální návyky 

nositele brýlí a jeho personální požadavky 

na velikost zorného pole nebo hlavní 

pracovní vzdálenost do blízka. 

Pro výrobu těchto čoček používá 

Rodenstock vlastní CNC stroje a vlastní 

software, které se jako celek nazývají 

ILT – Individual Lens Technology. Tato 

technologie kromě zohlednění všech 

individuálních parametrů a požadavků 

zákazníka a optimalizace zobrazovacích 

vad nižších i vyšších řádů (koma, trefoil 

atd.) umožňuje například také změnit 

použitou bázickou křivku polotovaru 

nebo vyrobit čočku s 0% insetem pro 

monokulární korekci (inset – umístění 

a decentrace progresivního kanálu a zóny 

do blízka). Rodenstock používá ILT pro 

všechny operace od frézování, přes leště-

ní až po superfinišování (finální leštění). 

Co tedy technologie 
free-form znamená pro 
vás a vaše zákazníky?

Kromě rychlosti dodání i těch nejslo-

žitějších individuálních čoček vám FFT 

přináší možnost nabídnout zákazníkovi 

skutečně individuální progresivní brý-

lové čočky té nejvyšší kvality s vysokou 

přidanou hodnotou. Takové čočky jsou 

přizpůsobené individuálním parametrům 

obruby, zohledňují například rozdílnou 

potřebu konvergence u myopů a hyper-

metropů, zákazníků s rozdílnou pupilární 

vzdáleností, umožňují poskytnout pro-

gresivní čočky zákazníkům, u kterých by 

to dříve nebylo myslitelné – zákazníkům 

s vysokou anizometropií, vyššími hod-

notami sféry nebo cylindru, zákazníkům 

s prizmatickou korekcí. Tohle vše téměř 

do jakékoliv obruby a vždy s maximálním 

možným výsledkem omezeným už jen fy-

zikálními zákony a přesností poskytnutých 

individuálních parametrů. 

Bc. Petr Ondřík

Rodenstock ČR s.r.o.

petr.ondrik@rodenstock.cz

Technologie free-form 
a firma Rodenstock

Rodenstock je jedním z průkopníků 

FFT a pro výrobu polotovarů ji použil 

poprvé již v roce 1992. Multigressiv 2 

byla v roce 1999 první progresivní čočka 

Rodenstock s on-line optimalizací zadní 

atorické plochy. V roce 2000 Rodenstock 

uvedl na trh první individuální progresivní 

čočku Impression ILT, u které jsou do vý-

počtu zahrnuta individuální data zákaz-

níka: PD, úhel sklonu očnice, vzdálenost 

vrcholu rohovky od brýlové čočky a úhel 
obr. 2  U technologie free-form se obráběcí 

nástroj pohybuje ve všech směrech
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vyššího řádu a laserové
refrakční operace

Aberace

V dnešní době se stále více skloňují 

termíny jako aberace vyššího řádu, 

wavefront-guided ablace, ablace šitá 

na míru apod. Technologie měření wavef-

ront (vlnoplochy) byla vyvinuta v astrono-

mii, kde se s její pomocí měří nepřesnosti 

čoček a zrcadel hvězdářských dalekohledů. 

Tato technologie pronikla i do očního lékař-

ství. Je založena na fyzikálně matematických 

analýzách, při kterých je refrakční aparát oka 

popisován a analyzován komplexně. 

a f frekvenci, např. Z(3,1) – aberace 3. řádu 

označovaná jako coma. Zernikeho polyno-

my mohou být uspořádány do pyramidy.

Zařízení k detekci aberací se nazývá 

aberometr. Zjednodušené schéma uka-

zuje obr. 1. Základní součástí aberometru 

je zdroj světla (superluminiscenční dioda), 

detektor (Shack-Hartmannův senzor), zá-

znamové a vyhodnocovací zařízení. Mezi 

aberometry využívající Shack-Hartmannův 

senzor patří např. Wasca Wavefront Analy-

zer (Zeiss), Zywave (Bausch&Lomb), VISX 

WaveScan (AMO), LADAR Wave (Alcon). 

Senzor se skládá ze soustavy mikročoček 

a ze senzoru CCD, který je v počítači 

virtuálně rozdělen na počet částí, který 

je shodný s počtem mikročoček. Abero-

metry jsou schopny detekovat i aberace 

vysokých řádů, v praxi se však nejčastěji 

pracuje s aberacemi do 4. či 5. řádu. Abe-

race 3. řádu (coma, trefoil) a 4. řádu (sfé-

rická aberace, sekundární astigmatismus, 

quadrafoil) se totiž mohou ještě významně 

podílet na celkovém aberačním stavu, pří-

spěvek aberací 5. a vyšších řádů můžeme 

považovat za málo významný.

Referenční rovina je zpravidla v úrovni 

zornice. Velikost zornice zásadně ovlivňuje 

rozsah aberací. Čím širší zornice, tím větší 

aberace. Vlnoplocha vycházející z optické-

ho systému oka po odražení světelného 

paprsku od sítnice je zcela unikátní pro 

daného člověka, pro jednotlivé oko. Tato 

unikátní vlnoplocha je přístrojem deteko-

vána, digitálně zpracována a připravena 

pro export do excimerového laseru, který 

Cílem současné laserové refrakční 

chirurgie již není pouze snaha korigovat 

sférickou a cylindrickou vadu, tedy tzv. 

aberace nižšího řádu, ale pokud možno 

korigovat i složitější optické vady, jako jsou 

coma, trefoil, sférická aberace, quadrafoil, 

sekundární astigmatismus a další, tedy 

aberace vyšších řádů (higher-order aber-

rations – HOAs). Jejich výskyt v populaci je 

velmi individuální stejně jako podíl jejich 

vlivu na zrakové funkce, zejména tedy 

na zrakovou ostrost a kontrastní citlivost.

Monochromatické aberace vznikají 

v nedokonalém optickém systému, jako 

je např. lidské oko. U ideálního oka by pa-

prsky vycházející z předmětu po průchodu 

očními médii vytvořily ideální vlnoplochu 

(wavefront) bez aberací a následně po do-

padu na sítnici ideální obraz. U lidského 

oka je však při průchodu jeho optickým 

systémem vlnoplocha deformována 

a obraz není dokonalý. Tvar vlnoplochy lze 

rozložit v součet tzv. Zernikeho polynomů 

označovaných jako Z(n,f ), kdy n udává řád 
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je následně schopen provést wavefront-

guided ablaci, čili ablaci „šitou na míru“. 

Významné snížení HOAs po wavefront-

guided ablaci můžeme vidět při srovnání 

předoperačního a pooperačního abero-

metrického vyšetření (obr. 2, 3).

Pro optické vady vyššího řádu se začí-

ná objevovat termín aberropie.1

Dle velikosti ji lze rozdělit na nižší 

aberropii, zahrnující přirozeně se vyskytující 

aberace v populaci, a vyšší aberropii, zahr-

nující patologické stavy, jako keratokonus, 

potraumatické změny oka, změny po kera-

toplastice, či jiných očních operacích.

Dle etiologie je aberropie vrozená či 

získaná. Získaná může mít původ v ro-

hovce (keratokonus a jiné ektázie, jizvy, 

stav po refrakční chirurgii či penetrující 

keratoplastice...), v čočce (katarakta, lenti-

konus, subluxace čočky, umělé nitrooční 

čočky – IOL, decentrace IOL...), ve sklivci 

(opacity) či sítnici.

U vyšších aberropií je korelace se 

zrakovými funkcemi výrazná, čím více 

aberací, tím horší zrakové funkce. U niž-

ších aberropií je vliv složitější a značně 

individuální. Svoji roli hrají i neurální 

mechanismy.

Dle rozsahu korekce aberací vyššího 

řádu můžeme laserové refrakční rohovko-

vé ablace rozdělit na: sférické, cylindrické 

či sférocylindrické ablace (bez korekce 

HOAs), wavefront optimalizované ablace 

(různou měrou korigující sférickou abe-

raci Z(4,0), která je laserovým zákrokem 

indukována), wavefront-guided ablace 

(korigující aberace celého optického 

systému) a topography-guided ablace 

(korigující rohovkové HOAs). 

Topography-guided ablace vychází 

z předpokladu, že korekcí rohovkových 

aberací dojde k výraznému zlepšení 

optického systému jako celku.2 Hlavní 

nevýhodou této metody je ignorace 

ostatních očních médií a tím také nepřed-

pověditelné refrakční výsledky. Naopak 

s výhodou je možné metodu použít 

u velice nepravidelných rohovek, kde 

není možná wavefront-guided ablace, 

např. po perforujících keratoplastikách. 

Dále ji lze použít u rohovkových jizev či 

opacit jiných médií, nebo různých stavů 

po předchozích ablacích, např. u excen-

trických ablací či ablací malých optických 

zón. U očí s vysokými rohovkovými abe-

racemi je možné zákrok rozdělit: v první 

fázi provést pouze korekci rohovkových 

aberací k vytvoření pravidelného sféric-

kého zakřivení a ve druhé fázi korigovat 

zbývající refrakční vadu.

Různé metody ablace se také liší 

množstvím spotřebované rohovkové tká-

ně. Nejvíce tkáně je excimerovým laserem 

abladováno u topography-guided ablací, 

CC
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L2AL1BS

S
L3

Prostorový
filtr

Shack-Hartmannův
senzor

Soustava
čoček

Laser

obr. 1 Zjednodušené schéma aberometru

méně u wavefront-guided ablací, stan-

dardní ablace většinou tkáň šetří nejvíce.

Pro význam wavefront-guided ablací 

svědčí práce Schallhorna a kol., kteří zrevi-

dovali relevantní studie na dané téma z let 

2004 až 2007.4 Shrnují, že wavefront-guided 

zákroky mají ve srovnání s konvenčními po-

dobnou či lepší refrakční přesnost a nekori-

govanou zrakovou ostrost a evidentní zlep-
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eye trackery monitorují pohyby oka a pře-

ruší laserování, když pohyb oka překročí sta-

novený práh. Aktivní eye trackery zaměřují 

pomocí systému zrcadel laserový paprsek 

do určitých bodů na rohovce. Laserové pří-

stroje mohou používat oba systémy – řídit 

laser při drobných pohybech a zastavit, když 

jsou tyto pohyby příliš veliké. 

Při iris registraci je u předoperačního 

vyšetření aberometrem pořízen snímek (se 

zachycením struktur duhovky a cév na lim-

bu), který je poté před vlastním laserováním 

přesně přiřazen danému oku (strukturám) 

a laserová ablace probíhá s maximální 

přesností. Přesný systém trackingu a iris 

registrace oka tak mimo jiné eliminuje 

vliv cyklotorze oka při uložení pacienta do 

horizontální polohy a možnost decentrace 

laserové ablace. Cyklotorze může být pouze 

několik stupňů, ale také více než 10°, což 

může vést k podkorigování astigmatismu 

až o 35 %.3, 6 Wavefront-guided ablace s iris 

registrací dosahují ve srovnání s běžnou 

ablací úspěšnější korekce HOAs a cylindru. 

Minimalizováno je také riziko glare či potíží 

s viděním za šera či za tmy. 

Cílem ablací korigujících aberace 

vyššího řádu je dosáhnout zrakové ostrosti 

1,0, případně lepší, zlepšit kontrastní citli-

vost, eliminovat vedlejší zrakové fenomé-

ny a zajistit tak co nejlepší kvalitu vidění za 

různých světelných podmínek a maximální 

spokojenost pacientů.

MUDr. Jakub Ventruba, Ph.D.

Oční klinika Lexum

ventruba@lexum.cz
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šení kontrastní citlivosti a méně zrakových 

symptomů jako glare nebo halos. O kvalitě 

wavefront-guided ablací svědčí také fakt, že 

jsou tyto zákroky prováděny např. u letců 

námořnictva Spojených států.5

Předpokladem účinné korekce abe-

rací je to, aby laserové paprsky dopadaly 

do přesně určených míst na rohovce. Zákla-

dem jsou trackovací systémy excimer laserů, 

u nových zařízení tzv. iris registrace. Pasivní 

obr. 2, 3 Srovnání předoperačního a pooperační-
ho aberometrického vyšetření
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Kazuistika
Zajímavé případy z praxe

nám do redakce svůj příspěvek ke zveřejně-

ní. Současně tak máte možnost získat za člá-

nek kredity v rámci celoživotního vzdělávání 

(podrobné informace o získání kreditů 

poskytne SČOO). Články lze zasílat elek-

tronicky na e-mail: pichova@expodata.cz  

nebo klapalova@expodata.cz. Podrobné 

informace vám poskytne redakce.

Hojení rohovkového 
transplantátu 
z pohledu 
optometristy

Anamnéza
Klientka, 26 let, bývalá aktivní kraso-

bruslařka, aktuálně trenérka krasobruslení. 

Bohužel až od roku 2007 sledovaná v naší 

oční optice. Kontaktní čočky nosí od svých 

19 let. Nosila měsíční barevné kontaktní 

čočky s 55% obsahem vody se zakřivením 

8,60 a průměrem 14,50 mm. V roce 2005 

v důsledku rohovkového vředu na pravém 

oku, který se už nepodařilo vyléčit, praktic-

ky jednostranně oslepla. 

Dioptrické hodnoty před zánětem 
(rok 2005):

P. oko: –1,25 D, vizus vpravo: 1,00

L. oko: –1,25 D, vizus vlevo: 1,00

V důsledku recidivujícího vředu (zřej-

mě pseudomonas? – původ se nám 

nepovedlo zjistit) se na pravém oku vytvo-

řila ptóza a kosmetický defekt na rohovce 

(ulcus) vnímaný i okolím. Při dotazování 

klientky jsme zjistili hrozivá fakta o totál-

Textem níže se před vámi otevírá nová 

rubrika s názvem Kazuistika. Budeme 

v ní zveřejňovat zajímavé případy 

z vaší praxe a jejich řešení. Ty budou popsá-

ny a podloženy vašimi znalostmi a zkuše-

nostmi. Doufáme, že tato rubrika bude pro 

vás přínosem, inspirací i poučením.

Ti z vás, kteří se chtějí se čtenáři i s odbor-

níky podělit o zajímavý, podnětný či poučný 

příklad ze své praxe, mají možnost zaslat 
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ním zanedbání všech zásad správného 

nošení kontaktních čoček:

•   Měsíční  kontaktní  čočky používala  kli-

entka i půl roku!

•   V průběhu nošení  čoček, mezi  rokem 

2001 až 2005, neměla klientka žádné 

odborné pracoviště, kam by docházela 

na pravidelné kontroly!

•   Kontaktní čočky si kupovala na různých 

pracovištích, případně jí je koupil někdo 

jiný. Z toho je vidět, že i před rokem 

2005 (kdy došlo k liberalizaci obchodu 

se zdravotnickými prostředky) šlo koupit 

kontaktní čočky prakticky bez kontroly.

•   Klientka  sama přiznává,  že  příbalové 

letáky nikdy moc nečetla a řídila se pou-

ze pokyny, které si pamatovala z první 

návštěvy u optometristy.

Po dvou letech čekání a neúspěšné 

léčby se v srpnu 2007 našel vhodný dárce 

rohovky a následovala transplantace rohov-

ky na oční klinice Praha-Střešovice. Protože 

od května 2007 disponuje naše pracoviště 

štěrbinovou lampou s digitální kamerou, 

mohli jsme se svolením klientky celý proces 

hojení sledovat a dokumentovat.

Subjektivní naměření poslední brý-
lové korekce z listopadu 2008:

P. oko: plan

L. oko: –2,50 D = –0,50 cyl 100° osa

Tuto korekci však klientka subjektivně 

nesnáší (zřejmě diplopie?), brýle používá 

výhradně při větší únavě večer k řízení mo-

torového vozidla: „Sice v nich vidím ostřeji, 

ale bolí mě z nich hlava, musím si na ně zvy-

kat a nevím proč, ale nejsou mi příjemné.“ 

Lépe se cítí v úplně starých brýlích:
P. oko: –0,75 D 

L. oko: –0,75 D = –0,50 cyl 100° osa  

S těmito brýlemi však byl v prosinci 

2008 naměřen vizus pouze vlevo: 0,5. 

(Podotýkám, že s námahou a velkým 

mžouráním.)

Objektivní hodnoty naměřené ve 
stejný den refraktometrem:

P. oko: –2,25 D = –9,00 cyl 10° osa

L. oko: –5,00 D = –1,25 cyl 100° osa

obr. 4  Listopad 2008. Transplantovaná rohovka 
vykazuje silný nepravidelný astigma-
tismus. Byla doporučena keratotomie 
12 řezy, které by snad mohly zlepšit vidění 
u pravého oka.

Postup hojení

obr. 1  Stav P. oka čerstvě po transplantaci

obr. 2  Stav oka 2 měsíce po transplantaci. 
Dobře lze vidět kruhový zákal rohovky, 
způsobený procesem hojení.

obr. 3  Srpen 2008. Vyjmutí stehů. Celý předešlý 
rok musela klientka brát antibiotika 
a anestetika. V dolní části rohovky je vidět 
šití. Transplantát je však průhlednější. 
Ptóza víčka výrazně ustoupila.

Závěr

Nabízí se otázka: Proč se nyní po 4 le-

tech cítí lépe v tak slabých brýlích (0,75 D), 

když předoperační vyhovující korekce 

byla = 1,25 D? Je snad možné, že by u tak 

mladého člověka po 4 letech „omeze-

ného a sníženého“ zrakového vnímání 

nastal stejný efekt jako u starších lidí, které 

k pořízení naslouchátek donutí až téměř 

praktická hluchota, ale po nasazení naslou-

chátek nezřídka reagují tak, že sami říkají, 

že je „bolí“ zvuk tekoucí vody? Zvykla si tato 

klientka vnímat svůj „neostrý svět“ natolik, 

že nyní je to pro ni s vyšší korekcí „až moc 

zaostřené, všechno je to v nich až divné“ 

a proto preferuje své staré brýle, v kterých 

vidí svůj svět tak, jak ho zná a považuje jej 

za přirozený?    

Tento vzácný a komplikovaný případ 

nám v optice názorně ukázal, jak je důle-

žité dodržovat pokyny správného nošení 

kontaktních čoček. U této konkrétní kli-

entky, která se trvale pohybuje ve vlhkém 

prostředí ledových kluzišť, je třeba dbát 

na správnou manipulaci s čočkami o to více. 

Archivovanými snímky teď můžeme nedis-

ciplinovaným klientům názorně ukázat, jak 

vypadá důsledek špatné kompliance.  

Ing. Zdeňka Ečerová

oční optik-optometrista,  

pracoviště Beroun

cocky@optika-beroun.cz



Brýlové čočky Transitions VI zlepšují kvalitu vidění a pomáhají 
zachovat zdraví a dobrý stav očí vašich zákazníků, 

kteří tak budou lépe vidět teď i v budoucnu. Brýlové čočky 
Transitions VI nabízejí vylepšené fotochromatické vlastnosti:

> Venku, zejména při vysokých teplotách, kdy jsou ještě tmavší
a přinášejí tak větší zrakové pohodlí na slunci

> Uvnitř, kdy jsou stejně čiré jako čiré čočky
> Blokují 100% záření UVA a UVB

> Mají stejný výkon ve všech materiálech

BRÝLOVÉ ČOČKY TRANSITIONS VI 
JSOU PŘI VYSOKÝCH 
TEPLOTÁCH O 10% TMAVŠÍ NEŽ
BRÝLOVÉ ČOČKY TRANSITIONS V.
Ztmavení při 35° C
Na fotochromatický jev 
má vliv teplota a působení 
UV záření.

Tyto brýlové čočky nabízejí vyspělou „samozabarvovací“ technologii,
bezkonkurenčně čiré vidění a navíc zůstávají déle čisté. 
Brýlové čočky Essilor Transitions VI s povrchovou úpravou Crizal FORTE
jsou venku tmavší a uvnitř se rychleji vracejí do čirého stavu*.
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Povrchovou úprava Crizal FORTE vylepšuje výkon brýlových čoček 
Essilor Transitions a nabízí největší odolnost 

proti poškrábání, nečistotám a prachu.
Vaši zákazníci ocení lepší vlastnosti brýlových čoček 

s povrchovou úpravou Crizal FORTE:
> Maximální minimalizace odlesků přináší větší zrakové pohodlí, 

vlastnosti a lepší vizuální vzhled brýlí
> Největší odolnost proti poškrábání znamená trvale čisté vidění

> Nejlepší oleofobní a hydrofobní technologie omezují na minimum 
vznik šmouh a jiných nečistot a udržují tak brýlové čočky čisté

> Unikátní antistatické vlastnosti omezují na minimum 
usazování prachu a brýlové čočky tak zůstávají déle čisté

BRÝLOVÉ ČOČKY TRANSITIONS VI 
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CRIZAL FORTE

SE ODBARVÍ O 70% PROPUSTNOSTI SVĚTLA 
O 30% RYCHLEJI NEŽ U BRÝLOVÝCH ČOČEK 

TRANSITIONS VI, KTERÉ MAJÍ JAKO 
POVRCHOVOU ÚPRAVU POUZE TVRZENÍ.
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Transitions VI 
s povrchovou úpravou 
Crizal FORTE
se odbarvují rychleji

* Transitions VI Crizal FORTE v porovnání 
s Transitions VI pouze s tvrzením.

vidění
venku i uvnitř

Zeptejte se Vašich odborných poradců pro brýlové čočky na naší podporu TV kampaně Transitions 
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Základy
brýlové optiky

1. část

V nové rubrice Základy brýlové 

optiky bychom postupně chtěli 

shrnout jednoduchou a srozumitel-

nou formou základní poznatky o brýlové 

korekci. Toto shrnutí může posloužit nejen 

studujícím, začínajícím optikům, ale i jako 

pomůcka pro opakování dříve nabytých 

odborných vědomostí pro již zkušené oční 

optiky a optometristy.

V první části si připomeneme základní 

pojmy a souvislosti z geometrické optiky, 

jejichž pochopení je nezbytné pro pocho-

pení celé problematiky korekce refrakč-

ních vad optického systému oka.

Základní pojmy 
z optiky

Viditelné světlo je určitý úsek elek-

tromagnetického vlnění, který vyvolává 

v lidském oku určité fotochemické reakce, 

díky nimž dochází vlivem elektrických 

potenciálů k přenosu zaznamenaných 

obrazových informací zrakovým nervem 

ze sítnice do mozku. 

Elektromagnetické vlnění je charakte-

rizováno vlnovou délkou a frekvencí. Pro 

lidské oko je viditelné elektromagnetické 

vlnění v rozsahu vlnových délek asi 390 až 

760 nm, což odpovídá frekvenci 7,7.1014 

až 3,9.1014 Hz. Tuto část vlnění nazýváme 

světlem. Hlavním přirozeným zdrojem 

světla je Slunce. Sluneční bílé světlo se dá 

rozložit optickým hranolem na spektrum, 

od krátkovlnné fialové oblasti, přes střední 

žlutozelenou, po dlouhovlnnou červenou 

oblast (obr. 1). Rychlost světla ve vakuu, tedy 

nehmotném prostředí, je asi 300 000 km/s. 

Téměř stejně rychle se šíří světlo i ve vzdu-

chu, ale v jiných, tzv. opticky hustších 

prostředích, se jeho rychlost zmenšuje. 

O tom, kolikrát se po vstupu ze vzduchu 

do daného optického prostředí rychlost 

světla zmenší, nás informuje index lomu 

(absolutní). Přechodem paprsků světla 

přes rozhraní dvou rozdílných optických 

prostředí dochází k lomu paprsků. Toho se 

využívá v konstrukci optických čoček, které 

mají lámavé plochy nejčastěji kulového (sfé-

%

denní vidění noční vidění

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

400 450 500 550 600 650 700 750 800

vlnová délka (nm)

obr. 1  Spektrum a citlivost lidského oka
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rického) tvaru, nebo se kombinuje rovinná 

plocha s kulovou. V grafické konstrukci 

zobrazení na obr. 2 bylo pro zjednodušení 

použito tzv. tenké spojné čočky. 

Čočky dělíme na dvě základní skupiny: 

spojky (konvexní) a rozptylky (kon-
kávní). U spojek dochází po průchodu 

rovnoběžného svazku paprsků za čočkou 

k jejich soustředění do jednoho bodu – 

obrazového ohniska. U rozptylek naopak 

dochází k rozbíhavému lomu paprsků, kdy 

ve zpětném prodloužení směřují do bodu 

před čočkou – obrazové ohnisko. Blíže se 

čočkám budeme věnovat později. 

Pro využití v optickém zobrazování 

mají význam pouze dokonale průhledná 

optická prostředí. Mohou být bezbarvá 

čirá, nebo i zbarvená (sluneční brýle). Ne-

mělo by v nich docházet k rozptylu světla 

vlivem nežádoucích drobných částic, jako 

například v kalné vodě.

Zásady značení při grafické konstrukci  
zobrazení v geometrické optice:
•   malá písmena řecké abecedy – úhly,

•   malá písmena latinské abecedy – vzdá-

lenosti,

•   velká písmena latinské abecedy – body,

•   písmena s čárkou – po zobrazení optic-

kým prvkem.

Znaménková dohoda (jenská) pro 
výpočty (obr. 2):

•   světlo se šíří zleva doprava,

•   vzdálenosti od vrcholu  lámavé plochy 

vlevo jsou záporné,

•   vzdálenosti od vrcholu  lámavé plochy 

vpravo jsou kladné,

•   výšky nad optickou osou  jsou kladné, 

pod optickou osou záporné,

•   úhly paprsků dopadajících na optické roz-

hraní měřené od optické osy k paprsku, 

od paprsku ke kolmici dopadu ve směru 

hodinových ručiček jsou kladné,

•   poloměr křivosti kulové lámavé plochy 

je kladný, leží-li střed křivosti vpravo 

od vrcholu plochy.

Příklady značení:

n ........ index lomu

r .........poloměr křivosti

ε .........úhel dopadu

ε´........úhel lomu

a, a´ ....  vzdálenost předmětu, obrazu 

od čočky

q ........  vzdálenost předmětu od předmě-

tového ohniska 

q´ .......  vzdálenost obrazu od obrazového 

ohniska

F

F’
y

y’

f’fq q’

a’a

obr. 2  Geometrická konstrukce zobrazení před-
mětu y spojnou tenkou čočkou za po-
užití 3 význačných paprsků. Prostředí 
před a za čočkou je stejné, proto jsou obě 
ohniskové vzdálenosti stejně veliké.

f, f´ .....  ohnisková vzdálenost předměto-

vá, obrazová

s, s´ ....  sečná ohnisková vzdálenost před-

mětová, obrazová

F, F´ ....  ohnisko předmětové, obrazové

H, H´ ..  hlavní bod optické soustavy před-

mětový, obrazový 

N, N´ ..  uzlový bod optické soustavy 

předmětový, obrazový

y  ........  předmět

y´ .......  obraz
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Přehled optických 
pojmů

Paprsek – přímka znázorňující směr šíření 

světla, kolmá na vlnoplochu.

Vlnoplocha – množina bodů, do nichž 

dospěje vlnění ze zdroje za stejnou dobu 

(čelní vlnoplocha); je v každém bodě 

kolmá na směr šíření vlnění. 

Index lomu: n = c/v (c = rychlost světla 

ve vakuu, v = rychlost světla v optickém 

prostředí). Běžné brýlové čočky mají index 

lomu přibližně 1,5.

Zákon lomu Snellův (obr. 3) na rozhraní 

dvou prostředí s indexy lomu n a n´:  
n sinε = n´sinε´
Zákon odrazu: velikost úhlu odrazu se 

rovná velikosti úhlu dopadu. 

Optická lámavá plocha (optický pr-

vek) – rozhraní dvou různých optických 

prostředí definované středem křivosti 

a poloměrem křivosti. 

Soustava lámavých ploch (prvků) – optic-

ká soustava (optický systém) – čočka. 

Čočka – optická soustava složená ze dvou 

lámavých ploch.

Centrovaná optická soustava víceprvko-

vá – soustava (systém) několika optických 

prvků (ploch), jejichž středy křivosti leží 

na společné ose – optické ose (rovinná 

optická plocha v soustavě je kolmá k op-

tické ose); zobrazovací systém lidského 

oka je optická soustava složená ze dvou 

částí – rohovky a čočky.

Optická osa – přímka procházející středy 

křivosti lámavých ploch soustavy.

Optický střed čočky O – průsečík optické 

osy s lámavou plochou čočky.

Ohnisko předmětové F, obrazové F´– bod 

na optické ose, do kterého se soustředí 

paprsky dopadající rovnoběžně s optickou 

osou na optický člen nebo soustavu (čoč-

ku, zrcadlo) po průchodu (čočkou) nebo 

po odrazu (od zrcadla); je to obraz bodu, 

který se nachází na optické ose v nekoneč-

né vzdálenosti od optické soustavy. 

Ohnisková vzdálenost f, f´ (obr. 4) – vzdále-

nost předmětového nebo obrazového oh-

niska od hlavního bodu předmětového H, 

obrazového H´ čočky (soustavy).

Sečná ohnisková vzdálenost předmě-

tová s, obrazová s´ (obr. 4) – vzdálenost 

předmětového, obrazového ohniska 

od vrcholu předmětové, obrazové plochy 

čočky.

Optická mohutnost lámavé plochy:

φ = (n´ – n)/r [m]

Celková optická mohutnost dvou láma-

vých ploch (Gullstrandova rovnice):

φ = φ1+ φ2 – dφ1φ2 /n
d ... vzdálenost lámavých ploch

Optická mohutnost čočky ve vzduchu, 

φ = převrácená hodnota ohniskové vzdá-

lenosti v metrech: φ = 1/f´ [m]

Optická mohutnost čočky v prostředí 

s indexem lomu n´: φ = n´/f´ [m]

Vrcholová lámavost S, S´ – převrácená 

hodnota sečné ohniskové vzdálenosti 

v metrech (měří se na fokometru).

Zobrazovací rovnice Gaussova láma-

vé kulové plochy nebo tenké čočky 

obklopené předmětovým prostředím 

s indexem lomu n a obrazovým prostře-

ε

ε’

n’

n<n’a)

b) n>n’

n

n’

n
ε

ε’

obr. 3  Zákon lomu a) lom ke kolmici, b) lom 
od kolmice
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F’F H

s

f

s’

f’

H’

dím s indexem lomu n´ (podle jenské 

znaménkové dohody):

(n´/a´) – (n/a) = n´/f´ [m]

Zobrazovací rovnice tenké čočky ve vzdu-
chu (obr. 2 – podle jenské znaménkové 

dohody): (1/a´) – (1/a) = 1/f´ [m]

Newtonova zobrazovací rovnice (obr. 2): 

qq´ = ff´
Dioptrie D: jednotka optické mohutnosti 

a vrcholové lámavosti D = 1/m
Optickou mohutnost 1 D má čočka, jejíž 
ohnisková vzdálenost je rovna 1 m. 
Význačné paprsky pro geometrickou 

konstrukci zobrazení optickou soustavou 

(obr. 2):

•   hlavní  paprsek  –  vedený  z  vrcholu 

předmětu přes uzlové body soustavy 

(středem tenké čočky),

•   paprsek  vycházející  z  předmětového 

ohniska přes vrchol předmětu, na hlavní 

obr. 4  Rozdíl mezi ohniskovou vzdáleností f, f´ 
(optickou mohutností φ) a sečnou ohnis-
kovou vzdáleností s, s´ (vrcholovou láma-
vostí S, S´) u spojné čočky ve vzduchu.

rovině předmětové se láme rovnoběžně 

s optickou osou,

•   paprsek vedený rovnoběžně s optickou 

osou přes vrchol předmětu na hlavní ro-

vinu, na hlavní rovině obrazové se láme 

do obrazového ohniska soustavy.

Hlavní body soustavy (předmětový H´, 

obrazový H) – opticky sdružené body 

na optické ose, jimiž prochází hlavní ro-
viny a příčné zvětšení je rovno 1.

Uzlové body (předmětový N, obrazo-

vý N´): opticky sdružené body na op-

tické ose, ve kterých je úhlové zvětšení 

rovno 1; paprsky směřující do uzlového 

bodu opouštějí  optickou soustavu 

nezměněným směrem – nelámou se 

(hlavní paprsky).

Opticky sdružené body soustavy – jeden 

je obrazem druhého.

Skutečný (reálný) obraz – obraz předmětu 

vytvořený optickou soustavou, který lze 

zachytit na stínítku, vytvořený po průcho-

du soustavou sbíhavým svazkem paprsků 

(kamera).

Zdánlivý (neskutečný, virtuální) obraz: 
nelze zachytit na stínítku, vytvořený 

ve zpětném prodloužení rozbíhavým 

svazkem paprsků.

TRILOGY® je nová generace brýlových 

čoček vyrobených z materiálu Trivex. 

Tento materiál byl speciálně vyvinut 

pro moderní vrtané brýle.
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ČOČKY PRO VRTANÉ BRÝLE

Trilogy02 FINAL.indd   1 7.12.2005   9:47:36



TRILOGY® je nová generace brýlových 

čoček vyrobených z materiálu Trivex. 

Tento materiál byl speciálně vyvinut 

pro moderní vrtané brýle.

skvělé optické vlastnostilehké a tenkévelmi odolné

ČOČKY PRO VRTANÉ BRÝLE

Trilogy02 FINAL.indd   1 7.12.2005   9:47:36



66

EXKLUSIVNÍ INTERIÉR OČNÍ OPTIKY NA PRODEJ. INFORMACE NA WWW.OPTIKA.STINGO.ORG 

placená inzerce

obr. 5 Optický hranol a disperze Obraz může být přímý nebo převrácený 

a dále stejně veliký jako předmět, zvětše-
ný nebo zmenšený. 

Paraxiální paprsky – jdoucí blízko optické 

osy, svírají s optickou osou minimální úhel. 

Paraxiální prostor – bez vad optického 

zobrazování, uváděné rovnice pro optické 

výpočty se vztahují pouze na paraxiální 

prostor.

Zobrazovací vady – způsobují neostrost 

a deformaci obrazu, případně duhové 

lemy obrazu; snahou konstruktérů je 

vytvořit optické soustavy, které zobrazí 

bod jako bod.

Prizmatická dioptrie, pD – jednotka pro 

stupeň hranolového účinku optické 

soustavy.

Definice 1 pD: hranolový účinek 1 pD 

má soustava, která odchyluje dopadající 

paprsek po průchodu ve vzdálenosti 1 m 

o 1 cm z původního směru.

Disperze (obr. 5) – rozklad bílého svět-

la lomem na barevné složky (nejvíce 

se láme fialová); nežádoucí vlastnost 

optických systémů, způsobuje neostrý 

obraz a duhové lemy obrazu; v optických 

soustavách se snižuje kombinací čoček 

z různých skel. 

Abbeovo číslo – číslo udávající míru 

disperze optického prostředí (materiálu 

čočky); čím vyšší číslo, tím lepší; optický 

materiál brýlové čočky by měl mít Abbe-

ovo číslo větší než 30. 

Zorný úhel – úhel, který svírají krajní paprs-

ky zobrazovacího svazku optické soustavy; 

úhel, pod kterým se jeví předmět.

Reflexe – odrazivost optické plochy – závi-

sí na indexu lomu materiálu čočky, snižuje 

se antireflexními vrstvami na čočkách.

Uvedený zjednodušený slovník zá-

kladních pojmů z oblasti geometrické 

optiky nám pomůže orientovat se ve stále 

se opakujících pojmech, které se budou 

v následujících částech vyskytovat. 

Ladislav Najman

SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15

najman@szsmerh.cz
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vsazování čoček
Odlišnosti 

v postupu

do obrub z různých materiálů

Zkušený optik brzy pozná, že při 

práci s obrubami z různých mate-

riálů nelze postupovat šablonovitě. 

Dokonce i obruby ze stejného typu mate-

riálu mohou mít velmi rozdílné vlastnosti. 

Například u plastových obrub velmi záleží 

na tom, za jakých podmínek byly vyrábě-

ny, jakou technologií (frézování, tlakové 

vstřikování) a jaký mají obsah různých do-

plňujících přísad, například změkčujících. 

Velkou roli hraje také stáří obrub. 

Pro mladé optiky bude užitečné se 

zmínit také o zvláštnostech méně běžných 

nebo již nepoužívaných materiálů, jako 

je želvovina, rohovina, celuloid, plexisklo 

nebo optyl. Mohou se mu dostat do rukou 

například historické brýle, na kterých bude 

potřeba provést drobnou úpravu. Bylo 

by škoda, kdyby neodborným postupem 

došlo k jejich poškození. 

Vlastnosti jednotlivých materiálů jsou 

podrobněji popsány v článcích tohoto 

časopisu: Plasty (č. 3, 4/2001), Výroba 

nekovových obrub (č. 1/2004). 

Rohovinové obruby

Rohovina se ještě na začátku minu-

lého století na výrobu brýlových obrub 

běžně užívala. Dnes se s ní setkáme jen 

ve výjimečných případech u nejluxus-

nějších modelů obrub. Zpracovávala se 

z rohů skotu. Rohovina není tak měkká 

jako běžné plasty. Aby změkla, vyžaduje 

delší zahřívání než acetát celulózy. Je to 

způsobeno všeobecně velmi špatnou 

vodivostí přírodních materiálů. Zahříváme 

ji s přestávkami na teplotu asi 80 °C, kdy 

se stává měkčí a dá se ohýbat.

Hlavní zásady zpracování rohovino-

vých brýlí:

•  Kašírované (lepené) rohovinové obruby 

nahříváme pouze na rubu, protože ten-

ká vrstva na líci (asi 1 mm) by se mohla 

přehřátím odlepit!

•  Korekční  čočky  je  nutné  zabrušovat 

velikostně a tvarově naprosto shodné 

s očnicemi. Pokud je nemůžeme snadno 

vsadit, raději je zabrousíme o něco menší, 

protože po ochlazení se očnice smrští. 

Břit fazety musí mít naprosto plynulý 

průběh, což by v současné době neměl 

být vzhledem k masovému rozšíření 

zábrusových automatů žádný problém. 

Očnice se při vsazování čočky zásadně 

nesmí násilně natahovat!

•  Čočky  se mají,  vzhledem k  vrstevnaté 

struktuře materiálu, vsazovat v podélném 

směru brýlového středu – od nosníku 

ke stěžejce.

•  Při nutnosti zahnutí koncovky stranice se 

rohovina musí prohřát až na 120 °C.

•  Inklinace  stranic  provádíme po  jejich 

odšroubování pouze nahýbáním oček 

na stěžejkách speciálními kleštěmi.
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Želvovinové obruby

Platí zde stejné zásady pro nahřívání 

jako pro rohovinu. Při vyšší teplotě se však 

začne želvovina „škvařit“. Proto je třeba 

čočky co nejpřesněji velikostně a tvarově 

zabrousit a opatrně vsadit bez většího 

prohřívání materiálu.

Dobře přizpůsobené brýle z želvoviny 

si podrží svůj tvar po mnoho let a není je 

třeba více přizpůsobovat. Stejně dobře si 

podrží i svůj lesk.

Celuloidové obruby

Zásady práce s celuloidovými ob-

rubami:

•  Při  nahřívání musíme mít  z  bezpeč-

nostních důvodů vždy po ruce misku 
s vodou, protože celuloid je silně hořlavý 
materiál!
•  Kašírovanou obrubu musíme nahřívat 

převážně na rubu, aby se tenká vrstva 

na líci nezničila.

•  U  starých brýlí dáváme pozor na  jejich 

zvýšenou křehkost, nedostatečné měk-

nutí při nahřívání a snadnou zápalnost. 

Interval mezi teplotou měknutí a teplotou 

zapálení je totiž vlivem postupné ztráty 

změkčujících přísad velmi krátký a může 

lehce dojít ke vzplanutí a zničení obruby!

•  Nikdy nevsazujeme čočky  a nepřizpů-

sobujeme celuloidové brýle bez jejich 

nahřátí. Zvláště starší celuloid je křehký, 

a proto hrozí možnost prasknutí.

Acetátové obruby

Acetát celulózy je nejrozšířenější ma-

teriál na výrobu plastových obrub (obr. 1). 

Teplota pro vsazování zabroušených 

čoček je závislá na obsahu změkčovadel. 

Blokový lisovaný acetát měkne rychleji než 

extrudovaný. 

Zásady práce s acetátovými obrubami:

•  Nepřehříváme  je  nad  100  °C,  protože 

kolem 130 °C se začínají v materiálu 

tvořit bublinky.

•  Čočky zabrušujeme asi o 0,3 mm větší.

•  Při  vsazování čoček  stačí nahřát obrubu 

na teplotu asi 50 °C. Čím více změkčovadel 

materiál obsahuje, tím nižší teplotu volíme.

U používaných starších acetátových 

brýlí může dojít nahříváním míst, která 

byla vystavena působení potu, k vytvoření 

obr. 1 Acetátové brýlové obruby Emporio 
Armani

bílého povlaku, který musíme nakonec 

po ochlazení mechanicky odstranit (opilo-

vat). Povrch obruby pak znovu přeleštíme.

Aceto-propionátové 
obruby

Pro vsazování je vhodné volit teplotu 

asi 60 °C, tedy o něco vyšší než u acetátu, 

zvláště u masivnějších očnic. Od 60 °C je 

propionát elasticky roztažitelný.
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Zásady pro práci s optylovými ob-

rubami:

•  Čočky zabrousíme raději o málo větší.

•  Očnici  před  vsazením  čočky  dobře 

a stejnoměrně prohřejeme do měkka 

na teplotu asi 100 °C. Nikdy nevsazujeme 
čočky a nepřizpůsobujeme obrubu při 
teplotě nižší než 80 °C! Mohla by velmi 

snadno prasknout. 

•  Při přizpůsobování stranic nebo nosníku 

je dobře prohřejeme do měkka a v po-

žadovaném tvaru (prohnutí) podržíme 

tak dlouho, dokud se materiál neochladí 

na teplotu nižší než 80 °C, při které tento 

plast tuhne. Pro urychlení chlazení je 

možno použít studeného proudu vzdu-

chu z nahřívače nebo foukat ústy. 

•  Nikdy se nesmí používat k ochlazení 
optylu ponoření do studené vody, 

protože v materiálu by mohlo vzniknout 

vnitřní pnutí, které by mohlo způsobit 

prasknutí!

•  Povrch obruby nesmíme pilovat a leštit. 

Poškodila by se laková vrstva, která dává 

výrobku vysoký lesk a zároveň chrání uži-

vatele před přímým dotykem s optylem, 

který může obsahovat alergeny.

•  Při výměně starých čoček za nové vysazu-

jeme staré čočky až po změknutí očnice 

v celém jejím obvodu. Prázdný brýlový 

střed potom prohřejeme až do stavu, 

kdy se po volném položení na desku 

stolu (lícovou stranou brýlového středu 

dolů) vrátí do původního tvaru, který 

získal ve formě při výrobě. Optyl má 

totiž „tvarovou paměť“. Teprve po vy-

chladnutí začneme s kopírováním tvaru 

nových čoček. Důvodem tohoto postupu 

Polyamidové obruby

Polyamid se dá vyrobit v mnoha 

modifikacích, často s velmi odlišnými 

vlastnostmi. Pro účely brýlových obrub 

se využívá velmi pružného polyamidu. 

Obruby nebo součásti z něj vyráběné jsou 

tenké a pružné.

Zásady pro vsazování čoček:

•  Plastové  čočky  vsazujeme  za  studena, 

protože polyamid je dostatečně pružný 

při pokojové teplotě.

•  Čočky  zabrušujeme velikostně přesně, 

protože po zahřátí na teplotu měknutí 

má očnice tendenci se smršťovat a pevně 

čočku obepnout.

•  Dáváme pozor na přehřátí nad teplotu 

100 °C, kdy můžeme způsobit na povrchu 

obruby otisky prstů a trvalé deformace 

až roztavení obruby!

Optylové obruby

V optice se nám může dostat do rukou 

i zachovalá stará optylová obruba. V 80. le-

tech 20. století byly tyto obruby, které ve své 

době patřily do vyšší třídy, velmi rozšířené. 

Některé firmy i dnes optylové obruby nebo 

jen jejich části vyrábějí (obr. 2). 

Polymetylmetakrylátové  
obruby

Obruby z tohoto materiálu jsou křehčí. 

V současné době se z plexiskla brýle ne-

vyrábějí. Čočky musí být zabroušeny veli-

kostně přesně, aby se očnice při vsazování 

nenatrhla. Nahřívací teplota je vyšší než 

u acetátu. Obruby mají značnou „tvarovou 

paměť“. Jejich tepelně zdeformovaná část 

se po opětovném prohřátí do měkka vrátí 

do původního tvaru.

obr. 2 Pánské obruby Giorgio Armani s očnice-
mi z optylu
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je zabránit roztržení očnice při vsazování nových příliš velkých 

čoček. Většinou jsou totiž staré čočky zabroušeny větší a očnice 

podle nich zvětšené. Jestliže tedy očnice neuvedeme prohřátím 

do původní velikosti, okopírujeme před zábrusem jejich větší 

průměr a mohou nastat výše uvedené potíže. 

•  Také není  vhodné dodatečně nahřívat a upravovat optylové 

očnice se vsazenými plastovými čočkami. Optyl totiž tvrdne 

a je rozměrově stabilizován při teplotě 80 °C, kdy je zahřátá 

čočka z umělé pryskyřice CR 39 ještě zvětšená (má jiný průběh 

teplotní roztažnosti). S klesající teplotou se čočka ještě smršťuje. 

To může způsobit, že velikostně správně zabroušené čočky 

po této dodatečné úpravě nesedí pevně v očnicích, protáčejí 

se a mohou i vypadnout. 

Sestavení brýlí  s vázanými čočkami 
a brýlí  bez očnic

Poloobruby a brýle bez očnic jsou v současné době velmi 

rozšířenou a mezi uživateli brýlí oblíbenou variantou brýlové 

korekce. Jsou lehké a nenápadné. Na očního optika však klade 

jejich sestavení mnohem vyšší manuální, časové a technické 

nároky než sestavení běžných brýlí s očnicemi. Zvláště brýle 

bez očnic s vrtanými čočkami jsou pro řadu optiků tak tvrdým 

oříškem, že jejich sestavení svěřují odborníkům v zábrusových 

centrech.

Řekněme si, čemu je potřeba u těchto brýlí věnovat zvýšenou 

pozornost:

•  materiálu objednaných čoček, aby nedošlo k jejich narušení 

při vrtání a drážkování a aby byla zajištěna dostatečná pevnost 

a odolnost kompletních brýlí,

•  minimální možné okrajové tloušťce objednaných čoček, 

aby po jejich tvarovém zábrusu bylo možné zhotovit drážku, 

respektive dírky pro pevné sestavení brýlí,

•  přesnému nasnímání tvaru čočky podle tvarové fólie s jejím 

přesným vodorovným nastavením (zajištění přesného nastavení 

osy cylindru, stočení bifokálních a progresivních čoček),

•  dokonalému zábrusu fazety z estetického hlediska, protože není 

v brýlích krytá očnicí, případně fazetu vyleštit,

•  přesnému vyměření polohy dírek u vrtaných čoček a sklonu 

osy vrtáku při vrtání, aby sestavené brýle byly tvarově syme-

trické, s přiměřeným prohnutím nosníku, rozevřením stranic 

a inklinací,

•  dostatečnému zajištění šroubů a matek u vrtaných brýlí, aby 

nedocházelo k jejich samovolnému uvolňování,

•  poučení uživatale o zásadách používání s důrazem na zrani-

telnost zvláště vrtaných brýlí (především nasazování a sundá-

vání oběma rukama) a nutnost používání pevných pouzder 

na ukládání,

•  při obvodovém drážkování čoček nastavit pokud možno hloubku 
drážky takovou, aby silonová struna částečně vyčnívala (zabrání se 

usazování nečistot do hluboké drážky).

Ladislav Najman

SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15

najman@szsmerh.cz

Jednoduchý způsob 
výměny straniček!

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

Hoyalux iD MyStyle:
- 100% individualizovaný design, který bere v úvahu osobní životní styl a velký rozsah údajů 
- je založen na úspěšné iD FreeForm design technologii TM
- je optimalizován prostřednictvím IDEA (Inteligentní Design prostřednictvím Extensivní Analýzy)
- MyStyle iDenti er: jednoduchý a interaktivní nástroj pro výběr designu

MyStyle iDentifier
Pro snazší určení designu Hoya vyvinula MyStyle iDentifier - interaktivní konzul-
tační a výběrový program. Na základě naměřených hodnot zákazníka a na dalších 
vstupních údajích je pomocí FreeForm design technologie od Hoya určen konečný 
100% individualizovaný design z prakticky nekonečného výběru jeho variací. Tento 
interaktivní nástroj nabízí kompletní podporu v průběhu prodeje, zatímco Vy vedete 
postupně zákazníka  ideálnímu a zcela individualizovanému designu.

Přístroj na měření MyStyler
Základem je věnovat čas rozhovoru se zákazníkem a provést důležitá měření. Pro uleh-
čení tohoto procesu Vám Hoya nabízí měřící pomůcku MyStyler. Tento víceúčelový měří-
cí nástroj je velmi snadno použitelný a poskytuje přesné výsledky. Zajišťuje, že:
- zákazník ocení osobní přístup a pozornost věnovanou pouze jemu
-  jak začínající, tak zkušení nositelé progresivních čoček si navykají na nové čočky  
 velice rychle
- minimalizují se případy špatného návyku na funkci progresivních čoček
- jste schopni zdůraznit přidanou hodnotu prodávaných čoček a také sebe a svou  
 profesionalitu

Hoyalux iD MyStyle obsahuje všechny výhody poskytované iD FreeForm design
technologií TM 
- velmi přirozené trojrozměrné vidění na všechny vzdálenosti a všemi směry
- stabilní vnímání obrazu za všech okolností
- široký koridor bez zkreslení
- plynulá a přirozená interakce
Hoyalux iD MyStyle však nabízí ještě více. K používání úspěšné iD FreeForm design 
technologie Hoya přidává designový princip iDEA, který poskytuje zcela novou dimenzi 
k optické korekci presbyopie.
iDEA zahrnuje zlepšení FreeFrom design technologie tím, že provádí detailní analýzu až na 
úrovni nejmenších zobrazovacích bodů na sítnici a v úvahu bere také zákazníkovy osobní 
údaje vložené prostřednictvím iDenti eru. Proto je iDEA unikátní kombinací individualizace 
a zvýšené přesnosti vedoucí k tomu, že Hoyalux iD MyStyle je zcela optimalizován a indi-
vidualizován pro každého uživatele. 

Za poslední dobu došlo k mnoha novým vývo-
jům v oblasti FreeForm progresivních designů. 
I přes soustředění na technologii Hoya nikdy 
nezapomíná, že vše se točí především kolem 
potřeb lidí. 

A lidé jsou více než jen pár očí. My vidíme zákaz-
níka jako osobnost s jedinečnými vlastnostmi, 
životními prioritami a charakteristickou minulos-
tí korekce zraku. Všechny tyto údaje by měly 
být v čočce, kterou doporučujeme, zohledněny. 
A proto jsme hrdí představit Vám Hoyalux iD 
MyStyle, progresivní čočku s unikátním stup-
něm individualizace, která je nejnovějším čle-
nem úspěšné řady iD.

1. krok
Zadejte vstupní údaje:
- předchozí předpis a design progresivních čoček
- nový předpis s několika speci ckými údaji
Zvolte nové obroučky

2. krok
Zeptejte se zákazníka na jeho životní styl, před-
chozí brýlové čočky a úroveň spokojenosti s nimi.

3. krok
Vytvoříme tzv. „osobní zrakový pro l:
- osobní detaily včetně předpisu
- zobrazení charakteristických životních stylů 
 zákazníka 
- základní rysy zvoleného směru designu

4. krok
Nyní jste připraven k zaslání objednávky faxem nebo 
objednávacím programem Hoyalog. Hoya vypočítá 
jedinečný a plně individualizovaný design, který je 
založen na údajích poskytnutých zákazníkem. 
Zákazníkovi můžete poskytnout jeho osobní zrakový 
pro l ve vytištěné formě nebo e-mailem.

Více informací získáte na stánku Hoya na výstavě OPTA 2009 v Brně.
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Fotometrie
V tomto čísle ukončíme náš seriál 

vybraných kapitol z geometrické a vlnové 

optiky poslední částí, která bude věnována 

fotometrii. Fotometrie se zabývá šířením 

části elektromagnetického pole, zkoumá 

energetickou povahu světla. Bývá pova-

žována za součást geometrické optiky, 

protože používá stejně jako geometrická 

optika pojem světelný paprsek a nezabývá 

se vlnovými vlastnostmi světla.

za jednotku času. Světlo dopadne na tě-

leso a těleso je osvětleno. Množství světla, 

které dopadne na danou plochu, je dáno 

další fotometrickou veličinou a tou je 

osvětlení. Každá plocha má jiné vlastnosti 

a od každé plochy se světlo jinak odráží. 

Množství odražené světelné energie po-

pisuje fotometrická veličina jas.

Nejdůležitějšími fotometrickými veliči-

nami jsou tedy svítivost I, světelný tok Ф, 

osvětlení E a jas L. Svítivost je základní 

fotometrickou veličinou, odvozují se z ní 

ostatní veličiny. Charakterizuje bodový 

zdroj světla. (Bodový zdroj je zdroj, jehož 

rozměry můžeme vzhledem k osvětlo-

vanému předmětu zanedbat.) Jednot-

kou svítivosti je kandela, značíme ji cd. 

Kandela patří mezi základní jednotky SI.  

1 cd odpovídá svítivosti obyčejné parafi-

nové svíčky, podle svíčky dostala jednotka 

pro svítivost i název (z latiny candela = svíč-

ka). Nejprve byla 1 cd definována pomocí 

svítivosti parafinové svíčky. Je jasné, že 

typů referenčních svíček existovalo něko-

lik, nestejné byly i podmínky hoření a takto 

definovaná svítivost byla později nahra-

zena přesnější definicí. Dnes je tedy 1 cd 

definována jako svítivost 1/600 000 m2 

povrchu absolutně černého tělesa ve smě-

ru kolmém k tomuto povrchu při teplotě 

tuhnutí platiny (1 769 °C) při normálním 

tlaku (101 325 Pa). (Černé těleso je těleso, 

které pohlcuje veškeré záření, které na něj 

dopadá, je-li však v rovnováze, potom 

energii vyzařuje.)

Vybrané kapitoly
Závěr

z geometrické
a vlnové optiky

Elektromagnetickému záření jsme 

se již věnovali v České oční optice 

č. 2/2008 v části věnované interferen-

ci. Každý zdroj elektromagnetického 

záření vyzařuje do okolí energii. Částí 

elektromagnetického záření v oblasti vi-

ditelného spektra se zabývá fotometrie. 

Používá při tom fotometrické veličiny. Ty 

charakterizují přenos světelné energie 

a její účinky na zrak.

Klasickým příkladem vyzařování svě-

telné energie je svítící žárovka. Žárovka 

svítí a vyzařuje do okolí energii. Čím je 

žárovka silnější, tím je vyzařovaná energie 

větší. Svítivé vlastnosti žárovky kvan-

tifikuje fotometrická veličina svítivost. 

Můžeme říct, že stowattová žárovka má 

svítivost přibližně 100 cd. Přesná hodnota 

svítivosti záleží na dalších parametrech, 

které žárovka má. Světlo ze žárovky se šíří 

prostorem. Přenos světla prostorem po-

pisuje další fotometrická veličina a tou je 

světelný tok. Světelný tok udává, jak velká 

světelná energie projde danou plochou 
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Součin svítivosti bodového zdroje 

v určitém směru a daného prostorového 

úhlu udává světelný tok. Prostorový úhel 

se měří ve steradiánech, označujeme 

je sr. Prostorový úhel 1 sr je úhel, který je 

vymezený pláštěm kužele, jehož vrchol je 

ve středu koule s poloměrem 1 m a který 

na této kouli vytíná jednotkovou plochu, 

plochu 1 m2. Jednotkou světelného toku 

je lumen, označujeme jej lm. 1 lumen je 

světelný tok vyzařovaný do prostorového 

úhlu 1 sr bodovým zdrojem, jehož svítivost 

je ve všech směrech 1 cd.

Podíl světelného toku, který dopadá 

na plochu, a velikosti tohoto povrchu udá-

vá osvětlení. Osvětlení je z praktického hle-

diska nejdůležitější fotometrická veličina. 

Jednotkou pro osvětlení je lux, značíme lx. 

1 lx je osvětlení, při kterém na 1 m2 dopadá 

rovnoměrně rozložený světelný tok 1 lm. 

Zdravé lidské oko je schopno zaregistro-

vat osvětlení řádově nlx (1 nlx = 10-9 lx). 

Na takto nízké osvětlení reagují pouze 

tyčinky, které umožňují černobílé vidění. 

Čípky, které zprostředkovávají barevné 

vidění, reagují až na větší hodnoty osvět-

lení. Za jasného slunného dne je osvětlení 

předmětů 105 lx, ke čtení potřebujeme 

osvětlení asi 500 lx. Osvětlení se měří pří-

strojem luxmetrem. Je zabudován do op-

tických přístrojů vybavených automatikou 

pro nastavení clonového čísla (fotoaparát, 

videokamera).

Nejdůležitější rovnicí ve fotometrii 

je fotometrický zákon (fotometrická 

rovnice). Fotometrický zákon zná každý 

z nás ze zkušenosti. Víme, že osvětlení 

plochy se s rostoucí vzdáleností od plo-

chy zmenšuje a že záleží na úhlu, pod 

kterým světlo na plochu dopadá. Největší 

osvětlení je při kolmém dopadu, a pokud 

jsou paprsky s plochou rovnoběžné, pak 

je osvětlení nulové. Fotometrická rovnice 

má tvar , kde E je osvětlení v lx, 

I je svítivost v cd, r je vzdálenost plochy 

od zdroje v m a α je úhel dopadu. Úhel 

dopadu je úhel, který svírá dopadající 

paprsek s kolmicí dopadu.

Na obr. 1 je znázorněn zdroj osvětlení 

a dvě místa, kde jsou různá osvětlení E
1
 

a E
2
. Dopadá-li paprsek do místa s osvět-

lením E
1
, dopadá kolmo, úhel dopadu je 0º 

a fotometrická rovnice má jednodušší tvar, 

a to . Dopadá-li paprsek do místa 

s osvětlením E
2
, musíme obvykle vypočítat 

vzdálenost místa od zdroje, je jiná než 

v prvním případě.

Jas je veličina, která slouží k posouzení 

zářičů, zářivých ploch, ploch, které vysílají 

světelnou energii buď vlastním, nebo 

odraženým světlem. Jas je podíl svítivosti 

elementární plochy zdroje ve zvoleném 

směru a kolmého průmětu plošky v tomto 

směru. Jednotkou jasu je cd/m2.

Základní rozdíl mezi osvětlením 

a jasem je ten, že osvětlení je určeno svě-

telnou energií, která dopadá na plochu, 

a jas je kromě této světelné energie dále 

určen vlastnostmi povrchu. Jas je světelná 

energie, která vyzařuje z plochy a přímo 

ovlivňuje zrakový vjem, zatímco osvětlení 

je světelná energie dopadající na plochu.

K měření fotometrických veličin 

slouží fotometrické přístroje. Můžeme je 

rozdělit do dvou základních skupin, a to 

na subjektivní a objektivní přístroje. U sub-

jektivních přístrojů se využívá schopnost 

oka vnímat i velmi malé rozdíly jasu mezi 

dvěma ploškami. Srovnává se neznámý 

jas se známou hodnotou jasu. Objektivní 

přístroje využívají např. fotoefekt nebo 

fotochemický účinek světla. Lze je použít 

i v oblastech mimo viditelné záření. Při 

fotoefektu uvolňuje dopadající záření 

z povrchu některých látek elektrony a ty 

pak mohou v elektrickém obvodu vytvářet 

elektrický proud. Čím je větší intenzita 

světla, tím více elektronů bude uvolněno 

a tím bude proud větší. U fotochemického 

účinku má intenzita světla vliv na vznik 

chemických reakcí.

Ing. Soňa Jexová

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., 

Duškova 1094/7, Praha 5

jexova@vszdrav.cz

Literatura:
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Praha: Prométheus, 2004. 205 s., ISBN 80-7196-237-6

obr. 1  Fotometrický zákon (I svítivost žárovky, 
r

1
 vzdálenost zdroje od místa s osvět-

lením E
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, r
2
 vzdálenost zdroje od místa 

s osvětlením E
2 
, α úhel dopadu, k kolmice 

dopadu)
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Váš pohled bude „FREE“
FREELUX® – nová generace multifokálních brýlových čoček

FREELUX® – Multifokální brýlová skla jsou vyráběna 3D technologií FREE FORM, která 

aplikuje nejnáročnější optické požadavky podle fyziologických potřeb lidského zraku.

FREELUX® – Dioptrický účinek podle individuálních požadavků Vašeho zraku je dosahován 

přesným tvárněním povrchového zakřivení vnitřní plochy skla. Vytváření funkčního progre-

sivního zakřivení na vnitřní straně čočky zefektivňuje využití Vašeho zorného pole brýlových 

skel o 30 % ve srovnání se skly se zakřivením na přední straně.

FREELUX® – Jemné a přesné souřadnice 

progresivního designu Vám nabízejí do-

statečně dioptricky čisté a široké zóny, 

které umožňují komfortnější využívání 

optického účinku pro vidění na všechny 

vzdálenosti.

FREELUX® – Asférické a atorické vnitřní 

plochy redukují rušivé prizmatické (vlnovi-

té) efekty na okrajích funkčních optických 

zón čoček a eliminují deformování („pla-

vání“) sledované oblasti v přechodových 

zónách.

FREELUX® – Individuální přizpůsobení 

délky funkčního progresivního designu 

podle životního stylu umožňuje uplatnit 

bez omezení Vaši svobodnou volbu při 

výběru brýlí.

FREELUX® – Multifokální skla z těch nej-

tenčích a nejlehčích plastových materiálů 

Vám vrátí Vaše sebevědomí a jistotu.

FREELUX® – Progresivní vidění, komfort 

a ochrana zraku v kombinaci se samo-

zabarvujícími materiály dopřejí Vašemu 

zraku svobodu v každém světle.

Rozhodněte se svobodně!

Nabízíme:
• práci na plný/částečný úvazek
• moderní přístrojové vybavení
• zajišťujeme kredity, školení
• výhodné platové podmínky
• příjemné prostředí
Požadujeme:
• vzdělání v oboru a zájem o další vzdělávání
• aktivní přístup, komunikativnost, odpovědnost
• loajalitu
Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte nás: 
E-mail: pavel.novotny@grandoptical.cz, GSM: +420 775 575 521

Našim zákazníkům nabízíme přátelské a profesionální služby a kompletní péči o zrak.
V současnosti je GrandOptical 2. největším optickým řetězcem na českém trhu 
a provozuje 37 moderně vybavených prodejen po celé ČR.

Adresy našich prodejen a další informace najdete na www.grandoptical.cz

pro prodejny GrandOptical ve městech: Praha, Kladno, Pardubice, Hradec Králové, 
Liberec, Ústí nad Labem, Plzeň, Karlovy Vary, České Budějovice.

Optometrista
Přijmeme nové spolupracovníky na pozici                                                          

placená inzerce
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Rozhodnite sa 
slobodne!

Váš pohľad 
bude „free“

nová generácia multifokálnych 
okuliarových šošoviek

Okuliarové šošovky FREELUX®
: komfortné videnie na všetky vzdialenosti
: sklá môžu byť tenšie o 35% ako štandardná plastová šošovka
: tlmenie slnečného žiarenia a zabudovaný UV filter
: antireflexná úprava a vytvrdený povrch proti poškriabaniu
: hydrofóbna a olejofóbna vrstva proti znečisteniu
: osaditeľné do väčšiny okuliarových rámov

Multifokálne okuliarové sklá FREELUX® vyrábané 3D 
technológiou FREE FORM zefektívňujú zorné pole o 30  %

www.sagitta.sk

nová 
okulia

Freelux_inzerat_A4.indd   1 16. 1. 2009   15:13:17
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
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Závěr

Historie brýlí

Nálada biedermaieru a vážnost 

ctihodných pánů se odrážela 

ve sklech brýlí, které byly sym-

bolem postavení a duchovního osvícení. 

Vedle nezbytné špacírky a těžkého nábyt-

ku byly doplňky jako klobouk nebo brýle 

velmi vyhledávané. V tomto období již 

můžeme rozlišit dokonce brýle na dálku 

a na čtení. Kolem roku 1710 rozesílala 

stuttgartská firma Metzler a spol. svým zá-

kazníkům obraz uherského šlechtice Jana 

Kupeckého, který na vlastním portrétu má 

na nose brýle na dálku a vedle na stolku, 

nad šachovnicí, jsou na speciálním stojanu 

brýle na čtení. 

Zvěčnil je Kitagawa-Uta-Maro, narozený 

v roce 1753. Kopie jeho obrazů Jošivary 

jsou velmi proslulé. 

Brýle se pomalu stávají velmi pou-

žívanou a mnohdy nepostradatelnou 

věcí. Svou roli hrají všude. Francouzský 

karikaturista Dubois se v roce 1790 po-

smívá vynálezu Thomase Roulandsona – 

umělým porcelánovým zubům a zároveň 

si utahuje z brýlí. V době francouzského 

direktoria lekali kolemjdoucí hejsci v ko-

žených pláštích, krátkých holínkách 

v ruce s holí, která byla zakončena tyčo-

vým monoklem. Monocle, česky monokl, 

je původně francouzské slovo označující 

brýle pro jedno oko. Vsazoval se mezi 

očnicové oblouky před oko. Pánové jej 

nosili v kapsičce u vesty, přivázaný na zla-

tém řetízku nebo černé šňůrce. Dámy jej 

potom používaly s držadlem, kterým si 

ho přidržovaly před obličejem. Z této po-

můcky se následně vyvinul lorňon, který 

měl již obě očnice a přidržoval se rukou 

před obličejem. Monokly i lorňony byly 

velmi často vyrobeny ze zlata a zdobeny 

slonovinou a drahými kameny. Dámy 

z vysoké společnosti mívaly mnoho lor-

ňonů pro různé příležitosti. Jsou známy 

lorňony skládací, ale i automatické, které 

se rozevíraly pomocí pera při zmáčknutí 

knoflíku. Držadlo bylo zpravidla umís-

těno do strany, takže ruka byla mimo 

obličej. Jsou však známy i jednoduché 

skládací lorňony, které mají držadlo dole 

uprostřed a držely se pod nosem. Jeden 

takový můžeme najít i v Goethově po-

zůstalosti. Je osazen brýlovými čočkami 

o mohutnosti 2 dioptrie. Dále používal 

Zlatý lorňon z 18. století Nejen Evropa se v té době těšila 

z rozkvětu brýlí. Šňůrou přidělané brýle 

se dostaly prostřednictvím jezuitů do Číny 

a odtud se rozšířily také po Japonsku. 
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monokl o mohutnosti 6 dioptrií. Je 

známo, že ve stáří brýle nenosil, i když 

byl krátkozraký. V mnoha svých spisech 

a básních se brýlím vysmál a dokonce 

odrazoval od jejich nošení. 

V době paruk musely být brýle přizpů-

sobeny této módě a jejich krátké stranice 

umožňovaly nasazovat brýle přes paruku. 

Stranice byly zakončeny dvěma součástmi 

tvaru kruhu, aby na paruce držely. Odtud 

jejich název – Ohrenbrille. K slavnostnímu 

oblečení anglických občanských hodnos-

tářů se paruka používá dodnes. Jen brýle 

se značně přizpůsobily době. 

Uherští jezdečtí důstojníci nosili jed-

nobřitou, lehkou a zakřivenou šavli. Zvláště 

se tímto odznakem pyšnili v polovině 
19. století, v dobách osvobozenecké války. 

Je známa šavle jezdeckého důstojníka 

Artura Gorgeyho s rukojetí v ochranném 

pouzdře, které bylo prodlouženo o lupu. 

Ta se používala na čtení mapy. 

Konec devatenáctého a dvacáté 
století již brýle přivítalo jako nezbytnou 

pomůcku pro lepší vidění a postupně 

ji povýšilo na módní doplněk. Spousta 

módních salonů si považovala za čest na-

vrhovat nové tvary a materiály brýlových 

obrub a propůjčovat jim svá jména. 

Mnohdy si umělec z konce minulého 

století postavil na brýlích svoji image. 

Woody Allen je jen těžko myslitelný bez 

mohutných černých brýlí. Z naší popu-

lární scény mohu připomenout Naďu 

Urbánkovou, která nosila ohromné diop-

trické brýle. Bez nich si ji ani nedovedeme 

představit. Pamatuji, že v té době pan 

Hádek z Jungmannovy ulice jen velmi 

těžko centroval do tak velkých obrub teh-

dy používané průměry brýlových čoček. 

Bez malých kulatých brýlí neznáme ani 

Johna Lennona, podle kterého dokonce 

dostaly název „lenonky“. 

Posledních několik desítek let hod-

ně změnilo. Brýle se již nepoužívají jen 

ke zlepšení vidění, ale zároveň jako módní 

doplněk. Nedokážeme si představit život 

bez slunečních brýlí a významné módní 

firmy se předhánějí v nabídkách modelů. 

Svět se globalizuje a platí to i pro brýle. 

Firmy se navzájem slučují, kupují a fúzují, 

takže se možná dočkáme návratu k tomu, 

že na světě bude opět pouze jedna manu-

faktura, která se bude výrobou brýlí zabývat 

tak, jako tomu bylo na úplném začátku. 

Mgr. Vilém Rudolf, www.visusoptik.cz

placená inzerce
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Téma pro
15. mezinárodní veletrh

27. 2.–1. 3. 2009

sport a vidění
OPTA 2009

Největší veletrh oční optiky, opto-

metrie a oftalmologie ve střední 

Evropě otevře své brány v pátek 

27. února a poslední návštěvníky vyprovo-

dí v neděli 1. března odpoledne. Můžeme 

se těšit na stejně rozsáhlou nabídku jako 

v minulých letech, dlouhou řadu exponá-

tových novinek i aktuální informace o tren-

dech oboru nejen v České republice.

současná oční optika nabízí. Návštěvníci se 

seznámí také s dalšími novými a atraktiv-

ními značkami brýlové módy. Společnost 

EXTEL CZ představí značku NBA určenou 

dětem, teenagerům i mužům, kteří ocení 

výrazné logo NBA (National Basketball 

Association). Na stánku společnosti  

OPTISSIMO budou novinkou brýlové ob-

ruby francouzské značky KIPLING určené 

mladým dívkám a ženám. Optici se sezná-

mí také s nabídkou společnosti ALTA, která 

jako první u nás provádí opravy kovových 

obrub pomocí laserové technologie.

V kategorii slunečních brýlí avizuje spo-

lečnost DANAE CZ novou kolekci značky 

SUNZONE Polarized s obrubami z acetátu 

a nerezové oceli, kvalitními polarizačními 

čočkami a možností snadného zábrusu 

čoček dioptrických. Společnost Metzler 
International představí kolekci slunečních 

brýlí Bruno Banani s nápadnými modely 

výrazných tvarů a rozmanitých vzorů. 

Novinky nebudou chybět ani u vysta-

vovatelů korekčních čoček a přístrojové 

techniky. Společnost ESSILOR-OPTIKA 

přímo na veletrhu oslaví 50 let vzniku a ne-

ustálého zdokonalování multifokální čočky 

VARILUX. Zároveň představí její novou plně 

individualizovanou verzi VARILUX IPSEO 

a novou povrchovou úpravu CRIZAL FOR-

TE. Společnost GEODIS BRNO bude pre-

zentovat nový plně automatický přístroj 

TRK 1P, se kterým se chce ucházet o cenu 

TOP OPTA. Jde o unikátní čtyřkombinaci 

pachymetru, tonometru, refraktometru 

a keratometru. 

Větší expozice,  
více novinek

Poslední ročník veletrhu OPTA si 

vysloužil přívlastek rekordní a letošní 

za ním co do velikosti nezůstane nijak 

pozadu. Objeví se i nové firmy a někteří 

tradiční vystavovatelé, pro které je OPTA 

nejdůležitějším setkáním s obchodními 

partnery, rozšiřují své expozice. Napří-

klad stánek společnosti SAGITTA Brno 

se zvětší o čtvrtinu. „Není v tom žádné 

naše megalomanství, pouze se snažíme 

všem zákazníkům, kteří nás v průběhu 

veletrhu navštíví, vyjít vstříc přiměřenou 

pracovní plochou, na níž se nebudou cítit 

stísněně. Objednaná plocha bude využita 

do posledního čtverečního centimetru,“ 

slibuje jednatel společnosti Jaroslav 

Majerčík. SAGITTA si pro návštěvníky 

připravila takové designové lahůdky, jako 

extravagantní modely slunečních brýlí 

LACOSTE a JOOP nebo novou řadu luxus-

ních pánských obrub DAVIDOFF PRESTIGE 

z čistého titanu pozlaceného 24karátovým 

zlatem, a nově představí značku brýlových 

obrub LEVI‘S.

Pozadu nezůstávají ani další velcí hráči 

českého a středoevropského trhu, takže 

pavilon V bude nabitý tím nejlepším, co 
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Hlavní téma  
SPORTS & VISION 

Poslední OPTA věnovala zvýšenou 

pozornost potřebám dětských zákazníků. 

Letošní ročník se zaměřuje na neméně 

významnou cílovou skupinu zákazní-

ků – sportovců. Ve spolupráci s odbor-

nými partnery bylo zvoleno hlavní téma 

SPORTS & VISION, které otevírá zajímavý 

prostor k prezentaci všeho, co slouží 

ke kvalitnímu vidění při sportu a volnoča-

sových aktivitách. Zároveň je to příležitost 

k popularizaci novinek v této rychle se 

rozvíjející, ale stále poněkud opomíjené 

oblasti. „Design brýlových čoček prodělal 

převratný vývoj a zorné pole se značně roz-

šířilo i u brýlových čoček s vyšším počtem 

dioptrií. Materiály jsou dnes bezpečné 

a některé z nich téměř nerozbitné pro 

používání při sportu. Také brýlové obruby 

jsou speciálně upravené pro různé druhy 

sportů, aby co nejméně vadily a sportovec 

o nich téměř nevěděl. Další možností je 

korekce kontaktní čočkou, která je však 

vhodná jen pro určité okruhy očních vad. 

Brýlí a pomůcek pro dobré vidění při spor-

tu je na trhu skutečně hodně, ale obecné 

povědomí o jejich existenci a znalosti 

o jejich používání jsou mizivé,“ říká Vilém 

Rudolf, známý polárník a člen výkonného 

výboru Společenstva českých optiků 

a optometristů (SČOO). 

Na veletrhu OPTA 2009 budou brýle 

a zrakové pomůcky pro sportovce zvý-

razněny přímo v expozicích jednotlivých 

vystavovatelů, a to speciálním označením 

nebo umístěním do samostatné vitríny. 

Zvýrazněné téma zohlední také soutěž 

o nejlepší exponáty veletrhu TOP OPTA 

2009, která zavádí dvě nové samostatné 

kategorie: „sportovní brýle“ a „sluneční 

brýle“. Dalšími čtyřmi kategoriemi soutěže 

TOP OPTA 2009 jsou brýlové čočky, brýlové 

obruby, kontaktní čočky a přístroje a tech-

nologie pro oční optiku a oftalmologii. 

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na ofi-

ciálním zahájení veletrhu v pátek 27. února 

v 10 hodin. Úspěšné exponáty si mohou 

návštěvníci po celou dobu veletrhu pro-

hlédnout v expozici SČOO. 

Mezinárodnější  
než kdy dříve

Zájem zahraničních odborníků o vele-

trh OPTA stále roste. Vloni byl mezi 6 548 

registrovanými odbornými návštěvníky 

každý pátý ze zahraničí a tito zahraniční 

návštěvníci přijeli ze 40 zemí. Na veletrh 

jezdí nejen prohlédnout si na jediném mís-

tě novinky více než dvou set vystavujících 

firem, ale také za jedinečnou příležitostí 

diskutovat o aktuálních problémech včet-

ně budoucnosti oborového vzdělávání. 

Úspěšná tradice mezinárodních od-

borných setkání, která na veletrhu OPTA 

organizuje SČOO, pokračuje také v letoš-

ním roce. Vloni zde pod záštitou Světové 

rady optometrie (WCO) proběhl historicky 

první Celoevropský kongres TUPO (the 

Twinning Universities Project for Opto-

metry) zaměřený na spolupráci univerzit 

zabývajících se výukou optometrie. To-

hoto setkání se zúčastnilo 128 odborníků 

z 28 zemí a jeho výsledky na svém jarním 

zasedání ocenila Evropská rada optome-

trie a optiky ECOO. Současně pověřila 

SČOO uspořádáním druhého kongresu, 

který se má zabývat přípravou na vytvo-

ření Evropské optometrické univerzity. 

Druhý třídenní Celoevropský kongres se 

uskuteční na brněnském výstavišti v době 

konání veletrhu OPTA 2009 a přivítá přibliž-

ně 150 odborníků ze 30 zemí. 

Jednání kongresu se zúčastní také 

prezidenti profesních sdružení oční optiky 

a optometrie ze zemí střední a východní 

Evropy. Při této příležitosti proběhne pra-

covní setkání, které otevře otázky jejich 

užší spolupráce při výměně informací, 

zkušeností a případné společné podpory 

budování jednoho mezinárodního odbor-

ného optického veletrhu pro region střed-

ní Evropy. K účasti jsou zváni prezidenti 

asociací oční optiky z Polska, Maďarska, 

Bulharska, Rumunska, Slovinska, Ukrajiny, 

Slovenska a ČR.

Stejně jako loňský ročník, i letošní 

OPTA bude „česko-slovenská“. Díky úzké 

spolupráci s Optickou únií Slovenska – 

partnerem veletrhu OPTA – mohou slo-

venští optici k cestě na brněnské výstaviště 

využít výhodné autobusové zájezdy. 

Informace pro 
návštěvníky

Otevírací doba se od minulého ročníku 

opět prodloužila. V pátek a v sobotu budou 

brány veletrhu otevřeny od 9 až do 19 ho-
din, v neděli pak tradičně od 9 do 15 hodin. 

Za celodenní vstupenku návštěvníci za-

platí 200 Kč, studenti 100 Kč. Registrovaní 

návštěvníci za celodenní vstupné zaplatí 

150 Kč, za 300 Kč si mohou zakoupit stálou 

vstupenku na celou dobu veletrhu. Ještě 

výhodnější je předregistrace na internetu 

(www.opta.cz), která opravňuje ke koupi 

zlevněné celodenní vstupenky za 100 Kč. 

Vstupenka pro registrované návštěvníky 

zároveň slouží jako jízdenka na městskou 

hromadnou dopravu. 

V souvislosti se zvýrazněným tématem 

SPORTS & VISION pořadatelé připravili 

zajímavou novinku. V relaxační zóně 

přímo v pavilonu V si návštěvníci mohou 

zasportovat: zahrát stolní tenis, zastřílet 

pár basketbalových košů nebo vyzkoušet 

golf či florbal.

Martin Střítecký

tiskové středisko BVV, mstritecky@bvv.cz
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Křížovka o ceny
Vážení luštitelé, v tomto čísle pro Vás tajenku připravila společnost SAGITTA Ltd., spol. s r.o., která rovněž věnovala ceny pro výherce.

Vyluštění tajenky zašlete do 31. 3. 2009 na adresu redakce: EXPO DATA spol. s r.o., Česká oční optika, Výstaviště 1, 648 03 Brno.  

Z došlých odpovědí vylosujeme 3 výherce, kteří obdrží jako cenu exkluzivní značkové sluneční brýle. 

Výherce z č. 4/2008: digitální fotoaparát získává Mgr. Petra Drtilová, Paseka u Šternberka.

Správné znění tajenky z č. 4/2008: LifeStyle je ideální volbou pro každého presbyopa.



Kontaktní čočky

Obsah

Aplikace měkkých torických  

čoček s vysokým cylindrem 86

Nové čočky AIR OPTIX™AQUA  

MULTIFOCAL pro ostré  

a pohodlné vidění  

na všechny vzdálenosti 90

Kompliance při nošení  

kontaktních čoček 94

Novinky v nabídce  

společnosti Neomed 96

Jak vnímají nositelé své čočky  

s měsíční výměnou? 98

Pravidelná příloha
časopisu Česká oční optika

Česká oční optika 1/2009

Na této rubrice spolupracují:



86

s vysokým cylindrem

čočkami poskytují zákazníkům i kontaktolo-

gům celou řadu výhod. Z pohledu aplikace 

je to především dostupnost diagnostiky. 

Pomocí diagnostické čočky v požadované 

dioptrické hodnotě si může jak kontakto-

log, tak klient velice snadno ověřit vhod-

nost vybrané čočky a dořešit eventuální 

nedostatky. Nejčastějším důvodem pro 

aplikaci ročních torických čoček je jejich 

v podstatě neomezený dioptrický rozsah: 

sféra neomezeně, cylindr do –11,0 D.

Jednotlivé typy uvedených torických 

čoček se liší cenou, materiálem, systémem 

stabilizace, počtem a umístěním orientač-

ních značek, lehce odlišný může být také 

způsob řešení případných nedostatků. 

Proto bychom si měli předtím, než se 

rozhodneme vybrané čočky aplikovat, 

vyžádat od distributora dostupné infor-

mace o parametrech a doporučených 

postupech pro řešení komplikací. 

Obecný postup při 
aplikaci

Stanovení aktuální refrakce
Základem úspěšné aplikace torických 

kontaktních čoček je přesná, aktuální re-

frakce. Vyšetření vždy začínáme zjištěním 

naturálního vizu a vizu s vlastní korekcí. Tím 

klientovi ukážeme, s jakou kvalitou vidění 

k nám přišel, a můžeme si společně ujasnit 

jeho nároky na vidění s kontaktními čoč-

kami. Je potřeba si uvědomit, že zákazník 

s vyšší korekcí, který dříve čočky nenosil, 

Aplikace
 měkkých

S aplikací měkkých torických kontakt-

ních čoček s vysokým cylindrem se 

v běžné praxi nesetkáváme příliš 

často. Pokud však za námi přijde klient, 

který takovou korekci potřebuje, měli 

bychom být schopni mu pomoci.

Astigmatismus nad 2,5 D
Vysoký astigmatismus (nad 2,5 D) 

může být způsoben vrozenou vadou nebo 

následkem úrazů, operací a onemocnění 

na rohovce. Měkkými kontaktními čočkami 

lze korigovat pouze pravidelný astigma-

tismus. Ten se vyznačuje dvěma na sebe 

navzájem kolmými meridiány. Dělíme jej 

na astigmatismus jednoduchý (emetro-

pický a myopický nebo hypermetropický 

meridián), složený (oba meridiány jsou my-

opické nebo hypermetropické) a smíšený 

(myopický a hypermetropický meridián). 

V praxi se tedy můžeme setkat s různými 

kombinacemi hodnot sféry a cylindru.

Torické kontaktní čočky určené pro 
korekci vysokého astigmatismu

V současné době nalezneme na trhu 

v České republice šest typů měkkých 

torických kontaktních čoček určených pro 

korekci vysokého astigmatismu (tab. 1). 

Podle doporučeného intervalu výměny 

je můžeme rozdělit na kontaktní čočky 

s měsíční plánovanou výměnou (SofLensTM 

Toric, FREQUENCY® XCEL Toric XR, ProclearTM 

Toric XR) a roční plánovanou výměnou 

(OmniFlex® Toric, DuraSoft® 3 OptiFit® Toric, 

Rx torická). Měsíční torické čočky umožňují 

korekci sféry v rozsahu od +6,0 D do –9,0 D 

a cylindru do –5,75 D. Ve srovnání s ročními 

torických čoček
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s nimi bude vidět zcela jiným způsobem, 

než na jaký byl doposud zvyklý. Může se 

stát, že tuto změnu bude z počátku vnímat 

jako subjektivně horší, i když objektivně 

bude jeho vizus podstatně lepší. Pokud 

budeme znát hodnotu původního vizu 

s vlastní korekcí, není pak většinou pro-

blém zákazníkovi vysvětlit, že vidí lépe, jen 

si na nové vidění musí zvyknout.

Volba optimální kontaktní čočky 
Při výběru optimální kontaktní čočky 

je důležité přihlédnout k celkové anamné-

ze klienta a dále k vzájemnému poměru 

optické mohutnosti sférické a cylindrické 

části korekce. 

U klientů, kteří doposud nebyli kori-

gováni, u klientů s jednostrannou korekcí 

(např. po úrazech, operacích) anebo s vyšší 

anizometropií je většinou výhodnější začít 

nejprve s vykorigováním pouze sférické 

složky. V tomto případě použijeme místo 

torické čočky její sférický ekvivalent. Hod-

nota sférického ekvivalentu je tvořena 

sférickým podílem korekce a polovinou 

hodnoty cylindrické korekce (Petrová, 

2004, s. 118). Také při velké sférické vadě 

(od ±10 D) nemusí mít na celkovou kvalitu 

vidění podstatně nižší cylindr (do ±3 D) 

vliv. I zde je proto výhodnější zvolit nejprve 

sférický ekvivalent před torickou čočkou. 

Teprve v případě neuspokojivého vizu, 

který se přidáním cylindru výrazně vylep-

ší, přistupujeme k torickým kontaktním 

čočkám. 

Určení dioptrické hodnoty  
kontaktní čočky 

Pokud se rozhodneme pro aplikaci 

torických kontaktních čoček, odvodíme 

jejich dioptrickou hodnotu převodem ze 

zjištěné optimální brýlové korekce. 

Vzhledem k tomu, že všechny typy 

torických čoček jsou vyráběny pouze se 

zápornou hodnotou cylindru, musíme 

nejprve provést přepočet brýlové korekce 

na minusové cylindry (–cyl). 

V případě vyšší optické mohutnosti je 

nutné zohlednit také vzdálenost korekční 

pomůcky od vrcholu rohovky (∆). To 

provedeme tak, že nejprve převedeme 

danou sph –cyl kombinaci brýlové ko-

rekce na kombinaci cyl –cyl. Poté určíme 

pomocí přepočtových tabulek (nebo pří-

slušného vzorce, viz Petrová, 2004, s. 118) 

pro každý meridián zvlášť požadovanou 

hodnotu vrcholové lámavosti kontaktní 

čočky. Nakonec upravíme zápis z podoby 

cyl –cyl zpět do sph –cyl kombinace, 

čímž dostaneme výslednou dioptrickou 

hodnotu kontaktní čočky.

Aplikace
Aplikace torických čoček se nijak neliší 

od aplikace sférických kontaktních čoček. 

Vybranou čočku aplikujeme standardním 

způsobem. Poté necháme pacienta asi 

20 až 30 minut v klidu, aby došlo ke sta-

bilizaci (tzv. usazení) kontaktní čočky 

na rohovce.

Vyhodnocení usazení
Pro vyhodnocení správné polohy 

kontaktní čočky slouží jedna nebo více 

laserových značek, umístěných většinou 

ve spodní části na okraji čočky. Při použití 

štěrbinové lampy vyhodnotíme polohu 

kontaktní čočky. V ideálním případě je 

čočka centrovaná a přiměřeně pohyblivá 

Příklad:
Brýlová korekce: sph –6,50 cyl –3,50 ax 15°
Brýlová korekce: cyl –6,5 ax 105° cyl –10,0 ax 15° 

1. meridián: brýle (∆ = 12 mm) cyl –6,50 ax 105° → čočka (∆ = 0 mm) cyl –6,0 ax 105°

2. meridián: brýle (∆ = 12 mm) cyl –10,0 ax 15° → čočka (∆ = 0 mm) cyl –9,0 ax 15°

Kontaktní čočka: cyl –6,0 ax 105° cyl –9,0 ax 15°

Kontaktní čočka: sph –6,00 cyl –3,0 ax 15°

(push-up test), laserové značky se nachá-

zejí v předepsané poloze.

Pokud se značky nacházejí v jiné než 

předepsané poloze, popíšeme a upravíme 

jejich vychýlení, tzv. rotaci. Zjistíme-li rotaci 

čočky ve směru hodinových ručiček (dole-

va), pak hodnotu úhlu tohoto pootočení 

přičteme k ose cylindru čočky. Je-li rotace 

proti směru hodinových ručiček (dopra-

va), pak hodnotu pootočení odečteme 

(obr. 1). Jako mnemotechnická pomůcka 

nám může sloužit zkratka LARS, která je 

odvozena z prvních písmen slov Left Add 

Right Subtract (Levá Přidej Pravá Odečti). 

Při rotaci značky do 10° a při současném 

zjištění uspokojivé zrakové ostrosti pacien-

ta můžeme tuto rotaci tolerovat.

obr. 1  Úprava vychýlení osy torické kontaktní 
čočky

 Čočka bez rotace  Původní osa: 180° Původní osa: 0°

 (1 značka na „6“) Rotace doleva o 30° Rotace doprava o 30°

  Nová osa: 30° Nová osa: 150°
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Kontrola zrakové ostrosti
Zrakovou ostrost pacienta kontroluje-

me po aplikaci a usazení finální kontaktní 

čočky, která má osu cylindru kompenzo-

vanou o úhel rotace.

Závěr

Přesto, že se aplikace měkkých to-

rických kontaktních čoček s vysokým 

cylindrem může zdát na první pohled 

poměrně komplikovaná, opak je prav-

dou. Pokud správně stanovíme refrakci 

a máme možnost vyzkoušet chování 

konkrétního typu torické čočky na oku 

klienta, nemusíme se obávat neúspěchu 

a případné finanční ztráty. Osobně jsem 

pracovala s prvními čtyřmi typy torických 

kontaktních čoček pro korekci vysoké-

ho astigmatismu (tab. 1). Mohu říct, že 

i v poměrně komplikovaných případech 

byla úspěšnost aplikací těchto čoček 

velmi vysoká.

Navíc, pokud se nám podaří vykori-

govat klienta s vysokým astigmatismem 

k jeho plné spokojenosti, získáváme kli-

enta na celý život. A to je v dnešní době 

rychlého rozvoje prodeje kontaktních 

čoček přes internet rozhodně zajímavé. 

Ing. Alena Hradilová

optometristka, oční optička

alena@hradil.cz

Zdroje:

1. Anton, M.: Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody. 

Brno: NCO NZO 1993. ISBN 80-7012-148-9

2. Petrová, S.: Základy aplikace kontaktních čoček. Brno: 

NCO NZO 2004. ISBN 80-7013-399-6

Typ čočky SofLensTM Toric FREQUENCY® 
XCEL Toric XR

ProclearTM Toric 
XR OmniFlex® Toric DuraSoft® 3 

OptiFit® Toric Rx torická

Distributor OPTIMUM  
DISTRIBUTION 

NEOMED NEOMED NEOMED CIBA Vision ARGOLENS

Materiál
Alphafilcon 

A (skupina II)
Methafilcon 

A (skupina IV)
Omafilkon A 
(skupina II)

Lidofilkon A  
(skupina II)

Phemfilcon A  
(skupina IV)

Xylofilcon B 
(skupina II)

Obsah vody 66 % 55 % 59 % 70 % 55 % 38 %; 58 %; 67 %

Sféra

+6,00 až –6,00 
(po 0,25 D) 

–6,00 až –9,00 
(po 0,50 D)

+6,00 až –8,00 
(po 0,25 D)

+6,00 až –6,00 
(po 0,25 D) 

–6,50 až –8,00 
(po 0,50 D)

±10,00 D  
(po 0,25 D)  

±10,50 až ±20,00 D  
(po 0,50 D)

±20,00 D  
(po 0,25 D)

bez 
omezení

Cylindr –0,75 až –2,75 D 
(po 0,5 D)

–2,75 až –3,75 D 
(po 0,5 D)

–2,75 až –5,75 D 
(po 0,50 D)

–0,5 až –6,0 D  
(po 0,25 D)

–0,75 až –9,75 D  
(po 0,25 D) do –11,0 D

Osy
10° až 180°  
(krok 10°)

5° až 180°  
(krok 5°)

5° až 180°  
(krok 5° )

1° až 180°  
(krok 1°)

5° až 180°  
(krok 5°)

1° až 180°  
(krok 1°)

Zakřivení 8,6 mm 8,7 mm 8,8 mm 8,4 a 8,8 mm
7,8 až 9,2 mm  
(krok 0,1 mm)

7,8 až 9,8 mm  
(krok 0,5 mm)

Průměr 14,5 mm 14,4 mm 14,4 mm 14,2 mm
13,0 až 15,0 mm  

(krok 0,1 mm)
13,5 až 16,0 mm  

(krok 0,2 mm)

Režim nošení denní denní denní denní denní denní

Interval výměn měsíční měsíční měsíční roční roční roční

Diagnostika
k dispozici  
v plném  
rozsahu

k dispozici pou-
ze v hodnotě 

cylindru –2,25 D

k dispozici pou-
ze v hodnotě 

cylindru –2,25 D

není k dispozici, 
možnost zapůjčení 

diagnostického setu 
od distributora

není k dispozici, 
možnost zapůjčení 

diagnostického setu 
od distributora

není  
k dispozici

tab. 1  Měkké torické kontaktní čočky určené 
pro korekci vysokého astigmatismu  
(cylindr nad –2,5 D)
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TMBudoucnost silikon-
hydrogelových čoček je 
v čočkách, které nepotřebují 
speciální povrchové zušlechtění, 
mají vyšší obsah vody  a nižší modulus.

Stvořeno 
jedno pro 
druhé...

MEOPH s.r.o.
Smotlachova 580/1, 142 00 Praha 4 – Kamýk
Tel: 241 411 236, E-mail: info@meoph.com

BUDOUCNOST JE TADY...

Prof. Lyndon Jones, PAC Conference, 12. 10. 2008

KONTAKTNÍ ČOČKY VIDI Oxy
Silikon-hydrogelové čočky III. generace 

žádné povrchové zušlechtění
nebo přidané zvlhčující složky
nejvyšší obsah vody na trhu (u SilHy čoček)

vynikající smáčivost
nízký modulus
vyjímečný komfort

ROZTOK VIDI OxyClean
Roztok pro péči o silikon-hydrogelové kontaktní čočky 

bez konzervačních látek
komfort díky síle
antimikrobiální pouzdro
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AIR OPTIXTMAQUA
MULTIFOCAL

Nové čočky

pro ostré a pohodlné vidění
na všechny vzdálenosti

Rodina silikon-hydrogelových kon-

taktních čoček AIR OPTIX se v lednu 

2009 rozšířila o AIR OPTIX™ AQUA 

MULTIFOCAL, kontaktní čočky pro korekci 

presbyopie ve všech stadiích.

Tato inovace umožňuje stávajícím no-

sitelům kontaktních čoček s počátečními 

presbyopickými obtížemi nosit kontaktní 

čočky dále. 

Fakta

•  Populace stárne; odhaduje se, že v roce 

2025 bude 42 % dospělých Evropanů 

v presbyopickém věku.

•  Roste počet uživatelů kontaktních čoček, 

kteří po čtyřicítce začnou preferovat 

brýlovou korekci a úplně přestanou nosit 

kontaktní čočky.

Cílová skupina

Příznaky potíží se čtením se u většiny 

osob začnou projevovat po čtyřicátém 

roce. Nejčastější volbou optometristy je 

doporučení brýlové korekce na čtení. Po-

čínající presbyopové se však velmi neradi 

smiřují s faktem, že do blízka nevidí, a tak 

si pomáhají oddalováním textu. Délka paží 

nedovoluje tuto „fintu“ používat dlouhou 

dobu a návštěva oftalmologa nebo opto-

metristy se uskuteční. 

A co teprve dlouhodobý uživatel kon-

taktních čoček? Důvody, proč se rozhodl 

upřednostnit kontaktní čočky, jsou různé 

a představa používání brýlí na čtení je 

často jediným doporučením, které dostane. 

Odborníci někdy v počínajících stadiích 

presbyopie přistupují k podkorigování, 

nebo ke korekci monovision, multifokální 

kontaktní čočky jsou zkoušeny výjimečně.

Společnost CIBA VISION nyní přináší 

novou možnost pro počáteční presbyopy, 

novinku AIR OPTIX™ AQUA MULTIFOCAL, 

která jim prodlouží dobu nošení kontakt-
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ních čoček. Díky optimalizaci přídavku 

na blízko je možné začít s touto korekcí 

již při prvních obtížích při čtení a časem 

měnit hodnotu přídavků do blízka. 

Historie 
progresivních čoček

Původní design u čoček Focus Progre-

sives využívá účinku přídavku +3,0 D v cen-

trální zóně a umožňuje korekci presbyopie. 

Tento princip v některých případech dobře 

funguje a pacienti tyto kontaktní čočky 

úspěšně nosí. Čočky Focus Progresives byly 

uvedeny na trh v roce 1999 a v roce 2002 

byl tento princip využit i pro jednorázové 

kontaktní čočky Dailies. 

Nové čočky AIR OPTIX™ AQUA MUL-

TIFOCAL přizpůsobují centrální hodnotu 

přídavku do blízka stadiu presbyopie třemi 

optimalizovanými designy. Podle přídavků 

na blízko byly stanoveny tři skupiny vari-

ant, které odpovídají stupni presbyopie. 

Každému stupni odpovídá optimalizovaný 

design hodnoty přídavku do blízka: LO 

(low) pro počáteční, MED (medium) pro 

střední a HI (high) pro pokročilé. 

Precision Transition 
Design 

Inovací u čoček AIR OPTIX™ AQUA 

MULTIFOCAL je technologie Precision 

Transition Design, která reguluje odchylky 

hodnot přídavku v profilu čočky směrem 

do centra a vyrovnává tak fyziologickou 

ztrátu akomodace. Tím je umožněno 

rozšířit hloubku ostrosti pro pacienty 

s presbyopií. Zlepšením hloubky ostrosti 

je vyrovnána ztráta akomodace. 

U čoček AIR OPTIX™ AQUA MULTI-

FOCAL je rovnoměrně zajištěna hodnota 

přídavku (adice) u všech hodnot dioptrické-

ho rozsahu. To znamená, že u stupně adice 

MED je stejný přídavek jak u hodnoty +3,0, 

tak u hodnoty –6,0. Můžeme tak předvídat 

aplikaci u jednotlivých pacientů. 

Unikátní vlastností u všech tří hodnot 

adicí je plynulý přechod od centrální zóny 

do blízka k periferní zóně do dálky. Jako 

příklad si definujme v kontaktních čočkách 

zónu na blízko, pro střední vzdálenost 

a na dálku; nový design umožňuje plynulý 

přechod z každé zóny. Zatímco jiné mode-

ly mají více kroků v profilu adice, u čoček 

AIR OPTIX™ AQUA MULTIFOCAL se jemně 

prolíná z jedné hodnoty do další. 

Dalším jedinečným rysem čoček AIR 

OPTIX™ AQUA MULTIFOCAL je asférický de-

sign zadní plochy čočky, tak jako u sférických 

čoček AIR OPTIX™ AQUA, pro optimální cent-

raci a vynikající charakteristiku aplikace. 

Třístupňový systém čoček AIR OPTIX™ 

AQUA MULTIFOCAL byl navržen podle po-

žadavků odborníků a uživatelů kontaktních 

čoček tak, aby bylo možno začít s aplikací již 

při počátečních obtížích při čtení a postup-

ně měnit hodnoty přídavku podle stupně 

presbyopie. Uživatelé tak mohou nosit 

svou pohodlnou kontaktní čočku, která se 

postupně přizpůsobuje úbytku akomoda-

ce. Podívejme se nyní blíže na jednotlivé 

stupně presbyopie (obr. 1).

 LO ADD MED ADD HI ADD
 ≤+1,00 D +1,25 D do +2,00 D >+2,00 D

obr. 1

Počínající presbyop

Uživatele kontaktních čoček, který za-

znamenává rozostření při pohledu do blízka, 

označujeme jako počínajícího presbyopa. 

Cítí se mladý a žádá ostré a jasné vidění bez 

kompromisů a najednou nemůže zaostřit 

při čtení SMS zpráv. Tento pacient má malý 

akomodační úbytek, proto objednáváme 

adici LO (do +1,0 D) pro hodnoty přídavku 

na blízko a dálku korigujeme stejně jako 

u sférických čoček. Pro kontaktologa je to 

příležitost, jak splnit požadavky pacienta 

bez nedorozumění a bez přídavných brýlí 

na čtení. Úspěšná aplikace stávajících uži-

vatelů s počínajícím úbytkem akomodace 

prodlouží možnost používání kontaktních 

čoček a podporuje věrnost uživatele.
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Stávající presbyop

Stávající presbyopové se již sžili 

s nutností korekce na dálku a na blízko, 

ale vždy požadují precizní korekci s op-

timálním přídavkem na čtení. Jemný 

přechod dioptrických hodnot v profilu 

čočky umožňuje okamžitý návyk. Úbytek 

akomodace korigujeme objednáním adi-

ce MED (od +1,25 do +2,0 D) nebo HI (nad 

+2,0 D) ke korekci do dálky. Inovovaný 

design Precision Transition umožňuje 

stávajícím presbyopům vidět do blízka 

bez kompromisů při vidění do dálky.

vyšší propustnost pro kyslík než hydrogelové 

kontaktní čočky. V porovnání s jinými silikon-

hydrogelovými multifokálními čočkami 

a hydrogelovými čočkami poskytují čočky 

AIR OPTIX™ AQUA MULTIFOCAL nejvyšší 

dostupnou propustnost pro kyslík.

Doporučená péče

Doporučujeme používat roztok  

AOSEPT® PLUS, který je „jedničkou“ v čištění, 

„jedničkou“ v pohodlí a „jedničkou“ v čistotě 

vidění1. Neobsahuje konzervační látky, je 

zvlášť vhodný pro citlivé pacienty. Z roztoků 

je jediný s absencí rohovkového barvení2.

Pro zvýšení hygieny a bezpečné no-

šení kontaktních čoček doporučujeme 

i kombinované použití roztoku AOSEPT® 

PLUS k běžné péči o čočky. Vzhledem 

k absenci konzervačních látek je možné 

jej kombinovat se všemi dostupnými 

roztoky. 

Závěr

Čočky AIR OPTIX™ AQUA MULTI-

FOCAL umožňují ostré a pohodlné vidění 

na všechny vzdálenosti a umožňují po-

hodlné a zdravé nošení čoček presbyo-

pickým pacientům. Pro kontaktology jsou 

čočky AIR OPTIX™ AQUA MULTIFOCAL pří-

ležitostí k dalšímu získání důvěry a udržení 

věrnosti uživatele. 

Bc. Helena Lipšanová

Proffesional Affairs CIBA VISION

helena.lipsanova@cibavision.com

Zdroje:

1. CIBA VISION data on file, 2008. Porovnání s PureVision 

Multi-Focal a monovision, na základě subjektivního 

hodnocení počínajících presbyopů

2. CIBA VISION data on file, 2008

3. Nichols, K: Aging, Hormones and Dry Eyes. Contact 

Lens Spectrum, Sept. 1999, str. 21

4. CIBA VISION data on file, 2007

Odkazy:
1 CIBA VISION, data on file, 2006. Podle subjektivního 

hodnocení nositelů silikon-hydrogelových čoček 

v klinické studii srovnávající Clear Care® s OPTI-FREE 

RepleniSH®, OPTI-FREE EXPRESS®, Complete Moisture 

PLUS® a ReNu MultiPlus® jako skupinu. Clear Care® je 

obchodní název AOSEPT® PLUS na americkém trhu.
2 Carnt, N., Wilcox, MDP, Naduvilath, T. J., Tilia, D. et al.: 

Corneal staining: The IER matrix study. Contact Lens 

Spectrum 2007, 22 (9): 38–43.

sférické hodnoty (D) +6,0 až –10,0 po 0,25 D

hodnoty ADD LO, MED, HI

zakřivení/průměr 8,6/14,2

materiál lotrafilcon B

Dk, Dk/t 110, 138 @ –3,00 D

Obsah vody 33 %

Povrch plazmou zušlechtěný

Centrální tloušťka 0,08 mm @ –3,00 D

Manipulační zabarvení světle modré

Schválený režim nošení denní nebo do 6 nocí prodloužené nošení

Plánovaná výměna do 4 týdnů

tab.  Parametry čoček AIR OPTIX™AQUA 
MULTIFOCAL

Změny ve fyziologii

Presbyopie ovšem neznamená jen 

změny v akomodaci. Velmi často diagnos-

tikujeme u nitrooční čočky změny v kvalitě 

slzného filmu aj. Typickým projevem je ob-

jevující se suchost očí jako následek sníže-

né produkce slz a mění se také osmolarita 

slzného filmu. Tyto změny mají za následek 

nepohodlí v čočkách a často je to důvod, 

proč uživatel přestane čočky nosit. 

Čočky AIR OPTIX™ AQUA MULTIFOCAL 

již mají začleněný zvlhčující systém AQUA 

jako sférické kontaktní čočky. Systém lubri-

kuje kontaktní čočku, uchovává zvlhčení 

po celý den a podporuje pohodlí po celou 

dobu nošení kontaktních čoček. 

Propustnost pro kyslík

Čočky AIR OPTIX™ AQUA MULTIFOCAL 

poskytují stejnou propustnost pro kyslík 

jako sférické kontaktní čočky a mají až 5x 
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Ostré

pohodlné

vidění

na všechny vzdálenosti*

* V období počínající presbyopie. †Subjektivní hodnocení počínajících presbyopů na stupnici od 1 do 
10, kdy 1 je velmi špatné a 10 je vynikající (p<0,05). AIR OPTIX™ AQUA MULTIFOCAL (lotrafi lcon B) 
Dk/t = 138 @ -3,00D. Jiné faktory mohou mít dopad na zdraví očí. Důležité informace k AIR OPTIX™ 
AQUA MULTIFOCAL: Pro denní nošení nebo až 6 nocí prodlouženého nošení ke korekci presbyopie. 
Riziko vzniku závažných očních problémů (i.e.,rohovkový vřed) je vyšší při režimu prodlouženého 
nošení.Ve vzácných případech může dojít ke ztrátě zraku. Mohou nastat vedlejší účinky, jako pocit 
nepohodlí, jemné pálení nebo svědění.

Odkazy: CIBA VISION data on fi le, 2008. V porovnání s PureVision Multi-Focal a monovision, založeno 
na subjektivním hodnocení počínajícími presbyopy. 2. CIBA VISION data on fi le, 2008. 3. CIBA 
VISION data on fi le, 2008. AIR OPTIX, CIBA VISION a CIBA VISION logo jsou registrované značky 
Novartis AG. PureVision MUlti.Focal je registrovanou značkou Bausch  & Lomb, Inc.

© 2008 CIBA VISION AG 2008-255-12717

DOKONALÉ VIDĚNÍ PRO POČÍNAJÍCÍ PRESBYOPY*1.

ÚSPĚŠNÉ APLIKACE PRO VÁS.

NOVÉ AIR OPTIX™ AQUA MULTIFOCAL

•  Precision Transition Design čočky poskytuje ostré, pohodlné
 vidění na všechny vzdálenosti*
 

•  Unikátní systém čočky dostupný se třemi 

druhy adice umožňuje úspěšnou aplikaci 

počínajících presbyopů a pohodlné používání 

kontaktních čoček i v období presbyopie.

• 86% APLIKACÍ AIR OPTIX™ AQUA MULTIFOCAL U POČÍNJÍCÍCH PRESBYOPŮ BYLO ÚSPĚŠNÝCH NA PRVNÍ POKUS 3

MED ADD +1.25D to +2.00D HI ADD > +2.00DLO ADD ≤ +1.00D

Uvidíte tak přirozeně.

CV/HW/AOAM/PA/081214/CZ www.cibavision.cz
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Mikrobiální keratitida je popisována 

v mnoha publikacích. Shodují se v tom, že 

hydrogelové kontaktní čočky, pokud jsou 

ponechány v oku přes noc, představují 

5x vyšší riziko než denní nošení měkkých 

čoček. Riziko stoupá proporcionálně s dél-

kou doby nošení. Při prodlouženém nošení 

znamená jeden den zvýšení o 5 %. Počet 

neukázněných nositelů denních čoček, 

kteří alespoň příležitostně přenášejí čočky 

i přes noc, je kolem 11 %. Na zvýšeném ri-

ziku se shoduje většina autorů. Zdůrazňují, 

že nošení kontaktních čoček (hydroge-

lových, silikon-hydrogelových) přes noc 

navzdory zavedení vysoce propustných 

kontaktních čoček představuje vysoké 

riziko těžkých infekcí. Autoři publikací se 

shodují i na hodnocení rizika infekce při 

sprchování, kouření, nošení čoček urče-

ných pro denní užívání i přes noc a díky 

špatnému prostředí i při plavání. K těžkým 

keratitidám dochází častěji u těch, kteří 

s čočkami spí. U silikon-hydrogelových 

čoček je nebezpečí těžkých keratitid asi 

5x menší než u hydrogelových.

Hygiena a mytí rukou

Je prokázáno, že 16–50 % nositelů si 

před manipulací s čočkami nemyje ruce! 

K mytí rukou jsou vhodná neparfemovaná 

antibakteriální mýdla a dávkovače, nutné 

je ruce dokonale opláchnout. Specialis-

tům-kontaktologům jsou doporučovány 

dezinfekční prostředky na bázi glycerinu 

a alkoholu, ruce je nutno dokonale osušit.

Kompliance
při nošení 
 kontaktních čoček

Pokračování z čísla 4/2008

Nošení kontaktních 
čoček přes noc

Tato možnost přilákala díky zjedno-

dušené manipulaci více klientů, u ně-

kterých nositelů se však výrazně zvýšil 

počet možných komplikací. Tím nabývají 

na důležitosti pravidelné kontroly a doko-

nalá spolupráce se specialistou. Klient (či 

pacient) musí přísně dodržovat předpisy 

o době výměny, každý musí být podrobně 

informován o prvních známkách příznaků 

způsobených zánětem či infekcí. Jakmile 

oči nejsou klidné, chybí pocit zrakové 

pohody či se vyskytne zhoršené vidění, 

musí být čočky z oka vyjmuty – čím dříve, 

tím lépe. Těm, kteří nejsou schopni tento 

příkaz dodržet, by tento typ čoček neměl 

být vůbec aplikován.

Systém čištění a přechovávání těchto 

čoček není potřeba, přesto je však dobré, 

aby v případě nutného vyjmutí čoček 

byl doporučen prostředek k jejich čištění 

a přechování. Proto se doporučuje, aby 

každý uživatel čoček začínal s čočkami 

pro denní nošení – tak lze zjistit, jaký má 

vztah k dodržování hygieny a péči o čoč-

ky. Teprve v kladném případě je vhodné 

aplikovat kontaktní čočky pro prodloužené 

nošení. Některé studie ukazují, že jen 

asi 80 % nositelů silikon-hydrogelových 

čoček pro prodloužené nošení dodržuje 

předepsanou dobu nošení.

Přesto, že jednoduchá manipulace je 

silnou motivací pro prodloužené nošení, 

může vést ke špatné komplianci. Ta může 

být zlepšena písemným návodem s popi-

sem rizik. I u denního nošení je vhodné 

při pravidelných kontrolách poskytnout 

písemné doporučení s důležitými radami 

tak, aby je nositel vzal za své. Uvedená 

brožura má obsahovat dohodu spe-

cialisty a klienta, poučení, část otázek 

a odpovědí, informace o termínu další 

kontroly, o předcházení komplikacím, 

o rizikových faktorech a důsledcích 

špatné kompliance, chování při obtížích, 

poučení o péči a souhlas klienta s dodr-

žováním doporučení.
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Plavání s kontaktními 
čočkami

Špatná kompliance v této oblasti tkví 

v tom, že jen málo kontaktologů odpovídá 

na tuto problematiku jasně. Většinou se 

uvažuje o možnosti ztráty čočky ve vodě, 

málokdo však upozorňuje na bakteriální 

nebezpečí v bazénech. Jde především 

o acantamoebu – riziko nakažení je o 17 % 

vyšší u nositelů čoček než u plavců bez 

čoček. K čočkám je nutno doporučit těsně 

sedící plavecké brýle a co nejrychlejší vyjmutí 

čoček po plavání. Čím častěji budou užívány 

silikon-hydrogelové čočky pro prodloužené 

nošení, tím pravděpodobnější je to, že je 

uživatelé před plaváním nebudou odkládat. 

Nové výzkumy ukazují, že výskyt mikrobiální 

keratitidy představuje zvýšené riziko při 

používání kontaktních čoček, ale také 2,7ná-

sobné riziko při sprchování s čočkami.

Jak lze zlepšit 
komplianci?

Velký vliv má nejen první aplikace 

čoček, ale i následná péče. Důležité je pou-

čení, jak s novou čočkou zacházet a jak o ni 

pečovat. Jednotlivé kroky je nutno nejen 

vysvětlit, ale i názorně ukázat a hovořit 

i o možných komplikacích. Ústní vysvětlení 

musí být doplněno písemnými materiály, 

nejlépe s dobrými a srozumitelnými výrazy 

a ilustracemi. Pokud klient něčemu nero-

zumí či zapomene sdělené návody, je to 

vždy příčinou nedostatečné kompliance. 

Dle možností je vždy dobré přiložit i CD či 

videomateriál s podrobnými ukázkami – 

uživatel si vše může zopakovat doma, v kli-

du. Je dokázáno, že kompliance stoupá až 

o 85 %, pokud je návod opakován. Na různě 

velkých skupinách klientů byla zkoumána 

možnost zvýšení kompliance. Výsledky 

jsou jednoznačné – lepších se dosahuje 

spojením informací ústních a písemných, 

demonstracemi, opakováním a cílenými 

otázkami, uzpůsobenými k individualitě 

uživatele. Jednokroková dezinfekce se jeví 

jako obecně nejpřijatelnější.

Specialisté musí věnovat dostatečnou 

pozornost pouzdrům, roztokům a jejich 

správnému užívání. Roztoky je nutno mě-

nit a pouzdra po vyjmutí čoček ponechat 

suchá, bez tekutiny. Pouzdra je nutno pra-

videlně po týdnu čistit a pravidelně měnit. 

Není-li pouzdro čisté, jakékoliv kroky při 

čištění čoček jsou bezcenné. Nedostaví-li se 

nový uživatel po měsíci na kontrolu, je třeba 

ho vyzvat, znovu jej upozornit a zdůraznit 

mu potřebné zásady – dobu nošení, systém 

péče a hygienu a upozornit ho na výhody 

kompliance s poukázáním na možná 

negativa při nedodržování pravidel. Je 

dobré nechat si ukázat, jak klient s čočkami 

manipuluje a v jakém stavu je pouzdro. Je 

nutno nositele informovat o tom, že voda 

z vodovodu nemá nikdy přijít do kontaktu 

s čočkami! Nejsou-li čočky určeny pro pro-

dloužené nošení, je nutno je na noc vždy 

vyjímat, stejně jako při jakémkoliv pocitu 

nepohodlí. S čočkami by se také nemělo 

plavat (pokud ano, jen s těsnými plaveckými 

brýlemi) a nemělo by se také kouřit. Vyplatí 

se i upozornění na nutnost dodržování doby 

nošení a výměny roztoku. Kontaktolog je 

morálně odpovědný za to, že upozornil 

uživatele na všechna možná rizika.

Strategie, jak podpořit 
komplianci

Důležitá je motivace nositelů kontakt-

ních čoček nemít komplikace a dobře vidět. 

Pokud neuznávají rizika, kompliance se 

nedosáhne. Je nutno respektovat individu-

alitu nositelů, odhadnout způsob informací 

a získat důvěru i opakováním zásad. Je to 

dynamický proces, na jehož základě se 

může změnit chování klienta. Kompliance 

se zlepší, pokud jsou informace jasné, 

přesné a specifické. Součástí je i neverbální 

projev, informacemi nesmí být klient zahl-

cen, ale důležité body je třeba opakovat. 

Je známo, že nejlépe se pamatují úvodní 

a konečná slova. Proto je dobré po výkladu 

klást otázky, aby došlo k potvrzení dobrého 

pochopení. Je třeba upozornit na to, že při 

další kontrole si ještě lze osvětlit vše, s čím 

už klient bude mít vlastní zkušenosti.

Model ke zvýšení 
kompliance

Obsahuje 3 kategorie: uživatel kon-

taktních čoček; specialista a praxe; dopo-

ručení o užívání a péči o čočky.

Vlivy na motivaci pro 
užívání kontaktních 
čoček

Pro mnohé nositele čoček jsou návo-

dy příliš obšírné. Většina je informována 

o zjednodušené péči o čočky s častější 

výměnou. Je třeba si uvědomit, že užívání 

čoček v programu prodlouženého nošení 

přináší nutnost častějších kontrol. To je 

důvod, proč se někteří klienti rozhodují 

pro keratorefraktivní chirurgické výkony. Je 

nutno podávat co nejjednodušší instrukce, 

aby kompliance nebyla narušena. Aktivní 

přístup při aplikaci kontaktních čoček po-

máhá zvýšit důvěru a zlepšit komplianci.

Závěr

Dobrá kompliance je nutná pro úspěš-

né užívání kontaktních čoček. Minimali-

zuje rizika, dává zřetelné ústní i písemné 

pokyny. Kroky ke zlepšení kompliance 

neslouží jen kontaktologické praxi, ale jsou 

důležité pro celou oblast optometrie.

Literatura:

Sulley, A.: Compliance beim Tragen von Kontaktlinsen, 

DOZ, Teil 1: 2/2008, str. 76–79; Teil 3: 4/2008, str. 82–86; 

Teil 4: 5/2008, str. 100–103. Přeložila prof. MUDr. Blanka 

Brůnová, DrSc.
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společnosti
 

Novinky v nabídce

a umožňují buňce žít v souladu s ostatními 

buňkami, aniž by je provokovala k obranné 

reakci. Kromě toho se vyznačují velmi vyso-

kou afinitou k vodě a brání tak povrchové-

mu osychání. Uvnitř materiálu na kontaktní 

čočky fungují jako hydratační složka, která 

udržuje vysoký a stabilní obsah vody.

Mnoho hydrogelových čoček využívá 

jako hydratační látku, zvyšující zároveň pro-

pustnost pro kyslík, kyselinu methakrylovou. 

Ta však přináší do struktury čočky negativní 

elektrický náboj. Proteiny obsažené v slzách 

se naopak vyznačují místy s pozitivním 

nábojem a negativně nabité oblasti na po-

vrchu čočky jsou pro ně lákavou možností 

k vytvoření chemické vazby. Ty jsou pak 

obtížně odstranitelné a v důsledku snižují 

komfort a použitelnost kontaktních čoček.

K hromadění depozit na povrchu 

čoček může docházet i za předpokladu, 

že je materiál nábojově neutrální a nerea-

guje se složkami slzného filmu. Děje se tak 

v místech, kde čočka během nošení osychá. 

Mnoho kontaktních čoček po umístění 

na oko poruší vrchní lipidovou vrstvu slzné-

ho filmu a umožní rychlé odpařování vody. 

To je důvod, proč se u velké části nositelů 

setkáváme s pocitem sucha. Tento pocit je 

ještě častější při práci s počítačem nebo při 

pobytu v klimatizovaných prostorách a je 

jedním z hlavních zdrojů nepohodlí uvádě-

ných ve spojení s kontaktní čočkou. 

Unikátní PC technologie, použitá při 

výrobě čoček Proclear®, umožňuje výrobu 

čoček s vysokou odolností proti usazování 

proteinů a lipidů. Materiál se vyznačuje 

Stále rychlejší vývoj v oblasti ma-

teriálů, technologií a výsledných 

výrobků se nemůže vyhnout ani 

trhu s kontaktními čočkami. Společnost 

CooperVision vychází u svých novinek 

z osvědčených hydrogelových výrobků 

pod značkou Proclear® a pokračuje v roz-

šiřování nabídky silikon-hydrogelových 

čoček Biofinity®.

Dnešní tendence aplikátorů zapomínat 

na hydrogelové materiály a využívat pouze 

silikon-hydrogely je do určité míry chybou. 

Silikon-hydrogelové čočky jsou jednoznač-

ně vynikající volbou pro prodloužený režim 

nošení. Hydrogelové materiály však stále 

nabízejí řadu výhod, které mají zásadní vliv 

na spokojenost a pohodlí zákazníka, pokud 

nevyžaduje přespávání s čočkami. 

Například nízký modul pružnosti, daný 

u hydrogelů vysokým obsahem vody, 

umožňuje vytvořit pružnější a jemnější 

čočky. Špičkové výrobky v této kategorii, 

díky vysoké odolnosti vůči osychání, nabí-

zejí vysoký celodenní komfort nošení.

PC technologie 

Kontaktní čočky Proclear® využívají k ome-

zení ztrát vody z materiálu a zabezpečení vyšší 

tolerance čoček na oku unikátní řešení. Obecně 

se označuje jako PC technologie a jejím zákla-

dem je začlenění molekul fosfatidilcholinu (PC) 

do struktury hydrogelového materiálu.

Molekuly fosfatidilcholinu mají v pří-

rodě svou nezastupitelnou funkci. Tvoří 

základní součást buněčných membrán 
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stabilním obsahem vody (59 nebo 62 %) s velmi nízkým stupněm 

osychání. Je dosaženo dostatečné propustnosti kyslíku, aby byla 

naplněna kritéria pro bezpečný denní režim používání čoček 

s měsíční plánovanou výměnou. 

Technologie PC se používá také při výrobě měsíčních asfé-

rických čoček Frequency® XC a nových jednodenních čoček 

Proclear® 1 Day. Postupně se rozšiřuje nabídka výrobků řady XR 

s vyššími než standardními hodnotami dioptrií.

Čočky Proclear® jsou díky PC technologii měkčí, snášenlivější, 

stabilně vlhčí a komfortnější po mnoho hodin denního používání.

Biofinity®

Zachování co největšího počtu výhod hydrogelů a implementa-

ce nových vlastností silikon-hydrogelů bylo základním cílem vývoje 

nových silikon-hydrogelových čoček Biofinity®. Struktura výsledného 

materiálu, vyráběného novou technologií Aquaform™, tak v mnohém 

připomíná osvědčené hydrogely. Uvnitř celého objemu čočky je 

rovnoměrně zadržována voda (48 %) vodíkovou vazbou za atom 

kyslíku. Vysoce smáčivý je také povrch materiálu, který nevyžaduje 

dodatečnou hydrataci ani speciální povrchové úpravy. 

Novinkou jsou dlouhé čistě silikonové řetězce uvnitř struktury 

schopné výrazně navýšit výslednou propustnost materiálu pro 

kyslík (Dk 160) a ostatní malé plynné molekuly. Koncentrace silikonu 

do dlouhých a účinných řetězců umožňuje snížit jeho celkové množ-

ství v materiálu, což spolu s větším zastoupením vody a hydrofilních 

částí znamená ještě jemnější a měkčí výslednou strukturu.

Rozšíření dioptrické nabídky

Společnost CooperVision postupně rozšiřuje nabídku výrobků 

do dioptrických rozsahů, které nemají na trhu srovnání. Rozšíření 

nabídky čoček Proclear® od +20,0 do –20,0 D umožňuje nabíd-

nout kontaktní čočku s měsíční plánovanou výměnou i v případě 

opravdu vysoké refrakční vady. Rozšířila se také aktuální nabídka 

kontaktních čoček Biofinity®, a to od +8,0 do –12,0 D. 

Proclear® 1 Day 

Novinkou na českém trhu jsou kontaktní čočky Proclear® 1 Day. 

Jednodenní čočky jsou vyráběny z materiálu Omafilcon A s PC 

technologií. Rozšiřují tak nabídku jednodenních čoček o velmi kva-

litní osvědčený materiál, který se vyznačuje výraznou snášenlivostí 

a opravdu celodenním pocitem pohodlí. Velice stabilní obsah vody 

(60 %) je zárukou jemných a flexibilních čoček s minimálním sklo-

nem k osychání a usazování depozit. Průměr 14,2 mm a parametr 

zakřivení 8,7 mm umožňuje úspěšnou aplikaci na všechny typy 

rohovek bez omezení a bez obav z dráždění oka v oblasti limbu. 

Rozsah dioptrií u čoček Proclear® 1 Day je od +6,0 do –10,0 D.

Bc. Tomáš Dobřenský

optometrista, odborný konzultant NEOMED s.r.o.

tomas.dobrensky@neomed.cz

Díky unikátní technologii AQUAFORM™ mají měsíční 
kontaktní čočky Biofinity™, od společnosti CooperVision, 
schopnost přitahovat a udržovat vlhkost uvnitř čočky bez 
použití povrchových úprav nebo zvlhčujících látek – a to 
jako první ze všech silikon hydrogelových čoček. S nově 
rozšířenou nabídkou dioptrických hodnot jsou Biofinity™ 
nejlepší volbou pro nové i stávající uživatele měsíčních 
kontaktních čoček.

   www.neomed.cz, www.biofinity.cz

PŘIROZENÁ VLHKOST
Zůstávají hydratované bez speciálních povrchových 
úprav nebo přidávaných zvlhčujících látek. Tím je 
dosaženo vyššího komfortu a menšího množství 
usazených depozit.1

NÍZKÝ MODUL PRUŽNOSTI
Kontaktní čočky jsou pružnější s vyšším stupněm 
komfortu2 a větší zárukou zdravého používání 3.

VYSOKÁ PROPUSTNOST KYSLÍKU
Více prostupujícího kyslíku znamená zdravější 
a bělejší vzhled očí 3 vašich klientů.

ZDOKONALENÝ DESIGN 
Optimalizovaný tvar zadní plochy a zaoblení okrajů 
čočky umožňuje lepší usazení a vyšší komfort.

Pohodlí 
jako nikdy předtím

Ještě více O
2
 + H

2
O

1. Whittaker, 2008. Data on file.
2. CooperVision – průzkum trhu 2007, data on file.
3.  Weiderman, 2005 Poster Presentation, 

American Academy Optometry.
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své čočky
Jak vnímají
nositelé

s měsíční výměnou?

Měkké kontaktní čočky s měsíční 

výměnou ovládly v minulé dekádě 

trh s kontaktními čočkami ve Velké 

Británii. Jeanne Frangie, Silja Schiller a Lisa Ann 

Hill se zabývaly zkušenostmi nositelů čoček 

s měsíční výměnou a tím, co je motivuje 

k výměně za čočky s lepšími vlastnostmi.

O kontaktních čočkách s častější vý-

měnou a jejich potenciálních výhodách 

z hlediska pohodlí a zdravějšího způsobu 

nošení již bylo napsáno mnohé. Přesto, 

že v minulých letech narůstala popularita 

jednodenních jednorázových čoček a dvou-

týdenních čoček, stále jsou přibližně v po-

lovině případů ve Velké Británii aplikovány 

měkké kontaktní čočky s měsíční výměnou. 

Podle údajů o čočkách předepsaných v roce 

2008 byly aplikovány v 41 % nových a v 51 % 

opakovaných aplikací.1

Kontaktologové mohou předpoklá-

dat, že většina jejich pacientů nosících 

čočky s měsíční výměnou je se svými 

stávajícími čočkami spokojena a že není 

potřeba nic zlepšovat. Pravda ale je, že 

mnoho nositelů měsíčních čoček poci-

ťuje nepohodlí při nošení svých čoček, ať 

už jsou vyrobeny z hydrogelového, nebo 

silikon-hydrogelového materiálu. Tímto 

klíčovým problémem je potřeba se zabý-

vat, pokud mají nositelé své čočky nadále 

úspěšně nosit. Pohodlí při nošení čoček 

je pravděpodobně pro uživatele nejdů-

ležitějším faktorem a nepohodlí je jistě 

hlavním důvodem přerušení nošení.2 Pro 
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kontaktology i nositele je však významné 

zdraví očí. Pokud existuje možnost vymě-

nit u nositelů s měsíční výměnou jejich 

čočky za čočky s lepšími vlastnostmi, mají 

kontaktologové tuto možnost využít? 

Jsou nositelé čoček s měsíční výměnou 

skutečně nespokojeni se svými čočkami? 

A pokud ano, jsou skutečně ochotni vy-

zkoušet nové výrobky, i když je to spojeno 

s častější výměnou nebo s vyšší cenou 

kvůli výhodám navíc?

Přibližně jeden ze čtyř nositelů ve Velké 

Británii používá v současné době silikon-

hydrogelové čočky3. Poslední přehledy 

aplikací ukazují, že u čtyř z deseti (41 %) 

opakovaných aplikací jsou použity silikon-

hydrogelové čočky.1 Existuje možnost 

převést tyto nositele na výrobky s lepšími 

vlastnostmi, a pokud ano, vyžaduje to 

odlišný přístup kontaktologů?

Zjistit odpovědi na tyto otázky bylo 

cílem nedávné studie zabývající se zkuše-

nostmi nositelů s měsíční výměnou s jejich 

kontaktními čočkami. Nositelé různých 

značek čoček s měsíční výměnou vyrobe-

ných z hydrogelů i silikon-hydrogelů byli 

dotázáni na hodnocení vlastností a chová-

ní svých současných čoček, na svůj zájem 

vyzkoušet nové čočky a na své vnímání 

role kontaktologa při komunikaci o novin-

kách v oblasti kontaktních čoček. 

Výzkum byl proveden on-line ve Fran-

cii nezávislou společností pro výzkum trhu 

v průběhu října a listopadu 2007. Výzkum 

byl sponzorován společností Johnson & 

Johnson Vision Care, subjekty však neznaly 

identitu sponzora. Studovaný soubor byl 

náhodně vybrán z databází uživatelů tak, 

aby reprezentoval všechny značky zastou-

pené na francouzském trhu. Údaje ze dvou 

skupin – nositelů hydrogelových a nosi-

telů silikon-hydrogelových čoček – byly 

analyzovány odděleně. Avšak vzhledem 

k tomu, že mezi oběma skupinami ne-

byly zjištěny statisticky významné rozdíly, 

mohou být prohlášení vztažena na čočky 

s měsíční výměnou obecně.

Byly analyzovány údaje od celkem 

434 stávajících nositelů kontaktních 

čoček, kteří dokončili výzkum. Mezi nimi 

bylo 271 nositelů hydrogelových čoček 

s měsíční výměnou a 163 nositelů použí-

valo silikon-hydrogelové čočky s měsíční 

výměnou. Věkové rozmezí nositelů bylo 

18 až 40 let a jednalo se o časté nositele 

čoček, kteří je nosili nejméně tři dny týdně, 

buď po celý den, nebo v průběhu dne. 

Předmětem tohoto výzkumu nebyla ana-

mnéza nošení čoček (tj. kolik let jsou čočky 

nošeny) ani způsob péče o čočky. 

Celkem bylo prezentováno 20 růz-

ných značek kontaktních čoček (tab. 1). Ty 

zahrnovaly běžně předepisované hydro-

gelové čočky, jako Proclear, Precision UV 

a SofLens 66, a silikon-hydrogelové čočky, 

jako PureVision, Air Optix a Biofinity. Jedi-

nými měsíčními čočkami od společnosti 

Johnson & Johnson byly čočky Surevue, 

protože ostatní značky čoček této spo-

lečnosti jsou doporučeny ke každodenní, 

týdenní nebo dvoutýdenní výměně.

Vlastnosti stávajících 
kontaktních čoček

Více než dvě třetiny nositelů čoček 

s měsíční výměnou (68 %) zaznamenaly 

snížení pohodlí v průběhu měsíčního 

nošení a známky narůstajícího nepohodlí 

byly zaznamenávány téměř shodně 

u nositelů hydrogelových a silikon-hydro-

Air Optix 17 %

PureVision 16 %

SofLens 66 10 %

SofLens Comfort 8 %

Precision UV 8 %

Biomedics 8 %

Focus 7 %

Proclear 6 %

Surevue 6 %

Jiné značky 14 %

tab. 1  Značky kontaktních čoček zastoupené 
ve výzkumu

obr. 1  Zaznamenáváte zhoršování pohodlí v prů-
běhu měsíčního nošení? (n = 271 nositelů 
měsíčních hydrogelových čoček, n = 163 
nositelů silikon-hydrogelových čoček)

Ano, zaznamenal jsem
narůstající nepohodlí

68 %

Ne, nezaznamenal
jsem narůstající
nepohodlí
30 %

Ne, nezaznamenal
jsem narůstající
nepohodlí
25 %

Nevím 4 %Nevím 2 %

Ano, zaznamenal jsem
narůstající nepohodlí

71%
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ČOČEK

NOSITELÉ MĚSÍČNÍCH
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gelových čoček, mezi těmito dvěma typy 

čoček nebyl nalezen statisticky významný 

rozdíl (obr. 1).

V odpovědi na otázku, který týden 

v průběhu měsíce začíná být pociťováno 

při nošení čoček nepohodlí, uvedlo více 

než devět z deseti nositelů (95 %) třetí nebo 

čtvrtý týden (obr. 2). U nositelů měsíčních 

silikon-hydrogelových čoček byla zazname-

nána tendence pociťovat nepohodlí v prů-

běhu cyklu mezi výměnami čoček dříve než 

u nositelů hydrogelových čoček.

Nositelé čoček s měsíční výměnou 

zaznamenávali zhoršování pocitů při 

nošení čoček s měsíční výměnou v ně-

kolika klíčových aspektech. Více než 

osm z deseti nositelů (82 %) uvedlo, že 

jejich čočky jsou na konci měsíce méně 

pohodlné než na jeho začátku, a dvě 

třetiny (66 %) uvedly pocit suchých 

čoček. Šest z deseti nositelů měsíčních 

čoček uvedlo, že jim připadá, že čočky 

na konci měsíce více drhnou anebo 

že jsou špinavější. Uvedené vlastnosti 

se zhoršovaly stejně u hydrogelových 

a silikon-hydrogelových čoček.

U více než poloviny nositelů se 

v průběhu měsíčního nošení zhoršilo 

i subjektivní vnímání vidění a zdravého 

stavu očí. Více než šest z deseti nositelů 

(64 %) vnímalo své vidění na konci mě-

síce, ve srovnání s prvním dnem, jako 

méně jasné a více než polovina (53 %) 

pociťovala, že čočky jsou pro jejich oči 

méně zdravé. Tyto pocity byly opět po-

dobné u nositelů silikon-hydrogelových 

i hydrogelových čoček. 

Existují také důkazy o tom, že někteří 

nositelé měsíčních čoček vyměňují své 

čočky bez ohledu na jejich typ mnohem 

častěji než jednou měsíčně, aby udrželi 

jejich pohodlí. Ačkoliv pouze malá část 

nositelů (5 %) to dělá velmi často, přibližně 

jeden ze tří (34 %) uvedl, že vyměnil své 

čočky před koncem měsíce kvůli nepo-

hodlí (je to stejné u nositelů hydrogelo-

vých i silikon-hydrogelových čoček).

Zájem o vyzkoušení 
nových čoček

Je povzbudivé, že výzkum odhalil 

velmi vysoký zájem o vyzkoušení nových 

výrobků. Více než devět z deseti (93 %) 

nositelů měsíčních čoček uvedlo, že by 

rádi vyzkoušeli nové čočky, které by jim 

poskytly větší pohodlí, a prakticky všichni 

(97 %) vyjádřili zájem o čočky, které by 

poskytly lepší zdraví jejich očím. Větší za-

stoupení mezi zájemci o čočky poskytující 

vyšší pohodlí měli nositelé hydrogelových 

čoček oproti silikon-hydrogelovým (93 % 

oproti 88 %), avšak tento rozdíl nebyl 

statisticky významný. 

Je důležité, že zájem vyzkoušet nové 

výrobky zůstával velký, i když byla uvedena 

potřeba vyměňovat čočky mnohem častěji. 

Obě hlavní hlediska – pohodlí i zdraví očí – 

tvoří výraznou motivaci ke kvalitativní změ-

ně čoček, ačkoliv výzkum ukázal, že silnější 

motivaci vytváří aspekt zdraví. V odpovědi 

na otázku, zda by chtěli vyzkoušet nové 

čočky, které by měly lepší vliv na zdraví 

očí, i když by vyžadovaly častější výměnu 

(dvakrát měsíčně), uvedlo více než devět 

z deseti (93 %) nositelů, že by to rádi udělali. 

Téměř osm z deseti nositelů uvedlo, že by se 
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obr. 2  Ve kterém týdnu měsíčního cyklu v prů-
měru začínáte pociťovat nepohodlí?  
(n = 183 nositelů měsíčních hydroge-
lových čoček, n = 115 nositelů silikon-
hydrogelových čoček)
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zajímali o vyzkoušení dvoutýdenních čoček 

poskytujících vyšší pohodlí.

Téměř osm z deseti (77 %) nositelů 

uvedlo, že by rádi vyzkoušeli čočky, které 

by vyměňovali každý den a které by jim 

poskytly každý den pocit nové svěží čočky. 

Podobná část (75 %) se zajímala o vyzkou-

šení jednodenních jednorázových čoček, 

protože u nich nejsou potřeba žádné rozto-

ky. Nositelé hydrogelových čoček s měsíční 

výměnou byli více nakloněni převedení 

na jednodenní jednorázové čočky ze zdra-

votních důvodů než nositelé měsíčních 

silikon-hydrogelových čoček; 68 % nositelů 

hydrogelových čoček se zajímalo o jedno-

denní jednorázové čočky poskytující lepší 

zdraví ve srovnání s 58 % nositelů silikon-

hydrogelových čoček (p < 0,05). 

Je zajímavé, že ačkoliv aspekt pohodlí 

vede nositele k tomu, aby zaplatili za své 

čočky více, ještě silnějším motivem k vyš-

ším nákladům jsou zdravotní výhody. 

Více než osm z deseti nositelů by zapla-

tilo více za čočky, které by poskytly jejich 

očím lepší zdraví. Pokud byly zmíněny 

výhody z hlediska pohodlí, závisela od-

pověď na současném typu používaných 

měsíčních čoček; sedm z deseti nositelů 

hydrogelových čoček projevilo vůli zaplatit 

více za čočky, které by jim poskytly vyšší 

pohodlí, ve srovnání s 65 % nositelů silikon-

hydrogelových čoček. 

Důkaz vyšší efektivnosti zdravotních 

důvodů při doporučování přechodu 

na kvalitnější čočky nositelům měsíčních 

čoček by se mohl stát hlavním argumen-

tem, proč je potřeba za nové čočky zaplatit 

více. Aspekt lepšího zdraví očí, nejčastěji 

uváděný nositeli obou typů čoček, byl 

uveden přibližně polovinou všech nositelů 

(obr. 3). Byl následován lepším pohodlím 

obecně a vyšší kvalitou vidění. 

Očekávání nositelů 
od aktivní komunikace 
s kontaktologem

Při výzkumu bylo zjištěno, že většina 

nositelů měsíčních čoček je nakloněna 

myšlence přechodu na čočky poskytující 

lepší vlastnosti a že jsou ochotni za to 

zaplatit. Bylo také zjišťováno jejich vnímání 

úlohy kontaktologa při komunikaci o vý-

hodách nových výrobků. 

V odpovědi na otázku, zda by si přáli, 

aby je jejich kontaktolog pravidelně infor-

moval o nových čočkách na trhu, uvedlo 

více než osm z deseti (85 %) nositelů, že by 

si přáli být informováni o čočkách, které by 

mohly zlepšit zdraví jejich očí. Dokonce 

ještě více z nich (90 %) očekává, že jim 

takové čočky budou doporučeny. 

Výrazná většina nositelů měsíčních čo-

ček chce získat informace o čočkách, které 

by mohly zlepšit pohodlí, ačkoliv je jich 

méně než těch, kteří se zajímají o zdravotní 

výhody. Zde byl opět nalezen rozdíl mezi 

dvěma typy čoček. O nových, pohodlněj-

ších čočkách by se chtělo dozvědět více 

nositelů silikon-hydrogelových čoček než 

hydrogelových čoček (78 % oproti 72 %), 

což bylo statisticky významné (p < 0,05).

Přesto celkově více než osm z deseti 

nositelů (81 %) očekávalo od svého kon-

taktologa doporučení k výměně čoček 

z důvodu pohodlí. Podobná část (77 %) by 

byla ráda, kdyby je jejich kontaktolog infor-

moval o novinkách v oblasti kontaktních 

čoček a pravidelně kontroloval jejich oči. 

Nositelé měsíčních čoček přikládají 

velký význam aktivní komunikaci a proje-

vují zájem o informace a doporučení, pře-

sto pouze polovina z nich (53 %) předpo-

kládá, že je jejich kontaktolog pravidelně 

seznamuje s novými čočkami objevujícími 

se na trhu. Nositelé silikon-hydrogelových 

čoček se považovali za lépe informované; 

dvě třetiny (67 %) uvedly, že dostávají 

takové informace pravidelně (rozdíl oproti 

nositelům hydrogelových čoček byl sta-

tisticky významný, p < 0,05). Přesto jeden 

ze tří nositelů měsíčních silikon-hydroge-

lových čoček uvedl, že si myslí, že není 

svým kontaktologem dobře informován 

o nových výrobcích. 

Výzkum také potvrdil význam osvojení 

aktivního přístupu k diskuzi o kontaktolo-

gických inovacích z obchodního hlediska 

stejně jako z hlediska aspektů zdraví 

a pohodlí. Tři čtvrtiny nositelů uvedly, že 

by zvážily častější návštěvy u svého kon-

taktologa, pokud by je aktivně informoval 

o čočkách, které by jim mohly poskytnout 

lepší pohodlí. Za těchto podmínek by 

častější návštěvy přivítalo více nositelů 

hydrogelových čoček než nositelů silikon-

hydrogelových čoček.

Spokojenost pacientů určuje to, zda je 

jejich kontaktolog informuje o inovacích 

v oblasti kontaktních čoček, které zlepšují 

pohodlí. Přibližně devět z deseti nositelů 

(91 %) uvedlo, že by byli spokojeni, kdyby je 

kontaktolog o těchto inovacích informoval. 

Při otázce, jaká kritéria by zvýšila loajalitu 

nositelů k jejich kontaktologovi, uvedlo 

téměř sedm z deseti (69 %) nabídku lepších 

čoček z hlediska zdraví očí a o něco více než 
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čoček než u měsíčních hydrogelových 

čoček.5 Čočky s výměnou každé dva týdny 

poskytují pacientům vyšší pohodlí a spo-

kojenost v porovnání s jinými měsíčními 

čočkami.6 Přijatelnost dvoutýdenních 

čoček pro stávající nositele měsíčních 

čoček a nové nositele je vysoká.7 Jed-

nodenní jednorázové kontaktní čočky 

vykazují nejnižší celkový výskyt kompli-

kací spojených s kontaktními čočkami 

mezi všemi způsoby nošení měkkých 

kontaktních čoček.8 Prohlášení „kratší je 

lepší“ ve spojení s intervalem výměny 

měkkých kontaktních čoček je tak v lite-

ratuře významně podpořeno. Další autoři 

zjistili, že klíčem k úspěchu u jednotlivého 

pacienta je schopnost vybrat čočku, 

frekvenci výměn a způsob nošení, který 

nejvíce odpovídá jeho potřebám.9

Naše zjištění také podtrhují možnosti 

účinného zlepšení pohodlí při převedení 

nositelů obou typů kontaktních čoček – 

měsíčních hydrogelových i silikon-hyd-

rogelových – na čočky s režimem častější 

výměny. Nositelé silikon-hydrogelových 

čoček se setkávají s nepohodlím stejně 

často jako nositelé hydrogelových čoček 

a je u nich patrné jeho dřívější zjištění 

v průběhu cyklu. Výzkum zjistil, že nositelé 

měsíčních silikon-hydrogelových čoček se 

více zajímají o informace o nových poho-

dlnějších čočkách než nositelé měsíčních 

hydrogelových čoček. 

Nedávná studie ukázala, že převedení 

nositelů hydrogelových čoček na druhou 

generaci silikon-hydrogelových čoček vede 

k významnému zvýšení pohodlí, což jim 

umožňuje nosit čočky v náročných prostře-

dích, ve kterých bylo předtím nošení jejich 

čoček omezeno.10 Převedení na tyto čočky 

nositelům také ulevilo od mnoha příznaků 

a změn, které běžně souvisí s tradičními 

hydrogelovými čočkami.11 Uvedení prvních 

jednodenních jednorázových silikon-hyd-

rogelových čoček na světě poskytne kon-

taktologům další možnost zvážit převedení 

svých pacientů na lepší čočky.

Tento výzkum potvrdil přání nositelů 

čoček s měsíční výměnou nosit čočky, které 

by jim poskytly zvýšené pohodlí a zlepšené 

zdraví pro jejich oči. Překážkou pro pacienty 

při zakoupení výrobků s lepšími vlastnostmi 

není ani potřeba vyměňovat čočky častěji, 

ani zvýšené náklady. Nositelé čoček s mě-

síční výměnou si přejí získávat více infor-

nositelé měsíčních silikon-hydrogelových 

čoček se setkávají se stejnými projevy 

narůstajícího nepohodlí v průběhu měsíce 

jako nositelé hydrogelových čoček. Existují 

možnosti převést nositele měsíčních čo-

ček na nové výrobky a jiné způsoby nošení, 

které jim mohou poskytnout více pohodlí 

než jejich současné čočky, i kdyby jediným 

důvodem měla být jejich častější výměna. 

Pro všechny kontaktology je proto důležité 

se zeptat nositelů měsíčních čoček, zda 

se nesetkávají se zhoršeným pohodlím 

ke konci doporučeného cyklu výměny. 

Rozsáhlá evropská studie nošení 

kontaktních čoček a chování jejich nosi-

telů ukázala, že nositelé ve Velké Británii 

dodržují režim výměny čoček doporučený 

jejich kontaktologem stejně, ať se jedná 

o čočky s dvoutýdenní nebo měsíční 

výměnou.4 Tato studie ukázala, že když 

nositelé měsíčních čoček vyměňovali 

své čočky ve dvoutýdenních intervalech, 

setkávali se s menším nepohodlím. 

Výzkum také ukázal, že nositelé měsíč-

ních čoček si uvědomují výhody častější 

výměny čoček. Při převedení z měsíčních 

na dvoutýdenní čočky jsou důležité argu-

menty pohodlí a zdraví, zatímco pacienti 

převádění z měsíčních na jednodenní 

čočky ocení především každodenní pocit 

nové svěží čočky a skutečnost, že není 

třeba používat roztoky. 

Mnoho studií potvrzuje výhody 

dvoutýdenní výměny oproti měsíční 

výměně čoček. Při studii, které se zúčast-

nilo více než 1 000 nositelů měkkých 

kontaktních čoček, bylo zjištěno méně 

příznaků suchosti a nepohodlí na konci 

dne u jednodenních a dvoutýdenních 

polovina (52 %) uvedla, že by jejich loajalitu 

zvýšily pohodlnější kontaktní čočky. 

Naše poznatky ukazují, že kontakto-

logové mají možnost navázat mnohem 

pevnější a spolehlivější vztah se svými paci-

enty, a to aktivnější komunikací o výhodách 

nových výrobků, a že tento přístup může 

být výhodný i z obchodního hlediska.

Vliv na strategie 
informovanosti 

Co nám mohou přinést výsledky výzku-

mu a jak je mohou kontaktologové využít 

při strategii informovanosti ve své praxi?

Výsledky ukazují, že nositelé kontakt-

ních čoček s měsíční výměnou zazname-

návají zhoršování vlastností svých čoček 

ve třetím a čtvrtém týdnu nošení a že 
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mací a doporučení, což není vždy zcela 

naplněno. Tito pacienti oceňují u svého 

kontaktologa aktivní přístup k inovacím 

v oblasti kontaktních čoček, což může 

přinášet praxím zisk.

Klíčové body

•  Nositelé kontaktních čoček s měsíční vý-

měnou udávají zhoršování pohodlí čoček 

ve třetím a čtvrtém týdnu nošení. Tuto 

skutečnost pozorujeme u těch, kteří nosí 

hydrogelové i silikon-hydrogelové čočky.

•  Kontaktologové  by  se  měli  zeptat 

nositelů měsíčních čoček především 

na to, zda jsou naplněny jejich nároky 

z hlediska pohodlí ve třetím a čtvrtém 

týdnu nošení.

•  Nositelé  čoček  s měsíční  výměnou by 

přivítali čočky, které by byly lepší z hledis-

ka pohodlí a zdraví, a jsou ochotni za ně 

i více zaplatit.

•  Výměna čoček jednou za dva týdny nebo 

každodenně neodrazuje nositele měsíč-

ních čoček od vyzkoušení čoček, které by 

jim přinesly lepší pohodlí a zdraví.

•  Nositelé  čoček  s měsíční  výměnou by 

byli rádi, kdyby je jejich kontaktologové 

informovali o novinkách v oblasti kon-

taktních čoček.

•  Aktivní přístup ke komunikaci o inovacích 

a frekvenci návštěv přináší praxi výhody, 

jako jsou větší spokojenost pacientů se 

svým kontaktologem a vyšší loajalita.
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obr. 3  Jaký je primární a sekundární důvod, 
pro který byste byli ochotni zaplatit více 
za kontaktní čočky? (n = 271 nositelů 
měsíčních hydrogelových čoček, n = 163 
nositelů silikon-hydrogelových čoček)
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