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jak jsem ušetřil. Potom se však zamyslím, 

jestli – když je to zadarmo – je to také 

řádně provedeno. A většinou se utvrdím 

v názoru, že ani nemůže být, protože ten 

člověk musel někde ušetřit, aby mě to nic 

nestálo. Buď má nekvalitní přístroje, nebo 

má velmi malé zkušenosti a svou prací 

si není jist. To jsou možné důvody, proč 

nemám nic platit. Už tam nikdy nepůjdu, 

protože já chci, aby mi někdo změřil oči 

pořádně a na kvalitních přístrojích. Když 

jdu na veterinu se svým psem, tak se 

nestačím divit...

Mgr. Vilém Rudolf

vilemrudolf@seznam.cz
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Editorial
bude myslet, že ho chtějí oškubat – vždyť to 

přece ještě nedávno bylo zadarmo!

Opomenu teď zcela náklady na poří-

zení přístrojů do vyšetřovny, nájem, platby 

za energie, popřípadě plat optometristy. 

Budeme dělat, že tyto náklady vůbec 

neexistují. Nedá mi to však a zamýšlím se 

nad optometristou jako člověkem, který 

degraduje své vzdělání a práci natolik, že 

je ochoten ji provádět zdarma. Proč? Vždyť 

musel studovat a praxí získat vědomosti 

a dovednosti k tomu, aby mohl dobře 

a zodpovědně dělat svou práci.

Pokud mně osobně někdo nabídne 

nějakou práci zdarma, tak napřed zajásám, 

zjistil jsem, že jsme optometristu jako 

samostatný obor prosadili úplně zbyteč-

ně, protože ve většině případů pracuje 

zadarmo!

Na výlohách řady optik jsem se setkal 

s informací, že pokud si u nich klient koupí 

brýle, tak má refrakci zadarmo! Setkal jsem 

se s tím dokonce i v televizní reklamě!

Napřed jsem myslel, že mě šálí zrak 

i sluch, ale po kontrole rodného listu jsem 

zjistil, že by to ještě nemělo být tak hrozné. 

Nevím, co vede kolegy k takovému postupu, 

ale vím naprosto přesně, že už nikdy více ne-

budou moci říct svým klientům, že měření 

refrakce stojí určitou částku peněz. Klient si 

Vážení kolegové,



NA BĚŽNÝCH BRÝLOVÝCH ČOČKÁCH
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Poznání nepoznaného?

Oční optika

Po vypuknutí krize bylo často slyšet 

názory typu: „To je dobře, alespoň se trh 

trochu vyčistí. Optiky, které to neumí, 

zavřou. Dodavatelů je taky dost a drobná 

selekce neuškodí. Zaměstnanci si budou 

více vážit práce a nebudou tolik tlačit 

na mzdy. Vyprodají se zásoby...“ V době, 

kdy byl každý dobře naladěn po skvělých 

ekonomických výsledcích let 2006–2008, 

se tyto věty pronášely lehce a s nadhle-

dem. Skutečnost však u některých již tolik 

optimismu nepřinesla.

Tržby v roce 2010 v porovnání s rokem 

2009 stagnovaly nebo mírně rostly. Nikdy 

v minulosti snad nebyl v tržbách tak velký 

regionální rozdíl jako v uplynulém roce. Za-

tímco oblast středních Čech, jižních Čech 

nebo jižní Moravy hlásila relativně stabilní 

tržby, severní Čechy nebo severní Morava 

procházely zcela nevysvětlitelnými tur-

bulencemi. Pokud bychom si dovolili vše 

zprůměrovat za celou ČR, je možno mluvit 

o lehkém, přibližně 2% nárůstu tržeb. Před-

poklad pro rok 2011 je podobný.

Vlivem ekonomické situace se výrazně 

změnil stav nákladů v optice. Majitelé optik 

výrazně lépe hospodařili s prostředky. Zvý-

šil se tlak na dodavatele a jejich odměny 

za množstevní obrat. To se projevuje tím, 

že celá řada smluv na rok 2011 není ještě 

podepsána a pokračují vyjednávání. Více 

se sledují reklamace. Optici byli při svém 

jednání agresivnější ve snaze převést 

náklady na reklamaci na svého dodava-

tele. Počet reklamací, které byly shledány 

jako neoprávněné, se značně zvýšil. 

Samozřejmě to vyvolávalo určité pnutí 

mezi vzájemnými obchodními vztahy. 

Snaha snížit náklady na straně nákupu 

zboží byla znát i u obrub. Hlavním cílem 

bylo vyprodat zásoby, nakupovat levnější 

obruby a v menším množství. Dodavatelé 

značkových brýlových obrub neprožívají 

skvělé ekonomické období. Po dlouhých 

letech se v optikách začalo přemýšlet 

i o provozních nákladech, jako jsou služby 

mobilních operátorů, internetový telefon, 

změna nájmů, údržba přístrojového vy-

bavení... V některých firmách se výrazně 

šetřilo na marketingu nebo na vzdělávání 

a školení personálu. Samostatnou velkou 

2010

Předpokládám, že v tuto dobu má již každý majitel jasno 
ve výsledcích, kterých jeho firma v roce 2010 dosáhla. 
Byl to již druhý rok, o kterém se říká, že je druhý po vzni-

ku ekonomické krize v roce 2008. Jak si vedly naše optiky 
a dodavatelé? Co tržby, zisk, náklady, mzdy...?
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kapitolou jsou investice. Tato část nákladů 

byla mnohdy úplně zastavena nebo ome-

zena na nezbytně nutné potřeby. Výměna 

brusu za nový byla odložena, přístroje 

na refrakci byly pořizovány jenom menší. 

Zcela se zastavily (až na výjimky) investice 

do obnovy interiéru optik. Pokud bude 

tento trend pokračovat, bude to znamenat 

určité riziko ve vývoji a možnosti poskyto-

vání nových a lepších služeb.

Položka ceny je téma na román. Téměř 

všichni se chytili trendu, kdy se slovo sleva 

stalo každodenním výrazem. Kdo něco 

nepřidal, byl špatný! Slevy o 10–20 % se 

staly nezajímavými. Všemu napomohla 

televizní kampaň dotovaná zahranič-

ním majitelem, která nabízela slevy pro 

koncového nositele brýlí v neuvěřitelné 

výši. Místo snahy hledat nové možnosti, 

jak nabídnout zajímavé služby a cenově 

přístupné zboží, podlehl celý trh feno-

ménu doby – slevě. Na nebezpečí této 

cenové politiky nás několikrát upozornily 

i některé zahraniční studie, které se věnují 

oboru optiky. Nezbývá než doufat, že jsme 

vše nepokazili a že následky této často 

nepromyšlené marketingové strategie 

nepoškodí náš obor na dlouhá léta. Pokud 

si lze vzít nějakou zkušenost z uplynulého 

roku, je to právě cenotvorba a její dopad 

na podnikání v optice.

Rok 2010 s sebou přinesl ještě jednu 

málo poznanou situaci, a to je zavírání 

nerentabilních poboček. Nebylo jich 

sice tolik, jak se očekávalo, přesto se 

tak dělo. Malé pobočky na někdy velmi 

překvapivých místech jsou pozůstatkem 

dobrých ekonomických let. Kromě zavírání 

poboček došlo i na prodej poboček nebo 

celých firem. Rok 2010 je v tomto směru 

určitě rekordní. Na druhé straně jsou mís-

ta, kde nové optiky vznikly, takže celkový 

počet optik v České republice se výrazně 

neměnil. Je jich přibližně 1 350 včetně 

všech možných poboček.

Jaký tedy bude rok 2011? Dovolte mi 

trochu drzosti a proroctví:

Předpokládaný růst tržeb bude •	

přibližně 2 %.

Pokračovat budou také prodeje •	

některých poboček.

U mzdových prostředků čekejme •	

změny malé nebo žádné.

Předpokládá se změna strategického •	

dodavatele brýlových čoček u naše-

ho největšího řetězce.

Vzroste tlak na budování nestátního •	

zdravotnického zařízení (vše do 1. 9. 

2011).

Dojde ke stoupajícímu počtu rekla-•	

mací.

Bude se konat menší a doufejme •	

zajímavější výstava OPTA.

Nastanou reformy ve zdravotnictví •	

(zahrnou zřejmě i nové předpisy).

Dojde ke změně daní.•	

Zdá se tedy, že optika je připravena 

na nový rok v průměrné kondici dle hesla 

„Co tě nezabije, to tě posílí“. Držme si 

palce.

Ing. Ivan Vymyslický

ivan.vymyslicky@ppo.cz

www.shutterstock.com © benicce
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Oceněno jako nejlepší 
antireflexní vrstva na světě

Hi-Vision LongLife vyhrál iF material award

Hi-Vision LongLife vyhrál iF material award

Hoya opět potvrzuje vedoucí pozici na trhu s antireflexními 
vrstvami.

Uithoorn – Nizozemí 20.4.2010 – nová antireflexní vrstva 
Hi-Vision LongLife od firmy Hoya se skládá pouze z vysoce 
kvalitních a trvanlivých materiálů. Nabízí nejvyšší odolnost 
proti oděru na dnešním trhu s antireflexními vrstvami, je 
super anti-reflexní a antistatická, extrémně odolná vůči 
vodě a nečistotám. Její jedinečné vlastnosti zůstávají 
zachovány po dlouhou dobu, a proto je opravdu hodna 
svého jména. Její vynikající kvality přesvědčily také porotu 
iF International Forum Design, která oznámila, že Hi-Vision 
LongLife je jedním z držitelů iF material award 2010.

Ostatně to nebylo poprvé, kdy antireflexní vrstva od firmy 
Hoya byla jednohlasně oceněna odbornou porotou. Před 
čtyřmi lety to byla antireflexní vrstva Super Hi-Vision, která 
také získala iF material award. Toto ocenění podtrhuje 
nejen výjimečné vlastnosti nových vrstev od firmy Hoya, 
ale také opět potvrzuje firmu Hoya jako jedničku na trhu 
s antireflexními vrstvami.

The iF material award

iF material award byla poprvé předána v roce 2005 
a od té doby se stala důležitým barometrem v materiálové 
technologii. iF logo, udělované mezinárodními odborníky 
je důvěryhodné po celém světě a označuje prokázanou 
kvalitu materiálu. V roce 2010 se o udělení ceny ucházelo
66 účastníků s 90 příspěvky, celkem z 18ti zemí.

www.hoyavision.cz
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Nic neomezí vaše vidění 
po celou dobu nošení.

První vrstva na světě s 3 letou zárukou.*

BUĎTE 
BEZ OBAV

Japonská technologie pro Váš zrak

Vysoce
antistatická

Extrémně snadno 
čistitelná

Dlouhodobě 
vodoodpudivá

Maximálně 
průhledná

Dlouhodobá 
trvanlivost

Nejodolnější 
proti poškrábání

*na výrobní vady

Fakta nelžou…

Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku na OPTA 2011.
V sobotu 26.2.2011 ve 14 hod losování o zájezd do Bangkoku.
Přijďte a vyhrajte!
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Pravidlo č. 1
To nejdůležitější, v čem mu-
síme mít jasno, je to, jakého 
cíle chceme dosáhnout. 

Tato zásada možná na první pohled 

s psychologií prodeje nesouvisí, ale to 

je skutečně jenom na první pohled. 

Každá naše činnost musí mít určitý cíl, 

jinak bychom se do ní přece nepouštěli. 

Všechny naše cíle musí být jasné a hlavně 

dosažitelné v uspokojivém čase. Určíme-li 

si nějaký cíl, který není jasný a pro nás 

v uspokojivém čase dosažitelný, nikdy se 

nám jej nepodaří dosáhnout. Zůstaneme 

stát někde na cestě před tímto cílem. Jed-

noduše řečeno, přestane nás to bavit. To 

neznamená, že bychom si měli určovat jen 

„nízké“, lehce dosažitelné cíle. Jen je třeba 

u takových cílů, ke kterým je cesta zdlou-

havá, určit mezicíle, podobně jako když 

stavíme dům. Nejdříve dosáhneme první-

ho cíle tím, že postavíme základy, druhým 

cílem je pak hrubá stavba a tak dále. Tak 

dosáhneme celkového cíle, hotového 

domu. Tím, že jsme si cestu k dalekému cíli 

rozdělili, bylo naše očekávání dosáhnout 

celkového cíle příjemnější, snesitelnější 

a hlavně pro nás sebeuspokojivé.

Máme však také náš cíl jasně definova-

ný při prodeji? Jaký by měl být dosažitelný 

a nejvyšší cíl pro nás prodávající?

Každý z nás má při prodeji jistě ně-

kolik cílů, kterých by chtěl dosáhnout. 

Otázkou ale je, zdali jsou tyto cíle vždy 

dosažitelné a tím pro nás uspokojující. 

Pakliže je naším cílem při prodeji co nej-

vyšší tržba, nejsem si zcela jistý, zda jsme 

schopni tohoto cíle vždy dosáhnout, zda 

nezůstaneme stát neuspokojeni někde 

na půli cesty před tímto cílem. Tento ne 

vždy dosažitelný cíl není ten správný, pro-

tože jak jsme si již na začátku řekli, každý 

námi vytyčený cíl musí být dosažitelný. 

Jaký je ten ideální cíl při prodeji, aby byl 

dosažitelný, přinesl nám sebeuspokojení 

a vyvolal nejenom v nás, ale i v zákazní-

kovi dobrý pocit? Dobrý pocit zákazníka 

pro nás znamená jeho důvěru. 

Psychologie 
prodeje

2. část

V minulém čísle jsme si vyjmenovali několik pravidel, 
která bychom měli dodržovat při komunikaci se 
zákazníkem či obchodním partnerem. V tomto čísle 

si podrobně probereme první dvě.
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Popišme si na dvou příkladech, jak 

by mohlo probíhat „Čištění ultrazvukem 

zdarma“, jež je ve výloze optik často in-

zerováno.

Příklad č. 1 
Do optiky přijde zákazník, pozdraví 

a žádá o tuto inzerovanou službu. Optik 

odpoví na pozdrav a vezme si od zákaz-

níka brýle, otočí se k zákazníkovi zády 

a odejde někam do zadních prostor ob-

chodu, kde stráví několik minut. Mezitím 

si zákazník vyslechne rozhovor o tom, 

jak včera hrála Sparta a ten blbec sudí..., 

nebo že Franta měl včera na rande příšer-

nou košili... V lepším případě je nuceně 

svědkem soukromého telefonického 

rozhovoru s optikovou tchýní. Po ně-

kolika minutách se „zezadu“ vrátí optik, 

předá vyčištěné brýle zákazníkovi, ten 

s pozdravem odchází a optik mizí „vzadu“, 

aby nezapomněl, proč je vlastně ten sudí 

blbec. Tato služba, která má být lacinou 

reklamou a přilákat zákazníky do ob-

chodu, tento účel zcela jistě nesplňuje. 

U takto provedené služby by měla optika 

zákazníkovi něco účtovat, aby to mělo 

pro optiku alespoň nějaký přínos. 

Příklad č. 2
Do optiky přijde zákazník, pozdraví 

a žádá o tuto inzerovanou službu. Optik 

odpoví na pozdrav a vezme si od zákaz-

níka brýle, ale pozor, změna!, neotočí se 

k zákazníkovi zády a neodchází. Existuje 

několik možností, jak to udělat, aby se 

optik nemusel otočit k zákazníkovi zády 

a zůstal s ním stále v kontaktu. Za tímto 

účelem je např. optikova prodejna vyba-

vena servisním stolkem, nebo jednoduše 

obsluhující optik zavolá kolegu z dílny, 

který brýle vyčistí, přičemž on zůstává se 

zákazníkem nepřetržitě v kontaktu a má 

neomezený prostor pro rozhovor s ním. 

Tato příležitost je právě k těmto účelům 

ideální. Optik, který není podvědomě 

zatížený myšlenkou, jaký produkt na-

bídnout, má možnost otevřít nezávazný 

rozhovor,  seznámit zákazníka s novinkami 

v oboru a tím si získat jeho zájem a důvěru. 

Tento prodejní rozhovor sice nepřinesl 

v tomto okamžiku žádnou tržbu, ale vzbu-

dil zájem a zvědavost nového zákazníka. 

Z těchto dvou příkladů je patrné, kdy 

zákazník opouští obchod spokojený a kdy 

se i optik loučí se zákazníkem s dobrým 

pocitem sebeuspokojení. V tomto případě 

se dá předpokládat, že se zákazník s někým 

podělí o svůj pocit a tím dosáhneme nej-

účelnější a nejlevnější reklamy. Zákazník 

nás doporučí dále.

„Spokojený zákazník – náš cíl“ je dosti 

rozšířený reklamní slogan, který bohužel 

často zůstává jenom tím reklamním 

sloganem. Náš dosažitelný cíl, na který 

bychom měli neustále myslet, je oprav-

du spokojený zákazník, který nás dále 

doporučuje, což nám přináší naše vlastní 

sebeuspokojení. V tomto případě můžeme 

být i trochu sobečtí.

V dnešní „krizové“ době se šíří určité 

teorie a prognózy o tom, kolik procent op-

tiků (a nejen optiků) tuto krizi „nepřežije“. 

Jistě, je pravděpodobné, že některé ob-

chody – a nejenom optické – v důsledku 

krize budou muset ukončit svoji činnost. 

Kolik procent to však bude, je těžké 

odhadnout. Jedno se dá ale s určitostí 

tvrdit: bude to sto procent těch obchodů, 

které nebudou reagovat na změny, jež 

se odehrávají na trhu. Ty firmy, které mají 

reklamní slogan „Spokojený zákazník – náš 

cíl“, ale ve skutečnosti „čistí brýle ultrazvu-

kem zdarma vzadu v dílně a nechávají 

zákazníka osamoceného v obchodě“, ty 

mají šanci na přežití opravdu malou. Právě 

v této době, kdy je méně práce a více času, 

je zapotřebí popřemýšlet nad tím, jakým 

způsobem si získat co nejvíce spokojených 

zákazníků, kteří nám důvěřují. Je třeba váž-

ně zhodnotit, co bychom mohli vylepšit, 

abychom našeho vytčeného cíle opravdu 

dosáhli, a možná také v tomto směru 

investovat více do personálu.

Pravidlo č. 2
Před zákazníkem vystu-
pujeme jistě a suverénně. 
K tomu také patří schop-
nost přiznat svůj omyl nebo 
to, že něco nevíme.

K této zásadě není co dodat. Je však 

zapotřebí s naší suverenitou zacházet 

opatrně. Suverénní nejsem tím, že jsem 

nápadněji oblečen než zákazník. Suve-

rénní nejsem tím, že zákazníkovi vnucuji 

své odborné názory. Na to je zapotřebí si 

dát hodně velký pozor, neboť zákazník má 

vlastní názor, který musíme akceptovat. 

Suverénní člověk není ten, který skáče 

druhým do řeči, protože zpravidla to nej-

důležitější, co nám ten druhý chce sdělit, 

říká až na konci. Suverénní jsem tehdy, 

když zodpovím zákazníkovi každou jeho 

otázku a nabídnu mu uspokojující řešení 

jeho problému. Suverénní jsem, když mu 

pozorně naslouchám a dávám mu najevo, 

že jsem tady jen pro něj. A když něco 

nevím, suverénně se přiznám a nabídnu 

řešení. Mnoho z nás se bojí přiznat, že něco 

nevíme. Měli bychom si však uvědomit, 

že zákazník, přestože je laik, pozná, že mu 

vyprávíme pohádky. Tím si u zákazníka 

důvěru nezískáme, protože k suverenitě 

patří také upřímnost.

Richard Baštecký

richard.optik@email.cz

Pokračování příště.
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Tyto fotografi e nejsou počítačově upraveny, představují skutečný pohled přes čočku NuPolar® a přes běžnou čočku.
NuPolar® je ochranná známka společnosti Younger Optics.

POLARIZAČNÍ SLUNEČNÍ BRÝLE
VÝRAZNĚ ZLEPŠUJÍ VIDĚNÍ

POHLED PŘES NEPOLARIZAČNÍ ČOČKU POHLED PŘES ČOČKU NUPOLAR®

polarizační brýlové čočky
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Stránky SČOO

Zahajovací večer 
veletrhu OPTA 2011

V pátek 25. února od 20.00 hodin or-

ganizuje SČOO zahajovací večer veletrhu 

OPTA v prostorách Pivovarské restaurace 

na brněnském Mendlově náměstí 20. 

Kromě oficiálního zahájení veletrhu 

a vyhodnocení soutěže TOP OPTA večer 

poslouží především k příjemnému setkání 

účastníků veletrhu za doprovodu hudby, 

s občerstvením a společenskou zábavou. 

Vstup na akci je po předložení vstupenky 

zdarma. Podrobnější informace o distri-

buci vstupenek naleznete na webových 

stránkách SČOO (www.scoo.cz), nebo 

v době konání veletrhu OPTA na stánku 

SČOO. Sponzory večera jsou vedle SČOO 

společnosti Veletrhy Brno, OÚS, Enni 

Marco, Hoya a CIBA VISION. Těšíme se 

na setkání s vámi při netradičním zahájení 

letošní OPTY!

Kreditované semináře 
na veletrhu OPTA 

V neděli 27. února organizuje Spole-

čenstvo v pavilonu P semináře kreditované 

v rámci systému celoživotního vzdělávání, 

kterých se můžete zúčastnit zdarma. 

Za účast získáte 1 kredit.

Program
10.00 hod 

Vysoký krevní tlak a vidění

Mgr. Vilém Rudolf

10.45 hod 

Slevy v optice, ekonomie optiky 

Ing. Ivan Vymyslický 

11.30 hod 

Rodinná anamnéza a vidění 

Bc. Martina Nováková, MSc.

12.15 hod 

Korekce nepravidelného astigmatismu 

Beno Blachut

Ing. Pavel Šebek

scoo@scoo.cz

Životní jubileum  
paní Blanky Brůnové

Vážená paní profesorko,

zanedlouho se před Vás budou řadit 

v zástup všichni, kteří Vám budou chtít 

v první řadě popřát k Vašim narozeninám 

vše nejlepší a zároveň poděkovat za Vaši 

péči o ně samotné nebo jejich blízké. 

V takové „frontě“ není dost času na to, aby 

gratulant řekl vše, co říci chce, proto rád 

využívám možnosti, kterou mám, stoup-

nout si na chvíli mimo frontu (nemám 

fronty rád) a využít prostoru, který mi dává 

náš časopis.

Je to neuvěřitelné, ale je to již je-

denatřicet let, co jsem se s Vámi poprvé 

setkal v Mostecké ulici. V té době pro mne 

začala zajímavá a hlavní kapitola mého 

Zasedání ECOO a EAOO 
v Praze v květnu 2011

Ve dnech 6.–8. května 2011 pro-

běhne v Praze zasedání Evropské 

rady optometrie a optiky (ECOO) 

společně s 3. konferencí Evropské akade-

mie optometrie a optiky (EAOO). Zasedání 

ECOO se tradičně zúčastní pouze zástupci 

národních profesních organizací, kon-

ference EAOO je však přístupná širšímu 

spektru zájemců o obor optika a optome-

trie – očekává se účast delegátů z klinic-

kých, výzkumných a vzdělávacích oblastí 

profese z celé Evropy. Podrobné informace 

o konferenci naleznete na www.eaoo.info, 

kde se můžete rovněž zaregistrovat. Orga-

nizátorem akce je výhradně EAOO.
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profesního života – aplikace kontaktních 

čoček – snaha o zlepšení života druhých. 

Záměrně píši tato slova, ačkoli znějí trochu 

nadneseně, ale od Vás a všech dalších, 

kteří v té době v Mostecké působili, ať 

to byl Pavel Tregler, prof. MUDr. Krejčí, 

Standa Rodný, Pavel Rezek a další, nesmím 

zapomenout také na Alenku Kurovskou, 

jsem převzal základní ideu medicíny, a to 

tu – doufám, že se nepletu, že naší snahou 

je pomáhat.

Je obdivuhodné, že během náročné 

práce na klinice, a to i v době, kdy jste ji 

v Motole vedla, jste si našla čas na pra-

videlné návštěvy aplikačního střediska 

v Mostecké ulici. Vaše dlouhodobé půso-

bení v redakční radě časopisu Česká oční 

optika nám také výrazně pomohlo při 

jeho realizaci.

Dlouhodobý kontakt s oční optikou 

byl podle mne důvodem i k Vaší angažo-

vanosti při budování studia optometrie 

v Praze, a to jak v minulosti v Motole, tak 

v současné době na Kladně.

Veškeré Vaše aktivity byly a jsou spo-

jeny s péčí, pomocí, která má mnoho 

podob. V první řadě je to Vaše působení 

v oblasti medicíny, ale stejně důležitá je 

Vaše činnost pedagogická. Vaše působení 

při budování oboru optometrie pomohlo 

vzniku velké skupiny profesionálů, kteří 

se stali součástí týmu těch, jež pečují 

o jeden z největších darů, kterého se nám 

dostalo – vidět.

Jsem rád, že jsem měl možnost s Vámi 

býti celou dobu v kontaktu, měl možnost 

nahlédnout za oponu a tam objevit původ 

toho všeho. Přál bych každému, kdo stojí 

na začátku své profesní dráhy, aby měl to 

štěstí, jako jsem měl já, když jsem tenkrát 

začínal v Mostecké a měl možnost učit 

se a poznávat svět pod vedením takové 

osobnosti, jakou jste Vy.

Vážená paní profesorko, dovolte mi, 

abych Vám jménem všech, kterým jste 

„vsoupila do života“, při příležitosti Vašeho 

významného životního jubilea popřál 

hodně zdraví a pohody, a to i do mnoha 

let příštích.

V hluboké úctě Váš Beno Blachut

Životní jubileum  
pana Milana Antona

V únoru oslaví narozeniny jeden z nej-

zkušenějších očních lékařů v naší zemi, 

doc. MUDr. Milan Anton, CSc. Očnímu 

lékařství se věnuje přes 40 let. Mnozí si jej 

jistě pamatujete z jeho působiště na Dět-

ské oční klinice Fakultní nemocnice Brno 

nebo z hojně navštěvovaných přednášek 

na veletrhu OPTA – svoje znalosti totiž 

rovnoměrně dělil mezi praxi a práci učite-

le. Pravidelně také jako člen redakční rady 

pro náš časopis Česká oční optika psal 

články a překládal. Mottem pana Antona 

je myšlenka, že nabyté zkušenosti a zna-

losti je třeba předávat dalším generacím, 

aby se obor vyvíjel ku prospěchu všech. 

Právě tato idea může oslovit a inspirovat 

všechny, kteří mají svůj obor rádi – platí 

totiž v jakékoliv době. Panu Antonovi 

gratulujeme a děkujeme mu za poznatky 

i přístup k lidskému konání, které ostat-

ním předává. 

Redakce

Nabídka kurzů  
pro optiky

Národní centrum ošetřovatelství a ne-

lékařských zdravotnických oborů v Brně, 

Vinařská 6, pořádá

Kurz pro pracovníky v oční optice

Kurz je určen pro zaměstnance oč-

ních optik, kteří nemají odborné vzdělání 

a chtějí získat hlubší vědomosti v oboru 

oční optik. Kurz má během roku čtyři 

týdenní soustředění:

1. soustředění: 26.–29. 4. 2011

2. soustředění: 20.–24. 6. 2011

3. soustředění: 12.–16. 9. 2011

4. soustředění: 21.–25. 11. 2011   

Náplň kurzu je dána učebním plánem 

a osnovami vypracovanými na SZŠ a VZŠ – 

studijní obor oční technik. Kurz poskytne 

absolventům vzdělání, které lze úspěšně 

využít jak v dílenské části pracoviště 

oční optiky, tak pro přípravu ke studiu 

na střední nebo vyšší zdravotnické škole, 

studijní obor oční technik. Po ukončení 

kurzu obdrží absolventi potvrzení o jeho 

absolvování.

Odborný garant kurzu:  

Mgr. Sylvie Petrová

Vedoucí vzdělávací akce:  

Eliška Blažková, tel.: 543 559 582, 

e-mail: blazkova@nconzo.cz

Předpokládaná cena kurzu:  

12 000 Kč (bez DPH, lze hradit 

ve dvou splátkách).

Více informací naleznete na  

www.nconzo.cz. 

Redakce



14

bezpečnější
Mikrochirurgické jednotky 
a operační mikroskopy umožnily

 Když jste hovořil naposledy s naším 

kolegou, vyslovil jste názor, že of-

talmologie bude užším oborem než 

doposud, protože mnoho úkonů 

přejde do rukou optometristů. Kdy 

si myslíte, že přibližně k takovému 

postupnému vývoji dojde a jaký 

vliv to bude mít na oční lékařství? 

Užší zaměření na refrakční vadu 

a jejich korekce se stane doménou 

optometristů. V současné době se od-

haduje, že okolo 40 % pacientů v očních 

ambulancích si přichází pro brýle. Opto-

metristé ve spolupráci s optiky dovedou 

nabídnout více možností včetně výběru 

vhodné optické pomůcky. K tomuto dojde 

velice postupně generační obměnou, 

na druhé straně tento systém znamená 

i navázání užší spolupráce s oftalmology, 

neboť některá specializovaná vyšetření 

jsou v určitém věku nezbytná, především 

ve vztahu k včasné diagnostice glaukomu, 

nádorových onemocnění, onemocnění 

sítnice či v souvislosti s léčbou celkových 

onemocnění, například cukrovky, kardi-

ovaskulárního aparátu nebo neurologic-

kých chorob.

 S jakými očními komplikacemi se 

budou potýkat budoucí generace? 

Zůstávají přibližně podobného 

rázu, nebo se jejich charakter nějak 

mění?

Spousta současných onemocnění se 

bude týkat i budoucích generací – šedý 

zákal, katarakta, odchlípení sítnice, oční 

úrazy. U některých onemocnění se nau-

číme pomocí nových technologií nebo 

léků zasáhnout včas (i v současné době 

jsou nejlepší výsledky při léčbě na počátku 

onemocnění – například léčba vlhké formy 

makulární degenerace, diabetická reti-

nopatie). V souvislosti s vývojem nových 

technologií se mohou objevit i nová one-

mocnění či problémy, viz například zelené 

laserové ukazovátko v letectví.

operačnípostupy

S přednostou Kliniky nemocí očních a opto-
metrie z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
doc. MUDr. Svatoplukem Synkem, CSc., vedl kolega 

Aleš Sirný z redakce rozhovor v létě 2009, tento rozhovor 
na něj tedy po dvou letech navazuje. Docent Synek se 
věnuje svému oboru v nemocnici u svaté Anny již 36. rok 
a letos zároveň slaví významné životní jubileum. 
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 V čem konkrétně z Vašeho pohledu 

lékaře spočívá největší nebezpečí 

laserových ukazovátek pro oko?

Při použití ukazovátek v dopravě 

jde o oslnění řidiče či pilota na velkou 

vzdálenost i několika kilometrů, jak 

ukazují pokusy, které se dělaly na Ruzy-

ni. V běžném životě je tu pak možnost 

náhodného zasažení oblasti žluté skvrny 

na sítnici a trvalého poškození centrální 

zrakové ostrosti.

 U oka začíná být postupně možná 

takzvaná transplantace tkáně s kme-

novými buňkami. Jak vnímá lékař 

tento způsob transplantace a v čem 

by pacientům mohla pomoci?

Výzkum v současné době probíhá 

několika směry, jedním z nich je využití 

kmenových buněk k náhradě poškoze-

né tkáně – konkrétně pigmentového 

epitelu sítnice, který je nezbytný k vý-

živě světločivných buněk sítnice, čípků 

a tyčinek. Náhrada sítnice je zkoumána 

i z pohledu využití světelných senzorů-

čipů umístěných na sítnici a zprostřed-

kovávajících přenos světla do nervové 

tkáně. Tato technologie byla použita 

již u slepých pacientů s pigmentovou 

degenerací sítnice.

 Vyučujete předmět Novinky v of-

talmologii. Jaké jsou z Vašeho 

pohledu v poslední době nejprak-

tičtější nové postupy a možnosti 

pro lékaře a pacienty?

V posledních letech se objevila celá 

řada nových přístrojů – OCT, Pentacam, 

Confoscan, což jsou přístroje využívající 

laserovou a výpočetní techniku, která 

Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc., přednosta 
kliniky nemocí očních a optometrie z Fakultní 
nemocnice u sv. Anny v Brně.
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umožnila zobrazit tkáně v oku za živa, 

což doposud nebylo možné. Hovoříme 

v některých případech o biomikroskopii. 

Tyto možnosti znamenaly revoluci v dia-

gnostice a léčbě. Nedovedu si představit 

léčbu onemocnění makuly bez OCT a an-

giografie, ošetření sítnice šetrnějšími lasery 

u diabetiků a glaukomů. Mikrochirurgické 

jednotky a operační mikroskopy umožnily 

lepší zobrazení a bezpečnější operační 

postupy – přístroj hlídá nitrooční tlak, 

doplňuje nitrooční tekutinu apod.

 Je za posledních 20 let ve Vašem 

oboru více nových přístrojů a obje-

vů a zavádějí se do praxe lépe, než 

tomu bylo v minulosti?

Novinky se v praxi objevují postupně, 

před rokem 1990 se často prováděly 

centrální nákupy a nové technologie se 

tak v praxi objevily s určitým časovým 

posunem. V současné době jsou tyto in-

vestice ovlivněny více místem, osobními 

kontakty, politickou situací, medializací 

nové technologie. Příkladem může být 

srovnání vybavení privátních center (high 

technology) a státních zařízení.

Já jsem začínal na oční klinice jako 

pomocná vědecká síla, tedy již za studia 

jsem získal základní představu o oboru. 

Novinky se do praxe dostávaly postupně. 

Nevnímáte tedy proměnu, pouze tehdy, 

když se ohlížíte zpátky.

 Na co by měli lidé dávat největší 

pozor při péči o svůj zrak?

Především obecně dodržovat správ-

nou hygienu zraku – osvětlení pracovního 

místa, dodržení pracovní vzdálenosti, pře-

stávek k odpočinku. V průmyslu a ve spor-

tu je pak vhodné použití ochranných 

pomůcek – štítů, bezpečnostních brýlí. 

Důležitá je včasná návštěva lékaře na za-

čátku onemocnění – při změně zrakové 

ostrosti, kvality vidění, nových světelných 

fenoménech, plovoucích zákalech.

 Předposlední otázka, u níž si uvě-

domuji, jak citlivý je její obsah. Jak 

vnímáte situaci, která nyní nastala 

v naší zemi na lékařských pracoviš-

tích?

Od roku 1990, do kdy existovala prak-

ticky nivelizace mezd, si dokázaly některé 

obory získat jak morální, tak i finanční 

kredit. V lékařském oboru toto platí pouze 

v případě privátní sféry. V nemocnicích 

se udržela i ve vztahu k jiným profesím 

nízká úroveň mezd a na nadprůměrnou 

hodnotu mezd se u lékařů dostává pouze 

ve formě výplaty za přesčasovou práci, kte-

rá dlouhodobě přesahuje rozsah zákoníku 

práce. Zavádějící jsou informace o průměr-

né mzdě lékaře, protože právě ta obsahuje 

tuto práci, která činí až 100 %, jedná se tedy 

ve skutečnosti o druhý pracovní poměr. 

Z tohoto pohledu plně podporuji tuto 

aktivitu – tedy přiměřený základní plat 

odpovídající profesi a přesčasovou práci 

odpovídající zákoníku práce.

 Čeho si nejvíc vážíte na Vašem 

povolání?

Kombinace mikrochirurgie, vazby 

na ostatní lékařské obory – kardiologii, 

cévní, revmatologii, infekční, neurologii. 

Možnosti pečovat o zrak, vracet zrak 

lidem.

Za korespondenční rozhovor  

poděkovala Eva Klapalová.

Foto: Jana Krejčíková.

 Jaký byl stav výzkumu konkrétně 

ve Vašem oboru v naší zemi za rok 

2010?

Výzkum v naší zemi se týkal optima-

lizace léčení zeleného zákalu, efektivní 

léčby degenerace makuly, implantologie 

a léčby refrakčních očních vad. Tyto aktivity 

jsou vázány na firemní granty a granty 

Ministerstva zdravotnictví ČR. V době krize 

se potýkáme s nedostatkem finančních 

prostředků.

 Jak moc v době krize poklesl počet 

finančních prostředků ve výzkumu 

a jaký to mělo pro Vás konkrétně 

dopad? 

Konkrétní údaje mi nejsou známy. Více 

se preferuje výzkum, který má okamžitý 

efekt – obchodní, medicínský, méně se 

preferuje výzkum základní, který však 

může přinést nové technologie nebo 

změnit pohled na onemocnění. V případě 

takto pojatého výzkumu nelze předem 

znát výsledek, tím se podstatně snižuje 

šance na financování.

 Co bývá při studiu a v praxi nejtěžší 

pro Vaše studenty?

Spojit teorii s praxí, tedy získané vědo-

mosti konfrontovat s reálným nemocným, 

méně se spoléhat na tzv. objektivní přístro-

je a více na objektivní nález konkrétního 

pacienta.

 Dá se tohle naučit hlavně praxí 

a pilnou prací, nebo podle Vás hraje 

roli procentuálně také talent a indi-

viduální schopnost vyhodnocovat 

fakta?

Jedná se o zkušenost, kterou lékař 

získá dlouholetou praxí, porovnáním ak-

tuálního případu s podobnými, které měl 

možnost již vyšetřit, ale i s údaji uvedenými 

v odborných časopisech a při odborných 

sezeních.

 Když jste sám začínal, co pro Vás 

bylo složité a co Vás naopak pře-

kvapilo v dobrém? Jaké jste měl 

o oboru představy a jak odlišná 

byla potom praxe?
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Parkinsonova choroba 
a její  vliv na zrak

V dalším díle neurologie pro opto-

metristy se seznámíme s velmi čas-

tým onemocněním staršího věku, 

kterým je Parkinsonova choroba. Přesto, 

že se s tímto onemocněním setkáváme 

převážně u starých lidí, nelze vyloučit 

onemocnění i osob mladších (např. herec 

Michael J. Fox). Jedná se o neurodege-

nerativní onemocnění CNS, jež souvisí 

s úbytkem specifických nervových buněk 

středního mozku, které produkují dopa-

min. Dopamin je přenašeč signálů mezi 

neurony, které zajišťují ovládání pohybu. 

Pokud není dopamin mozkem produ-

kován, postižený postupně přestává své 

pohyby kontrolovat a ovládat. Projevem 

je strnulost a nekontrolovatelný třes. Stav 

souvisí i s rozvojem demence. Je parado-

xem, že pacienti, kteří netrpí třesem, mají 

větší sklon k rozvoji senilní demence a psy-

chotických komplikací a naopak. Demence 

se rozvíjí převážně u osob postižených 

ve vyšším věku (75–80 let).

Choroba zasahuje nejen pohybový 

aparát, ale i svaly ovládající motoriku očí. 

Z hlediska optometrie si pacient s Parkin-

sonovou chorobou může stěžovat na ob-

tíže při čtení, dvojité vidění, pocity tahu 

v oku a nepříjemné neidentifikovatelné 

pocity vnímání zorného pole. Příznaky 

mohou mít projevy v podobě nystagmu, 

pomalých a nepřesných sakadických 

pohybů a trhavých klouzavých pohybů 

oka, snížené schopnosti konvergence 

a strabismu.

Problémy zrakového systému nejsou 

základní obtíží tohoto onemocnění, avšak 

s dalšími přidruženými projevy, jako je 

fotofobie a někdy i zrakové halucinace, 

jsou velmi významnou komplikací života 

nemocného. 

Onemocnění samo o sobě nevyvolá-

vá změnu refrakční vady. Problémem je 

ale např. vliv na barevné vidění (dochází 

ke změnám vnímání v oblasti modroze-

lené barvy) a na kontrastní citlivost, které 

značně ovlivňují kvalitu obrazu.

Vzhledem k povaze onemocnění je 

zřejmé, že nejčastější oční potíže zasáhnou 

neuromuskulární oblast. Je tedy třeba 

zabývat se jevy, které jsou ovlivněny sva-

lovým výkonem. Je to hlavně motilita oka, 

akomodace a pohyby víček.

Hlavní problém vzniká při sakadických 

pohybech (kmitavých), obzvláště ve verti-

kálním směru. Vertikální pohyby vykazují 

obtíže hlavně při pohledu vzhůru, a to 

6. část

Neurologie 
pro optometrii
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zejména u starších pacientů. Poruchu lze 

objektivně pozorovat při střídavé fixaci 

dvou pevných bodů v prostoru. 

Postiženy a objektivně pozorovány 

mohou být i poruchy hybnosti pomalých 

klouzavých sledovacích pohybů. Problém 

spočívá v tom, že oko je ve svém postižení 

schopné se pohybovat podstatně poma-

leji, než by bylo třeba k udržení sledování 

obrazu. Zatímco u roztroušené sklerózy 

(viz článek v čísle 4/2010) dochází v tomto 

případě ke zpoždění sledování a obraz se 

rozdvojí, v případě Parkinsonovy choroby 

postižený vyrovnává vadu kmitem. Obraz 

se rozostřuje v důsledku chybné lokalizace. 

Tento jev však není striktně charakteristický 

pro tuto chorobu. Lze ho pozorovat např. 

u různých onemocnění a poruch CNS. 

Proto je v případě jeho zjištění (a pokud si 

klient není vědom jakéhokoli onemocně-

ní) nutné vyšetření neurologem.

Kmitavé oční pohyby napomáhají 

dalšímu fenoménu Parkinsonovy choro-

by, zrakovým halucinacím. Ty se vyskytují 

ve 25–40 % případů. Postižený většinou 

„vidí“ osoby nebo zvířata v periferii zorné-

ho pole. Většina postižených jsou osoby 

staršího věku. Halucinace jsou podporo-

vány stíny, které vyvolává katarakta nebo 

VPMD. Porucha může být přisuzována 

také snížené ostrosti vidění či kognitivní 

poruše nebo může vzniknout vlivem 

užívaných léků. Je zajímavé, že nemocní, 

kteří mají zrakové halucinace, mají i halu-

cinace sluchové. Postižený si je většinou 

vědom toho, že obrazy nejsou skutečné, 

nicméně jsou obtěžující a rušivé. Tyto jevy 

by mohly být léčeny medikamentózně, 

problémem však je, že tato léčba narušuje 

léčebný proces Parkinsonovy choroby 

a podporuje její rozvoj.

Z hlediska motility nelze nezmínit čas-

té poruchy konvergence, kdy nelze udržet 

napětí svalu. S tím jsou spojeny potíže 

s prací do blízka, obzvláště se čtením, kdy 

je třeba udržet stabilní fixaci v poměrně 

malém pracovním prostoru. Důsledkem 

jsou astenopické obtíže.

Akomodace je u Parkinsonovy cho-

roby ovlivněna medikamentózní léčbou. 

Ciliární sval se uvolní a není schopen 

takového výkonu.

Abnormální víčkové pohyby spočívají 

hlavně ve zpomalení akce. Nemocný mrká 

1–2x za minutu oproti běžným 16–18 

mrknutím za minutu. Víčko však může být 

i těžko zdvihatelné. Zatímco pro víčkovou 

obrnu je typické široce otevřené oko, 

u Parkinsonovy choroby dochází spíše 

k poklesu víček. Impulz k mrknutí je sice 

vysílán, avšak reakce je chybná a vyvolá 

blefarospasmus. 

Vzhledem k vysoké neschopnosti 

mrkat dochází k dalším následným jevům, 

jako je vysychání rohovky a blefaritis. 

Onemocnění souvisí s bolestí a svěděním 

oka. Normální reakcí na tyto problémy 

je nadměrné mrkání. To však, jak jsme si 

právě popsali, nefunguje. Jedinou mož-

ností, jak postiženému pomoci, je aplikace 

umělých slz.

Nesmíme zapomenout, že svalově 

ovládané jsou i zornice. Je zřejmé, že zor-

nicové reakce nejsou u nemocných zcela 

přesné, nelze však určit, jestli problém 

vyvolává onemocnění samo, nebo zda 

vzniká jako reakce na léčbu. Povšimnout 

si lze typicky pomalých reakcí. 

Další postiženou oblastí je u tohoto 

onemocnění sítnice. Ta, jako součást CNS, 

obsahuje vysoké množství neurotransmi-

terů (látky umožňující přenos vzruchu). 

Je prokázáno, že dopamin je využíván 

u amakrinních buněk. Tyto buňky mají 

dlouhé dendrity, které se napojují na buň-

ky bipolární. Jak amakrinní, tak bipolární 

buňky jsou součástí přenosu vzruchu 

z tyčinek. Pravděpodobně díky narušení 

tohoto procesu dochází ke snížení kon-

trastní citlivosti sítnice. Potíže s barevným 

viděním a kontrastní citlivostí souvisejí se 

závažností onemocnění. 

Postižení zorného pole nebývá běžné. 

Vzniká spíše v důsledku chirurgických 

léčebných procesů. Postihuje přibližně 

5–10 % pacientů. Tato komplikace v podo-

bě kontralaterální kvadrantopsie probíhá 

bez závažnějších stížností ze strany paci-

enta, mnohdy pacient výpadek zorného 

pole ani nepozoruje.

Pokud na optometristické vyšetření 

přijde osoba s tímto onemocněním, je 

třeba mít na paměti všechny aspekty 

nemoci, které mají vliv na zrakový výkon. 

Je důležité zvážit, zda je možno pomoci 

pacientovi jinak než běžnou korekcí. 

Vzhledem k tomu, že problém je způsoben 

většinou nepřesnými fixačními pohyby, 

není na místě korekce prizmaty. 

Bc. Martina Nováková, MSc.

msc.optom@centrum.cz

Pokračování příště.

Literatura bude uvedena na konci série nebo si ji lze 

vyžádat u autorky.
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nového
prinesie rok

Hneď v úvode nového roku nás čakajú 

dôležité zmeny a udalosti, na ktoré vás 

chce Optická únia Slovenska upozorniť.

Kategorizácia liekov 
a zdravotníckych 
pomôcok od 1. 1. 2011

Od 1. 1. 2011 sa kvôli novej kategori-

zácii zmení Zoznam zdravotníckych po-

môcok plne alebo čiastočne uhrádzaných 

na základe verejného zdravotného pois-

tenia. Ubudlo z neho mnoho položiek, 

hlavne v časti okuliarových šošoviek. Celý 

zoznam je prístupný prostredníctvom 

internetu na stránkach Ministerstva 

zdravotníctva SR v časti Kategorizácia 

od 1. 1. 2011. Ďalšou zmenou v Zozna-

me zdravotníckych pomôcok je zmena 

19% DPH na 20% DPH, s výnimkou tých 

pomôcok, ktoré mali 10% DPH – pri nich 

k zmene nedošlo.

Zákon o registračných 
pokladniach

Zákon o registračných pokladniach 

č. 289/2008 Z. z. nadobudne účinnosť až 

od 1. 1. 2012. To znamená, že podnikatelia 

majú ešte rok na úpravu svojich registrač-

ných pokladníc alebo zavedenie nových 

fiškálnych pokladníc.

OPTA 2011

17. medzinárodný veľtrh očnej optiky, 

optometrie a oftalmológie OPTA prebeh-

ne v dňoch 25.–27. 2. v Brne. Je jedinou 

možnosťou v Čechách a na Slovensku, ako 

na svetovej úrovni uvidieť novinky v odbo-

re očná optika, optometria a oftalmológia. 

Svojim rozsahom a kvalitou je najvýznam-

nejšou prezentáciou nášho odboru 

v strednej Európe. Spoluorganizátorom 

veľtrhu je Spoločenstvo českých optikov 

a optometristov a partnerom od roku 2007 

je aj Optická únia Slovenska. Navštívte aj 

vy v dňoch 25.–27. 2. 2011 túto prehliadku 

svetových a európskych noviniek z oblasti 

okuliarových rámov, šošoviek, kontaktných 

šošoviek a prístrojov.

Brnenské výstavisko sa v tých dňoch 

stane aj centrom vzdelávania v oblasti op-

tiky, optometrie a oftalmológie. V priebehu 

veľtrhu sa koná rad odborných prednášok 

a seminárov, vrátane medzinárodného 

2011

Vážené kolegyne a vážení kolegovia, v novom roku 
2011 vám všetkým Optická únia Slovenska praje pevné 
zdravie, veľa síl a energie do ďalšej práce.

Čo
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kongresu OPTA, ktorý je organizovaný 

za oficiálnej podpory Európskej rady 

optiky a optometrie (ECOO) a Európskej 

asociácie univerzít a škôl vzdelávajúcich 

optometristov (AEUSCO).

Spomienka  
na SILMO 2010

Všetko sa to začalo minulý rok na OPTE 

2010 v Brne. Pristavila som sa v stánku 

výstavy Silmo Paríž, aby som zistila, ako 

by som sa na vysnívané Silmo dostala. 

Sympatická mladá dáma v stánku ma 

o všetkom poinformovala a popri tom 

mi dala do rúk zopár prihlášok do súťaže 

o zájazd na Silmo, ktoré sme s kolegyňami 

vyplnili a odovzdali. Vtedy som netušila, že 

naše cesty sa s mladou paňou zo stánku 

Silma (teraz už viem, že je to pani Silvie 

Faletti) opäť skrížia. 

Prešlo niekoľko mesiacov, kým u nás 

v optike v Novej Dubnici zazvonil telefón 

a pani Faletti mi oznámila radostnú sprá-

vu, že som sa stala výherkyňou zájazdu 

na Silmo do Paríža. Počas leta sme do-

hodli všetky podrobnosti ohľadne cesty 

a ubytovania a 24. septembra 2010 sme 

spoločne s mojou sestrou odleteli z Viedne 

do Paríža. 

Naše prvé kroky v Paríži viedli na výsta-

visko. Hneď pri vstupe na výstavu som do-

stala vizitku VIP návštevníka s možnosťou 

vstupu do VIP klubu, odkiaľ sme mali celú 

výstavu ako na dlani. Po niekoľkohodino-

vom chodení po výstavisku sme zmorené 

a plné dojmov skonštatovali skutočnosť, 

že na Silme sa na rozdiel od tunajších vý-

stav nehoduje, ale nakupuje! Zo všetkých 

miest sa ozýval čulý obchodný ruch. Náš 

súkromný štatistický prieskum ukázal, 

že na jednu misku arašidov pripadlo asi 

5 nakupujúcich zákazníkov a predajcov. 

Bol to pre nás, zhýčkaných slovenských 

zákazníkov, nezvyčajný pohľad.

Neuveriteľné sa nám zdalo aj to, ako 

Francúzi promptne reagujú na módne 

výstrelky. Všetci do radu – mladí, či starí – 

mali na očiach veľké hnedé či čierne plas-

tové rámy, takmer identické s tými, ktoré 

u nás boli kedysi zadarmo, ako sa hovorilo 

placená inzerce

„na nemocenskú“, čo znamenalo, že ich 

cenu bohato pokryla úhrada zdravotnej 

poisťovne. Ešte viac nás šokovala cena 

takýchto rámov v parížskych optikách, 

ktorá sa pohybovala na Champs Elysées 

okolo 200–300 eur. Návšteva Silma bola 

veľmi inšpiratívna a zaujímavá.

Zvyšný čas v Paríži sme obdivovali 

jeho krásy. Nemohli by sme opustiť Paríž 

bez toho, aby sme nenavštívili legendár-

nu Eiffelovku, Louvre, Notre Dame, štvrť  

La Defense či Víťazný oblúk. Najsilnejší 

dojem však v nás zanechala štvrť Mont-

martre, kde sme boli ubytované v malom, 

štýlovom, typicky parížskom hotelíku. 

Ešte aj tu ma, ako výherkyňu, prekvapili 

izbou s výhľadom na baziliku Sacre Coeur. 

Pohľad na ňu bol úchvatný, či bol deň, 

alebo noc, jej nádheru ešte umocňovala 

samotná atmosféra Montmartru.

Za nádherné dni strávené v Paríži patrí 

veľká vďaka Silmu aj všetkým organizáto-

rom zájazdu. Do skorého videnia, Paríž!

Ing. Alexandra Kováčiková

členka predstavenstva OÚS
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Na úvod by čtenáři měli vědět, že považovat výkonnost sportovce 
pouze za důsledek fyzického tréninku a kondice je nedostatečné. 
V mnoha studiích je dokladován těsný vztah mezi špičkovou 

výkonností a vynikajícími zrakovými schopnostmi.

Vidění je více než výborná zraková 

ostrost a zahrnuje mnoho vizuálních 

schopností, které mohou být vylepšeny. 

Ke zlepšení schopnosti oka dobře vidět 

přispívají extraokulární svaly, které musí 

pro naplnění vizuálních potřeb pracovat 

s maximální účinností. Stejně jako u jiných 

svalů v těle může být jejich účinnost zvý-

šena speciálním tréninkem.

Přirovnáme-li lidské vidění k počítači, 

lze oči považovat za hardware a vnímání 

vizuálních informací za software.

Oči neboli hardware

Pokud budeme vycházet z uvedeného 

přirovnání, lze konstatovat, že hardware 

může mít určitá omezení, která zjistíme 

vyšetřením. Navenek by se zdálo, že pokud 

zlepšíme hardware, zlepší se automaticky 

výkon. Tak tomu však není. Hardware může 

být sice omezený, ale většinou je problém 

ve zpracování informace.

Sportovci mají často vysoké vizuální 

nároky a studie ukazují, že optimální 

korekce zraku může podpořit sportovní 

výkonnost dokonce i při tak malé korekci, 

jako je 0,25 D.

Jaké refrakční vady je třeba u sportov-

ců korigovat?

hypermetropie nad 1,00 D – může •	

snížit únavu především při sledování 

cílů na blízkou a střední vzdálenost;

nižší astigmatismus (od 0,5 cylD);•	

anizometropie (0,5 D a více).•	

Každou korekci je nutné testovat 

za podmínek konkrétního sportu, aby se 

zjistilo, jestli přináší užitek. U některých 

Zraková 
výkonnost

sportovců
a postupy

jejího vyšetření

tab. 1  Mechanismus vnímání (Starkes, Deakin, 1984)

Hardware Software

Oči Zpracování informací z hardware

Příjem vizuálních informací Vnímání vizuálních informací

Vyvíjí se během sportovního života
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sportů mohou být tyto podmínky nejdří-

ve simulovány v ordinaci, ale definitivní 

korekce musí být testována při reálných 

sportovních situacích.

Vnímání vizuálních 
informací neboli 
software

Doposud je mnoho tréninkových 

programů zraku obecných. Budoucnost 

však tkví ve specifikaci tréninkových pro-

gramů zraku pro různé sporty – jednotlivé 

tréninky totiž musí co nejvíce simulovat 

situace při různých sportech, a proto se 

tréninkem snažíme vylepšit poruchy zjiš-

těné při vyšetření.

Pro většinu sportů je třeba tato základ-

ní sestava testů:

na zrakovou ostrost;•	

na binokulární vidění („pozice očí“);•	

na stereopsi („spolupráce očí“).•	

Specificky jsou pak pro jednotlivé 

sporty potřeba následující testy:

na posouzení akomodace;•	

na verzi a vergence;•	

na dominanci očí;•	

na dynamickou zrakovou ostrost;•	

na okulomotorické funkce;•	

na reakční časy;•	

na periferní vidění.•	

V souvislosti s vnímáním vizuálních 

informací u sportovců je třeba se zmínit 

také o sakadických pohybech očí, což 

jsou mimovolní, nekontrolované, rychlé 

a trhavé pohyby očí. 

Dělí se na:

dlouhé, latentní, pravidelné sakády •	

s reakčními časy okolo 230 ms;

krátké latentní, pravidelné sakády •	

s reakčními časy mezi 150–200 ms;

expresní sakády s reakčními časy •	

mezi 90–130 ms;

anticipační sakády s reakčními časy •	

kratšími než 80 ms (podle Fischera, 

1986).

Časy, jež uplynou od podnětu až 

po motorickou reakci sportovců, kteří jsou 

před zápasem nabuzeni, jsou až o 17 % 

rychlejší (podle Beckera, 1991).

Důležité faktory  
při tréninku

Při tréninku dbáme na oční rozcvičky 

a zahřívací cvičení. Výsledky je třeba si 

průběžně zaznamenávat. Zároveň je třeba 

sledovat systém analýzy pohybů, aby-

chom je poté dovedli vyhodnotit. Délku 

tréninkového plánu bychom měli volit 

předem a také bychom měli spolupraco-

vat s trenéry jednotlivých sportů.

Zajímavým poznatkem je také fakt, že 

oko si zvykne na určitou barvu, a proto je 

vhodný trénink fixace na barvu. Fotbalový 

klub Manchester United například hraje 

vždy v dresech stejné barvy, protože hráči 

používají vizuální trénink založený na pro-

gramu periferního vidění barev.

Optik by si měl vždy zvolit cíle hod-

nocení zrakové výkonnosti. Tradiční 

vyšetření zraku by měl vhodně doplnit 

– zhodnotit by měl tedy nejen zdravotní 

stav očí a zrakovou ostrost, ale také kvalitu 

a účinnost vidění. Tímto způsobem práce 

se zrakem maximálně přispěje k výkonu 

sportovce a optimalizaci jeho vizuálně-

motorických schopností.

Důležité je rovněž vedení dokumen-

tace. Kromě klasické karty optometristy 

si vedeme zvláštní kartu pro zrakovou 

výkonnost, do níž podle předem stano-

veného plánu zaznamenáváme zlepšení 

sportovních výkonů a reakčních časů, 

popřípadě rozšíření zorného pole. Vizuální 

trénink plánujeme vždy v klidovém obdo-

bí tréninku sportovního.

Shrnutí

Vynikající zrakové schopnosti u spor-

tovců zahrnují vizuální schopnosti, jejichž 

vlastnosti se cvičením a rozvíjením zlepšu-

jí. Přihlédnout musíme vždy k individuální 

potřebě sportovce. Nejprve provedeme 

potřebná vyšetření, přičemž kromě běž-

ných testů na zrakovou ostrost používáme 

i speciální testy podle typu sportu. Při 

vlastním tréninku, který je třeba provádět 

při reálných sportovních situacích a za kli-

dového období sportovního tréninku, 

provádíme zahřívací cvičení, následně 

analyzujeme pohyby. Měli bychom si vždy 

zvolit cíle hodnocení zrakové výkonnosti, 

abychom přispěli k lepšímu výkonu 

sportovce, a nezapomínáme na vedení 

dokumentace, do níž zaznamenáváme 

zlepšení výkonů.

Mgr. Vilém Rudolf 

vilem.rudolf@seznam.cz

www.visusoptik.cz

Článek byl zpracován podle přednášky, kterou autor 

přednesl na kongresu Optometrie 2010.
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Dne 21. října 2010 se usku-
tečnila v Brně, v prosto-
rách Masarykovy univer-

zity, pod laskavou záštitou děkana 
lékařské fakulty, prof. MUDr. Jiřího 
Mayera, CSc., 1. celostátní stu-
dentská konference Optometrie. 
Účast přijalo více než 200 studentů 
ze všech tří vysokých škol České 
republiky, které se v současné 
době výuce nové generace opto-
metristů věnují, a dále byli hosty 
konference studenti ze spřátelené-
ho Veleučiliště optometrie Velika 
Gorica, Chorvatsko.

Konferenci zahájil přednosta ka-

tedry optometrie a ortoptiky LF MU 

doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (obr. 1), 

jménem děkanátu ji pozdravila a popřála jí 

úspěšný průběh proděkanka doc. PhDr. Mi-

roslava Kyasová, Ph.D. (obr. 2). Úvodní 

studentské slovo přednesl Bc. Martin Vru-

bel (obr. 3). Tlumočení úvodních projevů 

na sebe převzal student 3. ročníku bakalář-

ského studia Stipe Pavlinovic (obr. 4).

Příjemnou atmosféru doplňovalo peč- 

livě připravené pohoštění generálního 

sponzora konference, firmy OPTIMUM 

Optometrie
konference

studentská
celostátní

První

1

3

2

4

DISTRIBUTION, milou i potřebnou pozor-

ností byly poznámkové bloky zajištěné 

firmou Optika Čivice.

Na náročném odborném časovém 

programu se podíleli studenti baka-

lářských, magisterských i doktorských 

programů. Někteří získávali svoje první 

zkušenosti s prezentací před tak velkým 

shromážděním posluchačů a úspěšně 

bojovali s trémou. Všem se vyplatila pečlivá 

příprava, domnívám se, že přednesená 

sdělení by velice dobře obstála na jakém-

koliv odborném fóru. 



Během dne zazněly následující přednášky studentů: 

Bc. Veronika Příkrá, KOO LF MU v Brně: Ortoptika-

metodika, princip přístrojů 

Kateřina Morávková, FBMI ČVUT v Praze: Princip 

akomodace a druhy nitroočních čoček 

Bc. Hana Kollegová, KOO LF MU v Brně: Problema-

tika dětské oftalmologie očima optometristy

Bc. Marcela Dostálková, KOO LF MU v Brně: 

Léčebné brýle

Mgr. Pavel Kříž, KOO LF MU v Brně: Heteroforie – 

statistika a symptomy aneb proč korigovat 

Bc. Michal Krasňanský, KOO LF MU v Brně: Súčasné 

módne trendy a dizajn okuliarových obrúb

Jana Rysová, FBMI ČVUT v Praze: Zraková ostrost 

a rozlišovací schopnost oka

Mgr. Matěj Skrbek, KOO LF MU v Brně: Malé oční 

vady. Kde se s nimi setkáváme

Mgr. Petr Veselý, DiS., KOO LF MU v Brně: Vyšetření 

barvocitu na moderních LCD tabulích

Bc. Martina Říhová, KOO LF MU v Brně: Optometrie 

a poruchy učení související se zrakovými problémy 

Anna Rakušanová, FBMI ČVUT v Praze: Glaukom, 

jeho diagnostika a vliv na kvalitu vidění 

Bc. Šárka Pavlová, KOO LF MU v Brně: Vliv celko-

vých a očních farmak na kvalitu slzného filmu 

Mgr. Jana Šidlová-Sokolová, KOO LF MU v Brně: 

Syndrom suchého oka – novinky v léčbě

Mgr. Miroslava Cihlářová, KOO LF MU v Brně: 

Prizmatická korekce v praxi optometristy 

Mgr. Pavel Beneš, KOO LF MU v Brně: BCLA – celo-

světová konference pro kontaktology 

Česká oční optika 1 / 2011
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která bývá vzácným kořením v konku-

renčním prostředí. Ať již pro výuku opto-

metristů nacházíme zázemí na lékařské, 

přírodovědecké fakultě nebo na fakultě 

biomedicínského inženýrství, náš cíl je 

společný a našemu oboru bych těchto 

setkání přála co nejvíce.

A z pohledu studentů.. .

V podzimním semestru akademického 

roku 2010/2011 se po velkých přípravách 

uskutečnila 1. celostátní studentská kon-

ference Optometrie. Podívejme se nyní 

zpětně, co bylo z pohledu studentů hlav-

ním důvodem pro její uskutečnění. 

Důvodem byla v první řadě dlouhodo-

bě chybějící akce, která by byla zaměřena 

speciálně na možnost prezentace stu-

dentských prací napříč oborem, tedy bez 

„hranic“ jednotlivých škol. Tento problém 

jsme si uvědomovali a abychom pouze 

nepřemýšleli nad tím, co by bylo dobré 

udělat, rozhodli jsme se takovouto akci 

připravit. Požádali jsme proto o pomoc 

s organizací vedení katedry optometrie 

a ortoptiky LF MU, kde jsme se setkali s po-

chopením, a celá akce se rozeběhla.

Nyní již víme, že tento zpočátku 

možná smělý nápad byl jedním z nejdůle-

žitějších okamžiků našeho akademického 

roku. Kromě hojné účasti napříč školami 

jsme měli možnost vyslechnout si celou 

škálu velmi zajímavých přednášek, a to 

jak po stránce obsahové, tak stylistické. 

Zajímavé také bylo porovnávat styly před-

nášení, které se v závislosti na místě studia 

evidentně liší.

Podařilo se nám tak splnit několik 

velmi důležitých cílů, které jsme si na úvod 

vytyčili. Těmito cíly bylo vytvoření možnos-

ti vyzkoušet si přednášení před velkým 

plénem, možnost porovnání přístupů 

k této činnosti na jednotlivých fakultách, 

možnost zúčastnit se zajímavé diskuse 

o uvedených tématech, což je samo 

o sobě velmi často neméně přínosné. 

Dále se jednalo o možnost studentů 

z nižších ročníků optometrie seznámit se 

s širokou nabídkou našeho oboru a získat 

vazby na starší kolegy, motivovat studenty 

možností seberealizace v oboru a v ne-

poslední řadě možnost seznámit se se 

studenty optometrie napříč univerzitami 

a porovnat jednotlivé přístupy k výuce 

našeho oboru.

Uspořádáním této akce jsou dle našich 

informací studenti nadšeni, přičemž po-

zitivní ohlasy máme také od návštěvníků 

z jiných částí republiky. Doufáme proto, 

že se za rok podaří uspořádat další ročník 

této konference a toto se postupně stane 

tradicí. Pokud se to podaří, bude splněn 

i poslední, nejvyšší cíl, který jsme si před-

sevzali – vznikne tím totiž studentská 

platforma ke stávajícím konferencím pro 

již vystudované optometristy.

Na závěr děkujeme všem účastníkům 

studentské konference a doufáme, že 

tuto akci v příštím roce znovu navštíví. 

Rovněž budeme velmi rádi, pokud nás 

ještě ve větší míře podpoří naši kolegové 

z UP v Olomouci a FBMI ČVUT v Praze 

a společně tak budeme moci vyslechnout 

další zajímavé prezentace a získat mnoho 

nových zkušeností.

Mgr. Sylvie Petrová, Bc. Martin Vrubel, 

KOO LF MU v Brně

Foto: Bc. Eva Smrčková, 

 KOO LF MU v Brně

5

6

Sborník přednášek této konference 

je přístupný všem zájemcům na IS MU. 

Přístupová cesta: www.is.muni.cz/doku-

mentový server/lékařská fakulta/ zprávy 

z pracovišť/ sborník konference 21.10. 

 

Uspořádání konference bylo podmí-

něno aktivním přístupem studentů k or-

ganizační a zejména k odborné stránce. 

Výsledkem bylo jejich opravdu široké 

zapojení (obr. 5, 6). Nesporný přínos to-

hoto setkání budoucích odborníků vidím 

ve zlepšení a rozšíření komunikace mezi 

studenty jednotlivých fakult i ročníků, 

získávání informací o rozmanitosti oboru 

a hrdosti k výkonu tohoto povolání tak, aby 

klient, který navštíví oční optiku, resp. op-

tometrické pracoviště, měl vždy možnost 

jednat s odborníkem s příslušným dosa-

ženým vzděláním. Z hlediska pedagoga 

oceňuji zejména přínos nekonfrontační 

spolupráce vyučujících jednotlivých fakult, 

Moderátor konference Bc. Petr Morávek
Bc. Tomáš Vymyslický hodnotí konferenci 

jménem studentů
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 Jakou úlohu ve Vašem životě hraje 

zrak?

V mém případě celkem zásadní… 

dokážete si představit slepého kováře? :)

 Co Vás upoutá na první pohled – 

barva, tvar, zvuk, vůně nebo něco 

jiného?

To závisí na tom, na co se dívám. Jako 

výtvarník vnímám vše kolem jako celek, 

detaily rozlišuji až sekundárně.

 Jak by vypadaly brýle Vašich snů?

Popravdě nejraději bych byl, aby brýle 

zůstaly pouze mojí ochrannou pomůckou, 

a v takovém případě je důležitá pouze 

funkčnost.

 Kdy Vám naposledy oči zářily nad-

šením?

Když jsem dokončil své zatím největší 

sochy… a dostal za ně odměnu. :)

 Kdy je podle Vás potřeba mít oči 

na stopkách?

Vyznávám už klasický přístup Franty 

Kocourka – Furt ve střehu!

 Co Vás v poslední době uhodilo 

do očí?

Pokud nepočítám několik kovových 

špon a jednu slečnu na baru, tak zatím asi 

nic zásadního.

 „Stát se vidoucím“ – jak vidíte tento 

proces Vy?

To je práce na celý život… a možná 

i na několik dalších.

 Věříte v lásku na první pohled, nebo 

se řídíte jinými smysly?

Věřím, ale zatím jsem stále v teore-

tické fázi.

 Otevřel Vám někdy někdo oči?

Co se pracovních záležitostí týče, tak 

přesto, že jsem v oboru už sedm let, jsem 

stále nováčkem a někdo mi „otvírá oči“ 

stále. Jsem za to velmi vděčný.

 V kom vidíte hrdinu?

Hrdinů, ať už větších nebo menších, 

mám kolem sebe hodně. Pokud bych 

ale měl někoho výslovně zmínit, tak 

moje rodiče.

Jak to vidí 

Ondřej
Svoboda

Umělecký kovář – vytváří šperky a sochy z kovu. Mezi 
jeho plastikami naleznete ryby, koně, hady či andě-
ly. Uhranou vás svými prostými tvary, nápaditostí. 

Hlavním poznávacím znamením jeho prací je však cit pro 
materiál.
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 Zavíráte před něčím oči?

Nezavírám, snažím se svět přijímat, 

jaký je, a učit se z toho.

 Nad čím byste přivřel oko?

Nad chybami druhých, vůči sobě bý-

vám až přehnaně sebekritický…

 Co (nebo koho) byste střežil jako 

oko v hlavě?

Bude to znít obyčejně, ale své ruce 

a nápady, jsou podstatou mé práce.

 Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?

Každý tím, že je na mě hodný. I přes tak 

často zmiňovaný špatný stav světa stále 

věřím v člověka.

 Na co se rád díváte?

Na obrazy, sochy, ženy, stromy, výlohy, 

grafické listy, auta, řeky, reklamní plakáty, 

psy, mraky, nádraží, balíky slámy a spoustu, 

spoustu, spoustu dalších úžasných věcí.

 Jaké místo na světě podle Vás stojí 

za vidění?

Pro každého se někde najde nějaké 

místo…

 Máte někdy chuť vidět do budouc-

nosti?

Ne, rád se nechávám překvapit.

 Jaký vhled a poučení Vám dává 

Vaše práce?

Že je stále se co učit.

 Z pohádek známe situaci, kdy musí 

hrdina jít stále kupředu a nesmí se 

ohlédnout. Přesto Vy osobně – co 

vidíte, když se ohlédnete (a co máte 

před sebou)?

Cestu, a to v obou případech.

 Když hledíte na svět, jak jej vidíte 

a vnímáte?

Každý z nás si určuje, jaký svět chce 

mít a vidět.

Za rozhovor poděkovala redakce.

Foto: archiv O. Svobody.
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Je čas,
aby Vaši klienti
vyzkoušeli brýlové čočky
Transitions.

Nabídka platí
od 1. 4. 2011 do 31. 8. 2011

ČIRÉ UVNITŘ

MILUJ 
nebo VYMĚŇ
MILUJ

nebo VYMĚŇ

Inzerce_A4.indd   1 20.1.2011   10:44:06
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DEMONSTRUJTE

všem svým zákazníkům funkci brýlo-

vých čoček Transitions, aby jste docílili 

CO NEJVĚTŠÍHO PRODEJE

a plné spokojenosti všech zákazníků.

** Pro získaní kompletních informací spolu s obeznámením se 
s pravidly a podmínkami tohoto programu a podepsání účasti se 
obraťte na svého dodavatele.
Zeptejte se svého dodavatele, zda se účastní našeho programu.

Prohlédněte si naše internetové stránky www.transitions.com

Brýlové čočky
Transitions jsou č.1

Brýlové čočky Transitions
jsou nejžádanějšími 
přizpůsobivými čočkami
na světě.VĚ

D
ĚL

I J
ST

E 
ŽE

?

Čiré uvnitř Tmavé venkuRychle se 
přizpůsobují

MILUJ 
nebo VYMĚŇ
MILUJ

nebo VYMĚŇ

Inzerce_A4.indd   2 20.1.2011   10:44:09
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V ČEM SPOČÍVÁ PROGRAM „SPOKOJENOST NEBO VÝMĚNA“?

Od 1. 4. 2011 do 31. 8. 2011 nabízí společnost Transitions Optical možnost nabíd-
nout klientům brýlové čočky Transitions místo obyčejných čirých brýlových čoček.

Fotochromatické brýlové čočky Transitions blokují 100% UVA a UVB záření, chrání 
před oslněním a zabraňují únavě zraku.

Jestli si Vaši klienti zakoupí brýlové čočky Transitions a nebudou s nimi spokojeni, 
mohou je vyměnit za pár obyčejných čirých brýlových čoček stejného typu, ze ste-
jného materiálu a stejné korekce jako předchozí pár, v období 30-ti kalendářních 
dnů od odběru objednaných brýlových čoček.

Tento program se vztahuje na brýlové čočky Transitions prodané v období
od 1. 4. 2011 do 31. 8. 2011.

VYUŽITÍ PRO VAŠÍ SPOLEČNOST...

• Vysoké povědomí o značce znamená, že se velký počet klientů zajímá o brýlové   
 čočky Transitions
• Produkty vysoké kvality zvyšují Vaši ziskovost
• Spokojení zákazníci doporučí Vaši optiku dalším

RYCHLE SE PŘIZPŮSOBUJÍ

Brýlové čočky
Transitions jsou č.1

Brýlové čočky Transitions
jsou nejžádanějšími 
přizpůsobivými čočkami 
na světě.VĚ

D
ĚL

I J
ST

E 
ŽE

?

MILUJ 
nebo VYMĚŇ
MILUJ

nebo VYMĚŇ

Inzerce_A4.indd   3 20.1.2011   10:44:11
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5 JEDNODUCHÝCH KROKŮ PRO USKUTEČNĚNÍ VÝMĚNY

Pokud chce zákazník vyměnit brýlové čočky Transitions,
vykonejte následující kroky:

Vyplňte přiložený formulář „Spokojenost nebo výměna“.

Kontaktujte svého dodavatele aby zabezpečil pár čirých brýlových čoček 
na výměnu.

Pošlete brýlové čočky Transitions, formulář o výměně, certifi kát pravosti
a kopii pokladního dokladu svému dodavateli.

Váš dodavatel Vám vrátí peníze za brýlové čočky Transitions a vystaví
fakturu na pár čirých brýlových čoček podléhajících výměně.

Vraťte svému zákazníkovi rozdíl ceny mezi brýlovými čočkami Transitions
a vyměněnými čirými brýlovými čočkami.

TMAVÉ VENKU

1.

2.

3.

4.

5.

Transitions a swirl sú registrované obchodné značky spoločnosti Transitions Optical,Inc© 2011 
Transitions Optical, Inc.

Inzerce_A4.indd   4 20.1.2011   10:44:44
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brýlových
čoček

Centrování 

což je předpokladem profesionálního 

řemeslného zhotovení zakázky. Jsou jim 

často svěřovány ty nejnáročnější zakázky, 

zvláště se speciálními typy obrub. Tím se 

v oční optice doslova i v přeneseném slova 

smyslu rozšiřuje prostor pro komunikaci 

se zákazníkem při výběru vhodného typu 

obruby a brýlové čočky. Zákazník si může 

vybírat ze široké nabídky obrub, a to 

z hlediska tvarů, materiálů a barevného 

provedení. S nabídkou čoček je to ještě 

složitější, protože každá brýlová čočka urči-

té lámavosti je vyráběna každým z výrobců 

pod jiným obchodním názvem, a to ještě 

v několika variantách, z různých optických 

materiálů a s několika odlišnými povrcho-

vými úpravami. To vše samozřejmě klade 

patřičné nároky na obsluhující personál, 

aby se dokázal v této směsici názvů, typů 

a hlavně účinků různých čoček a jejich 

úprav dokonale orientovat a poskytovat 

zákazníkovi odborné, ale pro něj srozumi-

telné informace. 

Spokojenost zákazníka s korekční 

pomůckou však závisí nejen na jejím 

estetickém vzhledu a kvalitě zpracování, 

ale v nemalé míře i na přesnosti měření 

vstupních parametrů pro přesné nasta-

vení polohy příslušných korekčních brýlo-

vých čoček před očima uživatele.

Pod pojmem centrování v oční optice 

rozumíme specifické postupy vedoucí 

v konečné fázi k přesnému umístění op-

tických středů (vztažných bodů) brýlových 

čoček v obrubách tak, aby použité brýlové 

čočky co nejlépe a nejpřesněji splňovaly 

korekční požadavky dané korekčním 

předpisem od očního lékaře nebo op-

tometristy. 

Celý proces tzv. centrace můžeme 

rozložit do několika fází:

anatomické přizpůsobení vybrané •	

brýlové obruby, 

zjištění polohy středů zornic ve vo-•	

dorovném směru,

zjištění polohy středů zornic ve svis-•	

lém směru, 

označení vztažného bodu (optic-•	

kého středu) na čočkách pomocí 

fokometru,

nastavení centrovacích údajů na zá-•	

brusovém automatu.

V následujících odstavcích se jednotli-

vým fázím budeme věnovat podrobněji.

Anatomické 
přizpůsobení vybrané 
brýlové obruby

Než zahájíme zjišťování údajů pro 

centraci čoček, je vhodné vybranou 

brýlovou obrubu dokonale anatomicky 

přizpůsobit. 

Základem práce očního optika je 

výběr vhodného typu obruby, 

odpovídajícího typu korekčních 

čoček a jejich povrchové úpravy a zjištění 

a vyhodnocení centrovacích údajů před 

konečným sestavením brýlí.

Zábrus brýlových čoček a jejich mon-

táž do brýlové obruby byly v minulosti 

hlavní náplní práce očního optika. Dnes 

jsou tyto činnosti vyžadující zručnost 

a také dobré přístrojové vybavení stále 

častěji svěřovány zábrusovým středis-

kům, která mají díky jednostrannému 

odbornému zaměření a dokonalému 

přístrojovému vybavení velké zkušenosti, 
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Měly by být splněny tyto funkční a estetické zásady:

obruba musí dobře sedět na kořeni nosu a nesmí tlačit,•	

mírné obloukovité prohnutí brýlového středu v nosníku,•	

odstranění případného „vrtulového“ stočení v nosníku,•	

zrcadlové upravení tvarů očnic při jejich případné deformaci, •	

zajištění vodorovného posazení brýlového středu na obli-•	

čeji vhodnou úpravou inklinace pravé a levé stranice,

úprava inklinace v závislosti na tvaru obličeje (líce), typu •	

vybraných čoček (bifokální, progresivní) a druhu korekce 

(do blízka),

rozevření a prohnutí stranic podle tvaru a šíře hlavy tak, •	

aby stranice netlačily ve spánkové oblasti,

anatomická úprava koncovek stranic, aby brýle dobře •	

držely za uchem.

Měli bychom mít na paměti, že ideálně anatomicky při-

způsobené brýle by se měly hlavy dotýkat pouze svými sedly 

na nose a rozšířenými koncovkami stranic za ušima. 

O využití různých typů kleští k přizpůsobování brýlí jsme 

psali v našem časopise v rubrice Z praxe očního optika v číslech 

2 a 3/2009. 

Zjišťování polohy středů zornic 
ve vodorovném směru (PD)

Rozlišujeme měření PD do dálky a PD do blízka. Ke zjišťování 

polohy středů zornic (zornicové vzdálenosti, pupilární distance) 

ve vodorovném směru můžeme použít několika metod:

označení polohy na fólie•	  v obrubách po jejich usazení 

na obličeji uživatele po předchozím individuálním anato-

mickém přizpůsobení obrub,

ZÁKAZNÍK

BRÝLE

OPTIKlevé oko zavřené pravé oko zavřené
obr. 1  Schéma měření zornicové vzdálenosti P a L 

oka do dálky při fixaci protilehlého oka

ZÁKAZNÍK

BRÝLE

OPTIK

zavřené oko 

PD
D

13 mm

d

a

PD
B

PD
D

PD
B 

= 
PD

D 
(a – d) 

a + 13 

obr. 2  Schéma měření vodorovné polohy zornic při pohledu do blízka 
(PD

B
) pomocí fixace jednoho optikova oka, výpočet PD do blízka 

podle PD do dálky.
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změření vzdálenosti pravé a levé •	

zornice od středu kořene nosu 

speciálním milimetrovým měřítkem 

(PD-měřítkem), 

změření pomocí přístroje – •	 pupilo-

metru (PD-metru),

kombinací uvedených metod,•	

PD do blízka můžeme vypočítat •	

z hodnot PD do dálky.

 

Při měření PD do dálky musíme zákaz-

níka vhodnými pokyny usměrňovat tak, 

aby bylo zajištěno rovnoběžné postavení 

pohledových os jeho očí. Při měření pu-

pilometrem ho stačí vyzvat, aby se díval 

na svítící terčík uvnitř přístroje. 

Metoda měření PD do dálky s ozna-

čením na fólii v obrubě (obr. 1):

nasadíme zákazníkovi vybranou •	

anatomicky přizpůsobenou obrubu 

s fóliemi,

ukazováček dáme pod své •	 levé oko 

a vyzveme zákazníka: „Dívejte se mi 

do tohoto oka“,

zavřeme své pravé oko,•	

na fólii v pravé očnici obruby ozna-•	

číme popisovačem polohu středu 

zornice pravého oka zákazníka, 

ukazováček přesuneme pod své •	

pravé oko a řekneme: „Dívejte se mi 

do tohoto oka“,

zavřeme své levé oko,•	

označíme popisovačem polohu •	

středu zornice levého oka zákazníka. 

Metoda měření PD do blízka s ozna-

čením na fólii v obrubě (obr. 2):

nasadíme zákazníkovi vybranou •	

anatomicky přizpůsobenou obrubu 

s fóliemi,

po dohodě se zákazníkem určíme •	

vzdálenost pro používání brýlí 

do blízka,

hlava optika se musí nacházet •	 v do-

hodnuté vzdálenosti před očima 

zákazníka,

zavřeme jedno oko a vyzveme •	

zákazníka, aby se nám díval oběma 

očima do otevřeného oka,

zjistíme a označíme polohy středů •	

obou zornic zákazníka na fólie, aniž 

bychom pootočili hlavou.

Před prvním nasazením obruby je 

vhodné opatřit fólie v obou očnicích brýlí 

pomocnými svislými čarami, alespoň 

jednou na každé straně, a po nasazení po-

lohu středů zornic posuzovat vůči těmto 

svislým liniím. 

Zákazníka si musíme postavit tak, 

aby měl dobře osvětlené oči, protože jen 

tak budeme dobře vidět polohu středů 

zúžených zorniček. 

Metoda měření milimetrovým mě-

řítkem probíhá bez nasazené obruby, ale 

se stejnými pokyny během měření. Místo 

zakreslování polohy středů zornic na fólie 

musíme určit jejich polohy na stupnici 

milimetrového měřítka. Můžeme měřit 

celkovou vzdálenost středů (obr. 3), nebo 

vzdálenost pravé a levé zornice zvlášť  

(obr. 4), což je samozřejmě vhodnější  

obr. 3  Měření celkové PD milimetrovým měřít-
kem (PD = 60 mm)

obr. 4  Měření PD milimetrovým měřítkem
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UŽ JEN 3 TÝDNY! NABÍDKA PLATÍ

do 28. 2. 2011

DAV-31 automatický elektronicky ovládaný foropter
•  SPH rozsah: +26,75 ÷ -29.00 D;  CYL rozsah: -9,75 D 
•  Křížový Cylinder: ±0,25 D;  Prismy: do 20Δ
•  Nastavitelné PD: 50 ÷ 80 mm 
• Příslušenství: Red/Green fi ltr, polarizační fi ltr....
• Země původu: Korea

145 000 Kč

SHIN-NIPPON – Accuref K-9001 
Autorefrakto-keratometr
•  Barevný 5,6 palcový LCD monitor
•  Refrakce: rozsah SPH: -25 ÷ +25 D; CYL: ±10 D
•  Kerato rozsah: 33,75 ÷ 67,5 D; CYL: ±9 D
•  Funkce IOL

QSL-232 
zkušební sada - plast

SHIN-NIPPON – Accuref K-9003D 
Autorefrakto-keratometr
•  Barevný 7,5 palcový nastavitelný LCD monitor
•  Refrakce rozsah: SPH: -30 ÷ +33 D; CYL: ±10 D 
• Kerato rozsah: 33,75 ÷ 67,5 D; CYL: ±10 D
• Možnost nasnímat vnější segment oka pacienta
• Elektrické posouvání opěrky brady
• Funkce IOL 195 000 Kč

135 000 Kč

49 900 Kč

7 950 Kč

ACP-31 
Projekční optotyp
•   31 druhů optotypů
• Projekční vzdálenost 1,5÷10m 
• Země původu: Korea

25 000 Kč

59 000 Kč

LCD-700 
LCD polarizační optotyp
•    17“ LCD optotyp
•  71 druhů optotypů
• Projekční vzdálenost 1÷5m
• Země původu: Korea

PD-82 II 
PD metr SHIN-NIPPON

Super hydro lepky 
1000 ks

8 500 Kč 1 350 Kč

SLM-6000 
Digitální fokometr 
SHIN-NIPPON
•  5,7 palcový nastavitelný LCD monitor
• Rozsah měření:  SPH: -25 ÷ +25 D 

CYL: ±10 D  
• Aut. detekce progresivní čočky
• Měření UV fi ltra, rozsah 0 – 100 %
• Měření PD, rozsah 45 – 85 mm
• Zabudovaná termotiskárna

RONDO Compact 
Vyšetřovací jednotka 

pro 2 zařízení vhodná do malých prostorů. Rozměry jen 105 x 110 cm.
Bohaté možnosti individualizace: opačná konfi gurace, 

výběr barvy potahu křesla, nožní pedál pro obsluhu křesla... Vyrobeno v Itálii.
*Akční cena je platná pro základní konfi guraci. Obrázek je pouze ilustrativní.

TF-1 
SHIN-NIPPON

3 900 Kč

BR-07 foropter SHIN-NIPPON
•  SPH rozsah: +17 ÷ -19 D;  CYL: -6 D 
•  Křížový cylinder: ±0,25 D; Prismy: až do 20Δ
•  Nastavitelné PD: 48 ÷ 75 mm 
• Čočky s antifefl exní úpravou
•  Barvy: medově-hnědá

SHIN-NIPPON SL–203 
s integrovaným kamerovým systémem 
Pro-Pix 
• Celkové zvětšení: 6x, 10x, 16x, 25.6x a 40x
• Šířka štěrbiny: od 0 mm do 10 mm
• Šest otvorů: 10, 6, 3, 1, 0.2 mm
•  Kamerový systém pro záznam vyšetřovaného oka
• Filtry:  Kobaltově-modrý, teplo abs., světěmodrý, 

50% neutrální
134 900 Kč

Practica Advance + CNC 3D-A 
 Bezšablonový brusný automat s leštěním, drážkováním a srážením 
ochranných faset. Součástí je periferní zařízení pro snímání tvaru 
obruby, centrování a blokování s automatickým upnutím obruby. 

360 000 Kčjiž od 99 500 Kč*

Akční ceny jsou uvedeny bez DPH,  
platí pouze pro ČR a do vyprodání skladových zásob.

Obchodní zástupce: Petr Pravda, tel.: 774 001 638
DANAE CZ s.r.o., PPL depo 07, F. a A. Ryšových 1168, 721 00 Ostrava
tel: 571 616 044, fax: 571 616 011, e-mail: pristroje@danae.sk 

49 000 Kč

Prestige Ork 
Autorefrakto-keratometr
•  Barevný 5,6 palcový LCD monitor
• Refrakce rozsah: SPH: -30 ÷ +25 D; CYL: ±10 D
•  Kerato  rozsah: 39,75 ÷ 67,5 D; CYL: ±9 D 
• Funkce IOL
• Země původu: Korea 99 500 Kč

DANAE_Pristroje_Inzercia_A4_CZ.indd   1 20.1.2011   16:58
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v zájmu přesné centrace s respektováním 

asymetrie v poloze očí uživatele. Vhod-

nější je k tomuto účelu použít pro opření 

na nose měřítko s výřezem ve tvaru pís-

mene A, protože měřítko s opěrnou částí 

tvaru širokého obloučku není na úzkém 

nosním hřbetu dobře vycentrováno a mů-

žeme naměřit chybné vzdálenosti očí. 

Pokud zákazník šilhá, musíme mu při 

všech metodách vždy zakrýt neměřené 

oko. Zvláště to platí u malých dětí, kte-

rým zhotovujeme brýle k nápravě šilhání 

a tupozrakosti! 

Během měření nesmí zákazník ani 

optik při změně strany měření pohnout 

hlavou, aby byla zachována rovnoběžnost 

pohledových os očí zákazníka.

Kombinací uvedených metod se 

rozumí například změření PD pomocí digi-

tálního pupilometru a následné zakreslení 

C’Oč

o

o – optická osa čočky
Oč – optický střed čočky
C’ – střed otáčení oka

obr. 5  Výšková centrace na střed otáčení oka polohy středů zornic na fólie ve vybraných 

obrubách.

Výpočet PD do blízka na jakoukoliv 

vzdálenost provedeme podle vzorce 

a schématu na obr. 2. Všechny vzdálenosti 

dosazujeme v milimetrech. 

Naměřené hodnoty se zaznamenají 

v milimetrech do pracovní karty pro každé 

oko zvlášť a na fólii v obrubě se vyznačí 

svislou čarou popisovačem. 

Zjišťování polohy 
středů zornic 
ve svislém směru

Optický systém oka by spolu s brýlovou 

čočkou měl tvořit centrovanou optickou 

soustavu. To znamená, že optická osa 

brýlové čočky by se měla ve svém průběhu 

shodovat s optickou osou oka. Toho do-

sáhneme, když čočku umístíme před oko 

v kolmé poloze vůči pohledové ose oka 

a optický střed čočky vycentrujeme na střed 

zornice. Pak bude optická osa korekční 

čočky směřovat do středu otáčení oka. To 

je také podmínka pro bodové zobrazení 

brýlovou korekční čočkou, kdy při pohledu 

ve směru optické osy nevzniká nežádoucí 

astigmatismus šikmých paprsků.

Aby bylo bodové zobrazení brýlemi 

zajištěno i při stranových pohledech, 

kdy pohledová osa svírá s optickou osou 

čočky určitý úhel (maximálně asi do 30°), 

jsou brýlové čočky meniskovitě prohnuté. 

Bikonvexní a bikonkávní čočky, zvláště 

vyšších hodnot lámavosti, se pro brýlovou 

korekci z tohoto důvodu vůbec nehodí, 

jak jsme se již blíže zmínili v čísle 2/2010. 

Dnes se za účelem korekce nežádoucího 

astigmatismu při stranových pohledech 

přes brýle využívá asférických a atorických 

ploch na čočkách. Tyto čočky pak mohou 

mít i plochý a tenký design, díky němuž 

jsou pak brýle lehčí. Důležitou podmínkou 

však stále zůstává, že optická osa čočky 

musí směřovat při nasazených brýlích 

do středu otáčení oka (obr. 5). Tomuto 

požadavku je také podřízena doporučená 

metoda pro zjišťování výškové polohy 

zornic v brýlích. 

Metoda měření výšky „na střed otáče-

ní oka“ (obr. 6):

zákazníkovi nasadíme anatomicky •	

přizpůsobenou obrubu,

zákazník s nasazenou obrubou může •	

sedět nebo stát a dívat se před sebe 

do výšky očí,

při pohledu ze strany na jeho hlavu •	

ho vyzveme, aby pomalu zakláněl 

hlavu, ale stále se díval před sebe 

do výše svých očí (vodorovná pohle-

dová osa),

zaklánění hlavy zastavíme, jakmile •	

se rovina očnice obruby dostane 

do svislé roviny, 

nyní, kdy je pohledová osa kolmá •	

k rovině očnice, se přesuneme 

v úrovni zákazníkových očí před 

jeho obličej tak, abychom viděli 

střed zornice za fólií,

výšku středu zornice si buď na fólii •	

označíme popisovačem, nebo ji 

změříme.

Pro jednodušší určení výšky zornice je 

vhodné před započetím měření načrtnout 

na fólii v obrubě alespoň jednu pomocnou 

vodorovnou linii, vůči které pak budeme 

výšku zornice posuzovat. Pokud při čelním 

pohledu na obličej s nasazenou obrubou 

zjistíme, že zákazník má každé oko v jiné 

výši, zjistíme tuto diferenci a o naměřený 

rozdíl pak upravíme i výškovou polohu 

středu zornice příslušného oka. Polohu 

středů zornic si pro následnou kontrolu 

označíme křížkem na fólie v obrubě. Při 
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normálním pohledu do dálky se pak optické středy čoček v brý-

lích nacházejí pod středy zornic a obě oči jsou při vodorovném 

pohledu vystaveny svislému klínovému účinku, což může být 

pro anizometropa příčinou astenopických obtíží, protože jeho 

brýle vykazují pro pravé a levé oko nestejné hodnoty těchto 

klínových účinků. 

Na střed otáčení oka bychom měli v zájmu bodového 

zobrazení výškově centrovat hlavně asférické a atorické čočky 

a téměř všechny druhy běžných čoček, avšak mimo progre-

sivních čoček, korekce pro anizometropa, prizmatické korekce 

a lentikulárních čoček, případně jiných specifických typů ko-

rekce. Pro tyto typy korekce do dálky používáme metodu výš-

kové centrace při vodorovném přirozeném pohledu do dálky 

a u brýlí do blízka využijeme „zrcadlovou metodu“. 

Metoda měření výšky středu zornice při přirozeném vodo-

rovném pohledu do dálky (obr. 7):

zákazník se postaví a necháme ho projít, abychom zjistili •	

jeho přirozený postoj,

při přirozeném postavení hlavy vyzveme zákazníka, aby •	

se díval do dálky do výškové úrovně svých očí,

označíme výšku středů zornic na fólie v obrubě, případně •	

ji změříme milimetrovým měřítkem,

oči optika se při tomto měření musí nacházet ve výši očí •	

zákazníka. 

Při zhotovování brýlí do blízka pro anizometropy dáváme 

optické středy čoček výškově do průsečíku pohledových os s ro-

vinou očnic, aby uživatel nebyl při sklopených očích zatěžován 

nestejným svislým klínovým účinkem. Tyto průsečíky zjišťujeme 

tzv. „zrcadlovou metodou“.

Zrcadlová metoda měření výšky středů zornic (obr. 8):

zákazníkovi nasadíme anatomicky přizpůsobené obruby •	

s fóliemi, na které jsme si nakreslili pod polovinou výšky 

očnic pomocné vodorovné linie,

posadíme se se zákazníkem ke stolku proti sobě,•	

na stůl položíme zrcátko s nakreslenou značkou (kroužek, •	

křížek) uprostřed,

zákazníka vyzveme, aby se na značku na zrcátku díval •	

s přirozeně skloněnou hlavou ze vzdálenosti, na kterou 

chce tyto brýle používat,

v zrcátku zjistíme, v jaké výši se nacházejí středy zornic •	

vůči nakresleným vodorovným liniím,

po sundání obrub polohu zornic popisovačem přenese-•	

me na fólie a stejným postupem ještě ověříme.

Zrcadlovou metodou se také kontroluje správné svislé 

nastavení pohledových os očí zákazníka při výdeji bifokálních 

a progresivních brýlí. Optik musí nového uživatele naučit tuto 

korekční pomůcku používat koordinací naklánění hlavy a očí, 

aby spodní část čoček s korekcí do blízka byla plně využívána.

U obou metod je samozřejmou podmínkou dobré osvětlení 

očí zákazníka s nasazenými obrubami, aby bylo možné určit 

polohu středů zornic. 

obr. 6  Zakloněná hlava při měření výšky středu zornice pro centrování 
na střed otáčení oka

obr. 7  Přirozená poloha hlavy při měření výšky středu zornice
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V současné době se v moderních očních optikách setká-

váme i s nejnovější technologií zjišťování polohy středů zornic. 

Využívá se zde centrovacích videosystémů. Obličej zákazníka 

s nasazenou obrubou se nasnímá čelně a ze strany a po zob-

razení na monitoru a označení středů zornic, linie inklinace, 

vzdálenosti rohovka-rovina očnice, případně dalších parametrů, 

vyhodnotí počítač všechny údaje. Ty se pak mohou pomocí 

internetu poslat do střediska firmy, která vyrobí individuální 

čočky podle naměřených údajů. 

Ladislav Najman

SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15

 najman@szsmerh.cz
Pokračování příště.

zákazník

a) pohled shora

b) boční pohled

brýle

zrcátko v požadované pracovní vzdálenosti zákazníka

optik

zákazník

optik

zrcátko 
s fixačním bodem

LP

L P

obruba

PD
B

obr. 8  Zrcadlová metoda ověřování polohy zornic při pohledu  
do blízka (PD

B
)

placená inzerce
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Sportovní
optometrie

Elektrofyziologie sítnice
Světelný podnět – oslnění nebo delší 

prudká změna intenzity světla působící 

na oko – vyvolá na sítnici změnu v po-

hybu iontů. Největší změny můžeme 

zaznamenat u iontů draslíku a sodíku. 

Fotoreceptory a nervové buňky sítnice 

vygenerují elektrickou odpověď – im-

pulz. Tuto difuzní elektrickou odpověď 

můžeme pozorovat na jejím záznamu 

ve formě elektroretinogramu (ERG). Tyto 

sítnicové elektrické potenciály můžeme 

zaznamenat u všech obratlovců i u mno-

ha bezobratlých organizmů. ERG nám 

dokumentuje kombinovanou elektrickou 

aktivitu různých buněk sítnice. 

V roce 1908 Einthoven a Jolly defino-

vali tři komponenty elektroretinogramu:

vlna „1. a“ – počáteční negativní vlna,

vlna „2. b“ – pozitivní část, která 

následuje za vlnou „a“ a má vyšší 

amplitudu,

vlna „3. c“ – prodloužená konečná 

pozitivní část křivky.

U člověka elektroretinogram využívá 

rozdílného náboje rohovky (+) a sítnice 

(–), které jsou podstatou klidového po-

tenciálu sítnice, jenž je vyjádřen hodnotou  

2–7 mV. Světelný impulz může tento 

klidový potenciál zvýšit až o stovky mi-

krovoltů.

Snímání akčního elektrického po-

tenciálu se provádí jednou elektrodou 

umístěnou v kontaktní čočce a druhou, 

potenciál oka, který se může skokově změ-

nit v závislosti na záblescích světla.

Tyto poznatky využijeme ve sportov-

ní optometrii pro ta sportovní odvětví, 

ve kterých může dojít k částečnému nebo 

úplnému oslnění sportovce. V motorismu 

může dojít k oslnění protijedoucím vozem, 

který udělí oku impulz ke změně elektric-

kého potenciálu zábleskem světla. Zrovna 

tak se může sportovec při halových spor-

tech nechtěně podívat do reflektoru, který 

osvětluje hrací plochu, a kajakář nebo jach-

tař může být náhle oslněn paprskem slun-

ce, který se odrazil od vodní hladiny. Jsou 

to jevy velmi časté a optometrista by měl 

sportovce nejen upozornit na možnost 

jejich existence, ale měl by také zároveň 

přemýšlet, jak je co nejlépe eliminovat při 

navrhování korekční pomůcky.

6. část 
Elektrofyziologie 
vidění

V této části cyklu pojednávajícího 

o sportovní optometrii se naposle-

dy dotkneme čistě teoretické báze 

vidění a dějů v oku a okolo něj, které s ním 

souvisejí. Budeme se zajímat o elektrický 
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indiferentní, která je umístěna na čele. Po aktivaci světelného 

impulzu probíhá nejprve negativní vlna, která je pozdním 

receptorovým potenciálem tyčinek a čípků. Poté činnost bi-

polárních a horizontálních buněk vyvolá pozitivní vlnu, a když 

přestaneme na sítnici svítit, buňky pigmentového epitelu sítnice 

zprostředkují třetí, pozitivní vlnu (obr. 1).

Elektrofyziologie barevného vidění
Horizontální buňky sítnice zpracovávají informaci o barvě. 

Tyto buňky přijímají signály z čípků. Na stimulaci odpovídají 

elektrickými potenciály (S-potenciály), které závisejí na složce 

barevného světla. Tomuto systému se říká oponentní kódování 

pro jeho opačný účinek při použití doplňkového světla:

1.  systém  

červená – hyperpolarizace 

zelená – depolarizace

2.  systém 

modrá – hyperpolarizace 

žlutá – depolarizace

Ve vyšších patrech zrakové dráhy funguje podobný systém, 

tzv. systém „on-off“: on-reakce gangliových buněk při osvitu 

a off-reakce při ukončení osvitu.

V základních principech potom můžeme určit, který filtr 

bude vhodný pro sportovce při určitém druhu zábleskového 

osvětlení. Jiné složení má např. výbojkové světlo s vyšší kon-

centrací modré barvy než reflektor auta s výraznou složkou 

žluté. Sluneční světlo při oslnění výrazně tlumíme zeleným 

filtrem, který zpožďuje následek oslnění a výrazně tlumí prvotní 

reakční potenciál.

Mgr. Vilém Rudolf

www.visusoptik.cz, vilem.rudolf@seznam.cz

Literatura: 

Synek, S., Skorkovská, Š.: Fyziologie oka a vidění, Grada Praha, 2004

Pokračování příště.

vlna b

vlna a

obr. 1  Elektroretinograf (ERG)
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TRANSITIONS and  are registered trademarks and ACTIVATED BY 
TRANSITIONS is a trademark of Transitions Optical, Inc.

Drivewear® is a registered trade mark of Younger Optics.
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TRANSITIONS A S JSOU REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI TRANSITIONS OPTICAL, INC. 2006
SOLFX JE OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČNOSTI TRANSITIONS OPTICAL, INC. 2006X

DRIDRIVEWVEWEAREAR JE JE OC OCHRAHRANNÁNNÁ ZN ZNÁMKÁMKA SA SPOLPOLEČNEČNOSTOSTI YI YOUNOUNGERGER OP OPTICTICSS

WWW.DRIVEWEARLENS.COM

SSAASA AČNÍ ČOČAČNÍ ČOČOZABOZABA DIČEARVOV O ŘČKY PARIZCÍ POLA AAČČ ÍÍ OOČČAČNÍ ČOČOOZZAABOZABAOZAB DIČEO ŘČKY PARIZACÍ POLAARVOV O ČERVO



Česká oční optika 1 / 2011

Revoluce v 
nošení bRýlí

CZ_si-anzeige DINA4.indd   1 17.01.2011   16:08:03 Uhr



52

ortoptika   ortoptika   ortoptika   ortoptika   ort
optika   ortoptika   ortoptika   ortoptika   ortoptika   
ortoptika   ortoptika   ortoptika   ortoptika   ortoptika   
ortoptika   ortoptika   ortoptika   ortoptika   ortop
tika   ortoptika   ortoptika   ortoptika   ortoptika   
ortoptika   ortoptika   ortoptika   ortoptika   ortoptika   
ortoptika   ortoptika   ortoptika   ortoptika   ortoptika   
ortoptika   ortoptika   ortoptika   ortoptika   ortoptika   
ortoptika   ortoptika   ku   

fory jsou digitální. Principiálně jsou oba 

přístroje totožné.

Synoptofor umožňuje použití různých 

testů pro každé oko zvlášť při pohybech 

rameny přístroje dovnitř a ven, výškově 

nahoru a dolů. Před zahájením cvičení 

na synoptoforu musí ortoptista pacienta 

správně posadit. Pacient musí mít opřenou 

bradu a čelo v opěrce přístroje. Dále se 

musí na synoptoforu nastavit pupilární 

distance pacienta. V okulárech synoptofo-

ru jsou čočky o hodnotě +7 dioptrií, které 

umožňují uvolnění akomodace. Po celou 

dobu cvičení kontroluje ortoptista rohov-

kové reflexy. Na synoptoforu provádíme 

tzv. odtlumování, cvičení superpozice, cvi-

čení fúze, šířky fúze a cvičení stereopse.

Odtlumování – k odtlumování se po-

užívají dva nestejné obrázky, tedy obrázky 

pro superpozici (např. kočka a okno). Prin-

cipem odtlumování je oscilace obrázku 

před utlumujícím okem. Odtlumování se 

provádí binokulárně. Pouze u excentrické 

fixace a u malých dětí se odtlumování 

provádí monokulárně. Malé děti velmi 

často neudrží delší dobu nehybně opře-

nou hlavu o opěrku přístroje, proto u nich 

odtlumujeme monokulárně. 

Cvičení superpozice – ke cvičení su-

perpozice se používají superpoziční (dva 

nestejné) obrázky a úkolem pacienta je 

překrýt tyto nestejné obrázky. Obrázek 

před utlumujícím okem opět osciluje. 

Cvičení fúze – pro toto cvičení se 

používají obrázky pro fúzi I, fúzi II a fúzi III. 

Ortoptické 
cvičení

1. část

Na ortoptická cvičení přicházejí pacienti s doporučením od očního 
lékaře. Ortoptická cvičení absolvují převážně dětští pacienti, výji-
mečně je tato léčba možná také u dospělých pacientů. Vše záleží 

na indikaci očního lékaře. U dospělých pacientů je nutné zvážit doporučení 
k ortoptickému cvičení z důvodu možného vzniku např. diplopie.

a normální retinální korespondenci. Dítě, 

u kterého je zjištěna anomální retinální 

korespondence, je doporučeno na ortop-

tické cvičení pouze v tom případě, že se 

jedná o malou úchylku šilhání. U každého 

nového pacienta musí ortoptista vyšetřit 

ortoptický status, tzn. musí zjistit stav bi-

nokulárního vidění. Na základě zjištěných 

výsledků je zahájeno ortoptické cvičení 

a je stanoven jeho postup. 

Ortoptická cvičení probíhají na sy-

noptoforu (troposkopu), cheiroskopu, 

stereoskopu a pomocí prizmat. Mezi ort-

optická cvičení patří také cvičení motility 

a konvergence.

Synoptofor (troposkop)
Synoptofor (obr. 1) je základní ortop-

tický přístroj, který je novější verzí tropo-

skopu (obr. 2). Troposkop se však v dnešní 

době také ještě používá. Synoptofor má 

více funkcí než troposkop, obsahuje např. 

Haidingerův svazek... Nejnovější synopto-

Zaměříme se nyní na dětské pacien-

ty. Ortoptické cvičení je doporučováno 

dětem s poruchou jednoduchého bino-

kulárního vidění. Spodní věková hranice 

pro zahájení ortoptického cvičení je limi-

tována spoluprací dítěte. Obecně lze říci, 

že se dá začít cvičit od věku 2,5 let. Horní 

věková hranice se pohybuje kolem 12 let. 

Kromě věku je nutno se při doporučování 

na ortoptické cvičení také dívat, zdali 

má dítě správnou pohyblivost obou očí 
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Jedná se o dva stejné obrázky lišící se v malých detailech, které 

slouží jako kontrolní značky. Např. obrázek šaška – na jednom 

obrázku má šašek v levé ruce kroužek a knoflíky na kabátě, 

na druhém obrázku má v pravé ruce hůlku, v levé ruce nemá 

nic a nemá knoflíky na kabátě. Cvičení je zahájeno vždy s ob-

rázkem určeným pro fúzi I. Obrázek opět osciluje před okem, 

které nevidí kontrolní značku (nebo se mu značka ztrácí). Cvičení 

s obrázkem pro fúzi I se provádí tak dlouho, dokud pacient vidí 

jeden obrázek a žádná kontrolní značka se mu neztrácí. Poté 

následuje stejné cvičení, ale s obrázkem pro fúzi II a potom 

s obrázkem pro fúzi III.

Cvičení šířky fúze – při tomto cvičení se používají obrázky 

pro fúzi II. Podmínkou pro toto cvičení je stálá superpozice. 

Šířka fúze se vždy cvičí v opačném směru, než je samotná 

úchylka pacienta. Úkolem je opět spojit obrázky a udržet je co 

nejdéle nerozdvojené. Ortoptista pomocí speciálního šroubu 

na synoptoforu pomalu rozdvojuje obrázek.

Cvičení stereopse – ke cvičení se používají obrázky pro 

stereopsi, které jsou zkonstruovány tak, aby se zobrazily mírně 

disparátně v oblasti Panumova prostoru. Úkolem pacienta 

je přesně popsat jednotlivé detaily obrázku (např. co je dál 

a co je blíž).

Cvičení pomocí Haidingerova svazku – cvičení, při kterém 

se využívá Haidingerův svazek, slouží k upevnění centrální fi-

xace. Haidingerův svazek, který je možno vidět pouze zdravou 

makulou, vzniká tak, že přes modrý filtr pozorujeme polarizova-

né světlo. Toto cvičení se provádí monokulárně amblyopickým 

okem. Pacient pozoruje přes filtr světlo a nabývá dojmu, že vidí 

točící se fialovou vrtuli. Haidingerův svazek je promítán na ob-

rázek a pacient má za úkol lokalizovat přesně místo výskytu 

vrtule a směr otáčení vrtule.

Cheiroskop
Cheiroskop slouží k odtlumování a nácviku superpozice. 

Cheiroskop (obr. 3) je tvořen okuláry s čočkami o síle +8 dioptrií. 

Přes jednu čočku vidí pacient obrázek. Přes druhou čočku vidí 

papír, na který má překreslit obrázek, a hrot tužky, kterou drží 

v ruce. Tato disociace obrazů je umožněna šikmým zrcadlem 

na cheiroskopu. Podmínkou cvičení na cheiroskopu je normální 

retinální korespondence. Jestliže se pacient dívá oběma očima, 

překreslí obrázek správně. Pokud se však při kreslení obrázku oči 

střídají, je nakreslený obrázek menší nebo větší a výsledný obrázek 

je vždy posunutý ve směru úchylky šilhání. U malých dětí, které 

ještě neumí kreslit, se využívá cheiroskop k tzv. lovu. Ortoptista 

posunuje na pracovní podložce, kde je původně umístěn ob-

rázek, malým kovovým motýlem a dítě místo tužky drží síťku 

na kovovém nástavci a má za úkol motýla chytit do síťky.

Mgr. Andrea Jeřábková, předsedkyně ČSO

andrea.jerabkova@email.cz
Literatura:

1. Hromádková, L.: Šilhání, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 

Brno (IDVPZ Brno), 1995

2. Divišová, G.: Strabismus, Avicenum Praha, 1979

Pokračování příště.

obr. 1  Synoptofor 

obr. 2  Troposkop

obr. 3  Cheiroskop



54

zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zají-
mavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajíma-
vosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  
zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zají-
mavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajíma
vosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  
zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  
zajíma-

sestrojili
Čeští 
odborníci

Především u některých operací oční 

sítnice je pro dobré zhojení oka třeba, aby 

pacient určitou dobu po operaci udržoval 

lékařem doporučenou polohu hlavy, při 

které se operovaná tkáň nejlépe hojí. To 

je pro pacienta někdy značně obtížné. 

Představme si například, že bychom měli 

po oční operaci držet hlavu nepřetržitě 

několik dní tak, aby byl obličej stále 

směrem dolů.

Dosavadní řešení problému je zalo-

ženo na principu různých mechanických 

zařízení, která pomáhají pacientovi udržet 

hlavu ve správné poloze. V České repub-

lice se příliš nerozšířila, avšak v některých 

zemích jsou značně populární. Jedná se 

o nejrůznější opěrky hlavy, polohovací 

křesla nebo lůžka, mnohdy s různými 

zrcadlovými systémy pro sledování okolí 

nebo třeba televize. Tyto systémy však 

neumožňují volný pohyb pacienta. 

Bez těchto pomůcek musí pacient 

udržovat správnou polohu hlavy sám bez 

jakékoliv podpory nebo kontroly, což je již 

po několika hodinách velmi obtížné.

Autoři nového přístroje proto vychá-

zeli z předpokladu, že je třeba umožnit 

pacientovi naprostou volnost pohybu, 

ale zároveň zajistit, aby dokázal udržet 

hlavu ve správné poloze. Proto vyvinuli 

malé elektronické zařízení, které je možné 

ihned po provedené oční operaci uchytit 

na hlavu pacienta pomocí pružného pásku 

(obr. 1). Poté lékař nastaví hlavu pacienta 

do takové polohy, která je optimální pro 

hojení operovaného oka. Po stisknutí 

tlačítka na přístroji se zařízení aktivuje 

a zapamatuje si správnou polohu hlavy. 

Pacient se může ihned volně pohybovat 

(může dle libosti ležet, sedět, chodit) 

a kdykoliv se poloha jeho hlavy odchýlí 

od ideální polohy v libovolném směru 

o více než 30 stupňů, přístroj začne 

vydávat nepřetržitý zvukový signál. Ten 

utichne jedině tehdy, pokud pacient opět 

přístroj
unikátní

V oboru optiky, optometrie i oftalmologie jsme si v posledních 
letech již zvykli na fakt, že většina používaných přístrojů a zařízení 
je zahraniční výroby. Oční chirurgové z Fakultní nemocnice Brno 

společně s biomedicínskými inženýry z Vysokého učení technického 
v Brně během uplynulých tří let vyvinuli a otestovali speciální elektronické 
zařízení, které usnadňuje hojení očí po některých operacích.
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obr. 1  Speciální elektronické zařízení, které 
usnadňuje hojení očí po některých 
operacích. 

obr. 2  Přibližně tříhodinový zá-
znam polohy hlavy pacien-
ta po operaci oční sítnice. 
Pacient pečlivě dodržoval 
doporučenou polohu hlavy 
a teprve na konci záznamu 
se od ní v důsledku únavy 
dvakrát odchýlil o více než 
30 stupňů.

obr. 3  Téměř desetihodinový 
záznam polohy hlav y 
pacienta po operaci oční 
sítnice. Pacient příliš ne-
spolupracoval a od do-
poručené polohy hlavy se 
mnohokrát odchýlil o více 
než 30 stupňů.

natočí hlavu do doporučené polohy. 

Přístroj si zároveň neustále ukládá 

do vnitřní paměti aktuální polohu 

hlavy pacienta za účelem pozdější 

kontroly lékařem.

Pokud je pacient po operaci v pro-

storu oční kliniky v dosahu bezdráto-

vého signálu, může personál kliniky 

pomocí speciálního komunikátoru 

USB sledovat na počítači aktuální po-

lohu hlavy pacienta. Nemusí tedy cho-

dit pacienta kontrolovat na pokoj, zda 

udržuje hlavu ve správné poloze.

Poněvadž trendem v oftalmologii 

je co nejkratší doba hospitalizace, může 

být pacient propuštěn krátce po ope-

raci domů, kam odejde i s přístrojem 

nasazeným na hlavě. Ten mu pomáhá 

doma udržovat správnou polohu hlavy, 

a to dokonce i ve spánku, kdy se často 

stává, že se pacient na mnoho hodin 

otočí do zcela nevhodné polohy, která 

hojení oka neprospívá. Při nevhodné 

poloze zvukový signál pacienta pro-

budí a ten se na lůžku otočí tak, jak je 

to pro hojení oka ideální.

Jakmile se pacient dostaví k oč-

nímu lékaři na pooperační kontrolu, 

může si lékař pomocí komunikátoru 

USB přenést veškerá data z paměti 

přístroje do svého počítače a pomocí 

speciálního programu si v grafické po-

době prohlédnout, zda a jak pacient 

dodržoval doporučenou pooperační 

polohu hlavy (obr. 2, 3).

Autoři nového elektronického 

systému věří, že jeho použití přispěje 

ke zlepšení operačních výsledků 

u některých typů očních operací. 

Cílem tohoto sdělení je informovat 

optometristy a optiky o tomto systé-

mu, neboť je pravděpodobné, že se 

s ním mohou již v brzké době ve své 

praxi setkat.

MUDr. Igor Vícha, Ph.D.

Oční klinika LF MU a FN Brno

ivicha@fnbrno.cz
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Crosslinking 
a keratokonus

V současné době se objevily nové lé-

čebné postupy: crosslinking, intrastromál-

ní segmenty a hluboká přední lamelární 

keratoplastika. 

V následujících odstavcích se budeme 

zabývat crosslinkingem. V současné době 

se využívá následující postup: po odstra-

nění rohovkového epitelu se po dobu  

10 minut kape roztok riboflavinu (vitaminu 

B2), který účinkuje jako fotosenzitivní látka 

(obr. 2). Po ozáření rohovky ultrafialovým 

zářením (UV-A, 370 nm, 5,4 J/cm2) po dobu 

30 minut vznikají volné kyslíkové radikály, 

které způsobí zřetězení kolagenních 

vláken stromatu rohovky kovalentními 

vazbami. Experimentálně bylo ověřeno, 

že tímto způsobem se zvyšuje tuhost 

rohovky o více než 300 %. Komplikace jsou 

vzácné. V literatuře se uvádí, že přibližně 

u 7 % nemocných se po zákroku objeví 

sterilní infiltráty rohovky, ve 3 % centrální 

stromální jizvy. Nebylo zaznamenáno 

poškození čočky. Léčbu lze provádět u ro-

hovek silnějších než 400 µm, což je tloušťka 

rohovky, při které nedochází k poškození 

endoteliálních buněk.

Vyšší riziko bylo zjištěno u klientů 

nad 35 let a při lomivosti rohovky nad 

58 dioptrií. 

V současné době se léčí klienti s hra-

niční tloušťkou rohovky. Po nasycení 

rohovky hypotonickým roztokem ribo- 

flavinu, který chrání endotel rohovky, je 

možné zákrok provádět i u nemocných 

s tenčí rohovkou. 

Keratokonus je progresivní vrozené onemocnění rohovky, projevu-
jící se nepravidelným astigmatismem a zjizvením vrcholu rohovky. 
Typický je jeho oboustranný výskyt, prevalence je uváděna 0,2 %. 

Onemocnění začíná v období dospívání, snižuje se zraková ostrost. 
V anamnéze zjišťujeme různá onemocnění, jako je například atopický 
ekzém, Downův syndrom a onemocnění pojivové tkáně. 

V počátečních stadiích lze keratoko-

nus odhalit pouze rohovkovou topografií, 

v pozdějších stadiích i při vyšetření na štěr-

binové lampě (obr. 1). Tradiční postup 

léčby je následující: korekce brýlemi 

v počínajících stadiích, kontaktní čočky 

v pokročilejších stadiích a keratoplastika 

u nemocných se zkalením či zjizvením 

rohovky. 



Česká oční optika 1 / 2011

Výsledky ukazují, že crosslinking 

zastavuje progresi keratokonu, postupně 

snižuje zakřivení rohovky, oplošťuje vrchol 

rohovky a stabilizuje refrakční vadu. Tyto 

změny jsou zaznamenány v průběhu až  

12 měsíců po zákroku. Zajímavým léčeb-

ným řešením progrese keratokonu a re-

frakční vady jsou kombinované zákroky, 

kdy se excimerovým laserem odstraní 

refrakční vada a následně se stabilizuje 

rohovka metodou crosslinkingu. 

doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

Klinika nemocí očních a optometrie, 

FN u svaté Anny

Katedra optometrie, LF MU v Brně
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obr. 2  Po abrazi epitelu je rohovka nasycena 
roztokem riboflavinu

obr. 1  Řez na štěrbinové lampě vrcholem 
keratokonu
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 Věkem
podmíněná

makulární
degenerace
aneb proč ji optik musí znát

3. část – závěr

Oftalmologie je velice rychle se rozvíjející obor. Možnosti dnešní 
zobrazovací techniky a přesnost s nimi dosažená jsou pro oko 
a terapii jeho tkání velmi přínosné. Mluvíme-li o léčbě VPMD 

konkrétně, pak se naskýtá několik možností, jejichž popis by vydal 
na celou publikaci. Uvedu proto krátké charakteristiky v současné době 
nejpoužívanějších metodik.

Možnosti terapie  
suché formy VPMD

Terapie suché formy je závislá v pod-

statě na správném a hlavně včasném 

odhalení diagnózy. V současné době se 

nedá hovořit o přímé terapii ve smyslu 

operativního či laserového zákroku, 

ale již zmíněná včasná diagnóza může 

udělat mnoho. U takto indikovaných 

pacientů je vhodné doporučení kva-

litních doplňků stravy, zvýšení příjmu 

antioxidantů a vitaminů.

V případě oxidativního stresu můžeme 

tělu pomoci zajištěním dostatečného přísu-

nu tzv. antioxidantů. Ty se v těle přirozeně 

vyskytují, jsou jimi hlavně žluté pigmenty 

sítnice – lutein a zeaxantin. Tyto karotenoidy 

mohou být i potravinového původu, stejně 

tak jako vitamin C nebo E. Kladně se proti 

oxidační činnosti ukázalo také působení 

polynenasycených mastných kyselin typu 

omega-3, zinku a selenu.

Všechny výše uvedené látky se v těle 

přirozeně vyskytují, nebo jsou dodávány 

potravou. Je proto důležité dbát na to, aby 

naše strava byla kvalitní, bohatá na čers-

tvou zeleninu, ovoce.

Možnosti terapie  
vlhké formy VPMD

Fotodynamická terapie
Zákrok se provádí na základě FAG 

vyšetření, které musí být co nejaktuálněj-

ší, ne však staré více než týden. Terapie 

je prováděna pomocí léčebné látky 

verteporfin a diodového laseru o vlnové 

délce 689 nm. Intravenózně aplikovaný 

verteporfin se váže v krevním řečišti 

na lipoproteiny a následně pak na jejich 

receptory ve tkáních. Vzniklá subretinální 

neovaskulární membrána je právě na tyto 

receptory bohatá a díky tomu je vertepor-

fin do této tkáně vychytán. Použití laseru, 
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který intaktně prochází sítnicí, spouští při 

kontaktu s verteporfinem fotochemickou 

reakci za vzniku mnoha volných radikálů, 

jež naruší povrch cév. Ty na danou situaci 

reagují trombotizací, subretinální cévy se 

uzavírají a dochází k postupné regresi.

Připravený roztok verteporfinu spo-

lu s glukózou se intravenózně aplikuje 

do pacientova oběhu po dobu 15 minut. 

Následuje 5minutová přestávka. Samotný 

osvit je prováděn 15 minut od začátku 

aplikace mixtury, při intenzitě laseru pod 

hranicí fotokoagulace, po dobu 83 sekund. 

Po provedení zákroku je pacient poučen 

o vyvarování se silným zdrojům světla, jsou 

mu poskytnuty na dobu 48 hodin ochran-

né brýle. Kontrolní vyšetření se provádí 

po třech měsících, pokud je stále patrná 

aktivita CNV, zákrok se v tříměsíčních 

intervalech opakuje až do plné regrese 

aktivity CNV.

Anti-VEGF terapie
Vaskulární endotelový růstový faktor 

– VEGF – je za fyziologických podmínek 

přítomen ve všech tkáních, retinální 

a choroidální nevyjímaje. Při patologických 

stavech je však produkce této látky zod-

povědná za vznik CNV, které jsou vážnou 

komplikací při VPMD. Anti-VEGF faktory 

jsou intraokulárně vpichovány do oka 

v dávkách přesně určených dle typu far-

maka. V daných tkáních jsou pak schopny 

omezit produkci právě VEGF faktorů. 

Laserová fotokoagulace 
termálním laserem

Využívá fotokoagulaci, stává se tak dal-

ší možnou alternativou při terapii různých 

typů extrafoveolárních CNV. Použité červe-

né světlo kryptonového laseru je výhodné 

tím, že svoji tepelnou energii uvolňuje až 

při kontaktu s RPE a cévnatkou a ostatní 

tkáně nechává bez poškození.

Při samotné koagulaci se musí dodržo-

vat několik základních parametrů, jež zajistí 

snížení rizika vzniku pozitivních skotomů 

nebo poškození centrální zrakové ostrosti. 

Pro úspěch tohoto zákroku je tedy důležitá 

správně zvolená stopa laseru, doba expo-

zice a intenzita záření.

Chirurgická terapie
Nejsou-li různé formy neovaskulárních 

membrán již předešlé terapie účinné, nebo 

neexistuje-li jiná možnost, je lékař nucen 

přistoupit k jejich přímé extrakci. Obecná 

kritéria pro chirurgickou extrakci jsou 

definována subfoveolární neovaskulární 

membránou, vizem 6/60 a horším. Přístup 

do oka je zajištěn pars plana vitrektomií, 

následuje kompletní odstranění sklivce 

a vnitřní limitující membrány. Chirurgicky 

se jemně a pomalu odstraní CNV. Po vy-

jmutí nástrojů se oko naplní expanzivním 

plynem či vzduchem. Pacient je po zá-

kroku nucen polohovat tváří dolů, a to 

po dobu přibližně 2–3 týdnů, aby bylo za-

jištěno vstřebání tamponády. Tento popis 

je samozřejmě velmi stručným náhledem 

na celý proces operace samotné.

Co se týká operačních možností, je jich 

celá řada. Existuje např. možnost náhrady 

retinálního pigmentového epitelu (pig-

mentovými buňkami duhovky), nebo tzv. 

makulární translokace, při které jsou chi-

rurgové schopni „pootočit“ sítnici a trans-

lokovat tak poškozený epitel. Z hlediska 

zlepšení zrakových funkcí nelze u takto 

operovaných pacientů očekávat výrazné 

zlepšení vizu, jde pouze o odstranění pato-

logie, která by do budoucna představovala 

další zhoršení zrakové ostrosti.

Praktická část

V praktické části své bakalářské práce 

jsem se pokusil zjistit, jaký je postoj lidí 

k prevenci, ke svému zraku. Jako prostře-

dek výzkumu jsem použil dva typy dotaz-

níků. Pokládal jsem vždy pět otázek, abych 

klienta či pacienta neúměrně nezatěžoval. 

Otázky jsem volil patřičně ke svému účelu. 

Ve spojitosti s VPMD jsem výzkum rozdělil 

do dvou částí, přičemž první z nich sleduje 

postoj klientů optiky ke svému zraku 

a prevenci. K tomuto dotazníku jsem přidal 

informativní list s Amslerovou mřížkou 

a krátkou charakteristikou VPMD. Druhým 

směrem pak byla snaha o obecný popis 

pacientova zraku a vizuální pohody při 

diagnóze VPMD. Tyto skutečnosti jsem zjiš-

ťoval přímo na sítnicové poradně Fakultní 

nemocnice v Olomouci. Dotazováno bylo 

celkem 80 lidí.

Výsledky  
praktické části

Lidé od 40 let mohou pociťovat 

diskomfort při pohledu do blízka. Presby-

opie, tedy ztráta schopnosti akomodace 

oční čočky, není přímo svázána s VPMD, 

lidé se však většinou, pokud již nemají 

nutnou korekci do dálky, k očnímu lékaři 

či optometristovi dostanou až ve chvíli, 

kdy potřebují „brýle na čtení“. Tento krok 

je často první setkání s očním specialistou, 

jehož bychom ku prospěchu našeho zraku 

měli od věku 45+ navštěvovat pravidelně. 

Podcenění prevence může zbytečně vést 

ke komplikacím s pacientovým zrakem.

Druhá varianta – místo návštěvy oč-

ního specialisty – je prostá – „dvojky“ ze 

stojánku. Za půl roku již taková „korekce“ 

nemusí dostačovat potřebám majitele. 

Pak se teprve takový člověk odhodlá dojít 

za specialistou. V tom lepším případě se 

udělá přesná, vyhovující korekce, se kterou 

bude klient spokojený. V druhém, samo-

zřejmě horším případě se zjistí diagnóza, 

kterou může být právě VPMD.
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korekce či úpravy té stávající. Potěšující byla 

23% skupina klientů pravidelně navštěvující 

očního specialistu. Ve skupině „jiné“ jsou 

klienti, kterým z navrhovaných možností ani 

jedna nevyhovovala, většinou šlo o frekvenci 

návštěv kolem 4 let.

 Otázka č. 2: Říká vám něco pojem 

věkem podmíněná makulární 

degenerace? Pokud ano, uveďte 

prosím, jakou část oka si myslíte, 

že postihuje.

Ano: 14 %

Ne: 86 %

O existenci VPMD vědělo z dotazova-

ných jen malé procento (14 %). I to je však 

relativní, protože doplňující otázkou k mož-

nosti „a“ bylo uvedení postižené části oka, 

zde byla 100% chybovost. Mohu tedy říci, 

že informovanost o VPMD v této skupině 

respondentů byla nulová. 

 Otázka č. 3: Znáte, nebo jste in-

formován/a o nějakých očních 

chorobách, které by vám mohly 

eventuálně hrozit? Pokud ano, 

prosím vyjmenujte je.

Ano: 100 %

Ne: 0 %

Ve znalosti očních chorob je informo-

vanost více než pozitivní, respektive lidé vědí 

o možných hrozbách pro svůj zrak. Nejčastěji, 

a jako jediný, byl jmenován šedý a zelený zákal. 

V souvislosti s VPMD je však situace opačná, 

ani jeden z respondentů ji nejmenoval.

 Otázka č. 4: Myslíte si, že je vhodné 

navštěvovat očního lékaře preven-

tivně?

Ano: 74 %

Ne: 26 %

Co se týká prevence, je výsledek nad 

mé očekávání uspokojující. Dotazovaní byli 

 Otázka č. 1: Jak často navštěvujete 

očního lékaře či optometristu?

1x ročně: 23 %

Každé 2–3 roky: 7%

Dle potřeby: 54 %

Jiné: 16 %

Je patrné, že lidé před pravidelností 

dávají z 54 % jednoznačně přednost svým 

potřebám. Návštěvu očního specialisty tedy 

většinou plánují v případě potřeby nové 

www.shutterstock.com © Yuri Arcurs 
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vcelku nakloněni prevenci, a to ze 74 %, ať 

už se jednalo o kontrolu jejich korekce nebo 

o lékařské hledisko – vyšetření očního pozadí, 

změření nitroočního tlaku. I tak ovšem zůsta-

lo určité procento respondentů, kteří význam 

prevence podceňují. 

 Otázka č. 5: Pokud by vám opto-

metrista po vyšetření zraku dopo-

ručil návštěvu očního lékaře, a to 

z preventivního hlediska, respek-

toval/a byste jeho doporučení? 

Pokud ne, prosím uveďte, proč.

Ano: 100 %

Ne: 0 %

Z pohledu optometrie je výsledek této 

otázky velmi dobrý. Celých 100 % responden-

tů by doporučení optometristy k preventivní 

návštěvě očního lékaře respektovalo, což 

vidím jako pozitivní krok ve spojitosti opto-

metrie a očního lékařství, ve spojitosti oboru 

optometrie a klientova zdraví nevyjímaje.

 Otázka č. 6: Jak dlouho jste obezná-

men/a s vaší diagnózou – věkem 

podmíněnou makulární degene-

rací?

Méně než rok: 20 %

1 rok: 20 %

2 roky: 16 %

3 roky: 20 %

4 roky: 8 %

5 let a více: 16 %

Tato úvodní otázka byla směřována 

ke zjištění orientační doby, po kterou se pa-

cienti s VPMD léčí. Díky poměrně rychlému 

nástupu onemocnění a jeho následným 

omezením v běžném životě pacienti poměr-

ně rychle vyhledávají lékaře. Tomu napovídá 

i velká četnost respondentů uvádějících délku 

diagnózy dva a méně let. U pacientů kolem 

tří a více roků je léčba často navazující na již 

stávající postižení zraku. Jedná se většinou 

o kataraktu, již vyléčenou, jako další však byla 

u těchto pacientů diagnostikována právě 

VPMD. Většinou jsou tito pacienti vyššího 

věku, tzn. patří do skupiny 70+.

 Otázka č. 7: Navštěvoval/a jste 

očního lékaře preventivně před 

zjištěním vaší diagnózy?

Ano: 40 %

Ne: 60 %

Většina pacientů chápe návštěvu očního 

lékaře z důvodu nové korekce jako jistý druh 

prevence. Při detailnějším popisu významu 

otázky se respondenti od prevence distan-

cují, přesto zůstala poměrně velká skupina 

60 % dotázaných, kteří na prevenci svého 

zraku dbali.

 Otázka č. 8: Dokázal/a byste odhad-

nout, nakolik VPMD ovlivňuje vaše 

každodenní činnosti?

Otázka sledující míru omezení pro 

pacienta postiženého VPMD se jeví jako 

nejobjektivnější ukazatel jeho komfortu 

vidění v běžném životě. Pro jednodu-

chost jsem zvolil číselnou stupnici 1–5 

s přirovnáním ke školnímu známkování. 

Známky byly přidělovány pěti podotáz-

kám. Jednotlivé známky jsem poté u každé 

z nich zprůměroval, výsledné hodnoty jsou 

uvedeny v grafu 1.

Při dotazování bylo potřeba počítat 

s odchylkami spojenými s nároky na kvalitu 

vidění. Nároky na kvalitu zraku se liší podle 

jednotlivce, věku, zaměření, apod. Mezi 

respondenty byl patrný markantní rozdíl 

v postoji například ke čtení. „Nečtenáři“ 

známkovali většinou dosti mírně. Naopak 

lidé mající text jako jistou formu relaxu, 

či dokonce jako náplň svého pracovního 

dne, byli pochopitelně s diskomfortem při 

čtení nespokojeni, což se odrazilo na da-

leko horším známkování.

Nakupování: 3,5

Sledování televize: 2,8

Domácí práce: 2,9

Čtení: 3,6

Samostatnost: 2,1

Z grafu je jasně patrné, že ze všech čin-

ností dopadly nejlépe ty, které předpokládají 

využití zraku do dálky, tzn. sledování televize, 

či jistá samostatnost při pohybu po bytě. 

Daleko hůře pak vycházely činnosti spojené 

s detaily, s nutností dobrého vidění na blízko. 

Zde nejhůře dopadlo čtení a nakupování, jímž 

jsem měl na mysli schopnost přečíst si datum 

spotřeby, cenu, apod., což samozřejmě potvr-

zuje charakter onemocnění VPMD.

Graf 1  Vliv VPMD na každodenní činnosti paci-
enta.

 Známkování vybrané činnosti v závis-
losti na VPMD: 1 – VPMD mne při dané 
činnosti prakticky neomezuje, 2 – VPMD 
mne omezuje mírně, 3 – cítím střední 
omezení při dané činnosti, 4 – pociťuji 
obtíže, 5 – nemoc mi zcela znemožňuje 
danou činnost.

Vliv VPMD na každodenní činnosti pacienta

3,5

2,8

2,9

3,6

2,1

nakupování domácí práce samostatnost

sledování televize čtení 
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 Otázka č. 9: Používáte nějakou 

korekční pomůcku? 

Ano, brýle na dálku: 52 %

Ano, brýle na blízko: 76 %

Ne: 16 %

U otázky používání korekce jsem se snažil 

zjistit, nakolik je pacientům korekce nápomoc-

ná při diagnóze VPMD. Drtivou většinou byli 

již presbyopičtí pacienti, kterým je samozřejmě 

korekce na blízko vlastní, tato skupina tvořila 

celých 76 %. Kolem 16 % dotázaných korekci 

nepoužívá, šlo však většinou o pacienty s vel-

mi špatným vizem. U takových již korekce 

nenachází své opodstatnění. Pacienti vyká-

zali poměrně velkou škálu kombinací korekce 

do dálky, na blízko, nebo obojí.

 Otázka č. 10: Používáte nějakou 

speciální korekční pomůcku (lupy, 

dalekohledy, atd.)?

Ano: 60 %

Ne: 40 %

Otázka směřující k použití speciálních 

pomůcek ukázala na specifika, která použití 

pomůcky vyžadují. Staří lidé mají většinou 

problém se s takovou pomůckou sžít a často 

pak na použití zvětšovací pomůcky rezignují. 

Při požadavku na specifikaci dané pomůcky 

padla jednoznačně volba na lupu, která se 

tak jako jediný zástupce speciálních pomů-

cek objevovala mezi respondenty. I tak je 

patrné vysoké, 60% zastoupení osob použí-

vajících lupu. Nejčastější uplatnění nachází 

lupa při čtení cenovek, dat spotřeby, apod.

Předešlé dva články spolu s tímto po-

sledním nastínily charakteristiku problému 

věkem podmíněné makulární degenerace 

a svým obsahem se pokusily vystihnout 

základní popis všech spolučinitelů tohoto 

fenoménu – ať už jde o sítnici, nemoc 

samotnou, způsoby vyšetřování či terapii. 

Praktická část pak dala možnost nahléd-

nout na situaci prevence klientů a na jejich 

vztah ke svému zraku.

Bc. Jaroslav Knot

TA Optika, 

VOŠZ Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o.

knot@taoptika.cz

Literaturu a podklady, z nichž autor při své práci čerpal, 

si lze v případě zájmu vyžádat u autora.

placená inzerce
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zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zají-
mavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajíma-
vosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  
zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zají-
mavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajíma
vosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  
zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  
zajíma-

Pro všechny šelmy psovité, psa domácího 
(Canis lupus) nevyjímaje, je zrak jedním 
z méně důležitých smyslů.

Jak vidí pes?

samec i samice dohromady. Někteří psovití 

tvoří monogamní páry, ve smečkách se 

většinou rozmnožuje jen pár dominantní. 

Tam, kde se psovité šelmy nenacházely 

odpradávna, přišly spolu s člověkem 

(např. na Nový Zéland), a můžeme tedy 

směle tvrdit, že jsou rozšířené po celém 

světě. Nejlepší zrak z psovitých šelem má 

fenek – vidí dobře i v noci, kdy loví ještěrky 

a ptáky. Obývá Saharu a Arabský poloost-

rov. Nejhůře vidí pes ušatý, žijící ve střední 

Africe. Orientuje se hlavně čichem a je 

částečný vegetarián.

Pes domácí je domestikovaný pod-

druh vlka obecného. Podle archeolo-

gických nálezů se domníváme, že první 

pes společník se objevil před 15 000 lety 

v oblasti Skotska a Turecka, později pak 

na kresbách starého Egypta a Mezopo-

támie. Od té doby vzniklo záměrným 

křížením přes 500 ras uznávaných Mezi-

národní kynologickou federací. Jsou to psi 

s rozličnou stavbou těla, barvou a typem 

srsti, povahou i pracovním zařazením.

Štěňata se feně rodí po přibližně 

63denní březosti slepá, hluchá a neosrstě-

ná. Oční víčka jsou stejně jako zvukovody 

srostlá. Štěně se orientuje pouze čichem 

a hmatem, nemá termoregulaci, teplo mu 

tedy vytváří jenom matka a sourozenci. 

Kolem desátého dne života začíná vidět 

obrysy – víčka se tedy rozlepila, sítnice 

však dosud není zcela pokryta aktivními 

buňkami. V této době se již osrsťuje (tím 

začne fungovat termoregulace) a začíná 

i slyšet. Nejdůležitější z hlediska rozvoje 

psa je období mezi 3. a 7. týdnem. Pes 

již dobře vidí, vjemy vnímá binokulárně 

a smysly začínají spolupracovat. Zrak 

ale pro psa zdaleka není nejdůležitějším 

smyslem, tím je čich a v těsném závěsu 

za ním sluch. Tyto dva u psa téměř doko-

nalé smysly odsunuly zrak až na třetí mís-

to. Například čichová sliznice některých 

plemen psů pokrývá plochu až 150 cm2 

(pro srovnání uveďme, že u člověka to jsou 

pouhé 4 cm2). Zrakové centrum psa je 

uloženo v mezimozku, sem vedou zrakové 

nervy z obou bulbů a zde se i kříží. Zorné 

pole psa je větší než u člověka – celkem  

250 stupňů. Binokulární záběr je 120 stup-

ňů. Jakožto původně predátor a lovec má 

pes ve srovnání s býložravci oči umístěné 

více dopředu a k sobě. Právě toto anato-

mické utváření mu umožňuje tak velké 

překrytí. Má skvělý odhad vzdálenosti 

a prostorové vidění. Pes je však mírně 

dalekozraký a jeho schopnost akomodace 

na blízké předměty není ideální. Před-

pokládá se, že pes má schopnost rozlišit 

některé barvy. Jeho svět tedy není černo-

bílý, jak se udávalo dříve. Při podrobném 

zkoumání psích sítnic byly sice nalezeny 

aktivní čípky, přesto však pes barvám 

Čeleď psovitých se vyznačuje jistými 

podobnostmi. Všichni psovití mají 

tupé, nezatažitelné drápy, jsou 

přizpůsobiví, štíhlí, chlupatí a mají dlouhý 

ocas. Variabilita barev srsti je velká a závisí 

na prostředí, ve kterém zvíře žije. Psi nemají 

potní žlázy, ochlazují se jen zrychleným 

dýcháním a vyplazeným jazykem. Většinou 

žijí ve skupinách (jedna rodina) – například 

šakali, ve smečkách (více rodin) – například 

vlci, někteří osaměle – například lišky. Lo-

ví-li ve smečkách, bez problémů uženou 

i mnohem větší oběť. Tu pak nosí do nor 

svým mláďatům, o která se často stará 
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zřejmě nepřikládá valný význam. Ve tmě 

vidí pes podobně jako člověk.

V odborné literatuře jsou velmi dobře 

zmapována onemocnění zrakového apa-

rátu psů. Jen pro zajímavost bych uvedla 

nejrozšířenější vrozená, vrozená dědičná 

a získaná onemocnění a jejich výskyt 

u jednotlivých psích ras.

Vrozeným, geneticky nepodmíněným 

defektem bývá mikroftalmus – tedy ab-

normálně malý bulbus. Oko však může být 

i přes své malé rozměry plně funkční. Častý 

výskyt této vady je zaznamenán u malých 

kníračů. Bez rozdílu plemen se štěňata 

mohou rodit afakická nebo s abnormál-

ním tvarem oční koule (lentikonus). Vro-

zené bývají i anomálie víček – entropium 

(vchlípení) nebo ektropium (odchlípení), 

které lze řešit operací. Nejčastější výskyt 

zaznamenáváme u plemene šarpej.

Hereditární (dědičná) vrozená one-

mocnění mohou být patrná krátce po na-

rození, nebo se projeví až po několika 

letech. Jedná se zejména o různé formy 

dysplazie (nedostatečného vývoje) sítni-

ce. Dysplazie může být tzv. multifokální 

(v různých místech částečně), kdy pes není 

nijak zvlášť postižen, anebo tzv. totální, při 

níž je postižena celá plocha. Tato forma 

onemocnění končí slepotou. Vyskytuje 

se mono i binokulárně, častější výskyt 

byl zaznamenán u labradorů, amerických 

kokršpanělů a Kavalír King Charles španělů. 

Důležitým (nejen dědičným) onemocně-

ním je katarakta. Může k ní přispět i ne-

dostatečná výživa feny během březosti, 

nitroděložní infekce nebo metabolické 

onemocnění. Za dědičnou se dá považo-

vat tehdy, objeví-li se ve věku 6 měsíců až 

2 roky. Typickým příkladem je stafordšírský 

teriér a retrívr. U 3–4letých psů se vývoj 

naštěstí zpomalí a nemusí vést k plnému 

zakalení čočky. Kataraktu lze operovat, 

často se používá i v humánní medicíně 

oblíbená metoda fakoemulzifikace, kdy se 

stará čočka ultrazvukem rozbije a odsaje. 

Nenahrazuje se však novou, rána se jen 

zašije a nitrooční prostředí je opět pro-

stupné pro světelné paprsky. S klasickou 

senilní kataraktou se nejčastěji setkáváme 

u pudlů. Mezi dědičná onemocnění řadí-

me i primární glaukom. U psů nejčastěji 

hovoříme o glaukomu s uzavřeným úhlem 

(úzký iridokorneální úhel), což souvisí se 

špatným vývojem vazů v této části oka. 

Zvýšený tlak vede k trvalému poškození 

zrakového nervu a většinou způsobuje 

slepotu. Na specializovaných pracovištích 

se u psů provádí gonioskopie (vyšetření 

komorového úhlu) i tonometrie (měření 

nitroočního tlaku). Primárním glaukomem 

s uzavřeným úhlem jsou nejvíce postižena 

plemena baset, sibiřský husky a velššprin-

geršpaněl. U německých ovčáků a toy 

pudlů se objevuje hypoplazie očního 

nervu – papila zrakového nervu na bulbu 

je tak malá, že není schopna pracovat. Oko 

bývá slepé. Je důležité připomenout, že 

do chovu by měli být zařazováni pouze 

naprosto zdraví jedinci. 

Mezi onemocnění získaná patří napří-

klad eroze rohovky v důsledku vniknutí 

cizího tělíska, záněty spojivky, hnisavé 

výtoky (např. po intenzivním pobytu 

na slunci nebo infekčního původu), úrazy, 

tržná poranění, zlomeniny obličejových 

kostí v důsledku autonehody nebo rvačky. 

Po rohovkových zákrocích chráníme psí 

oko kontaktní čočkou až do vyhojení jizev. 

K patologickému a velmi bolestivému vý-

hřezu třetího víčka dochází např. při tetanu 

nebo neurologických poruchách. Retinální 

atrofií trpí psi s cukrovkou. V případě těž-

kého úrazu, glaukomu nebo nádorového 

onemocnění přistupují veterináři i k enuk-

leaci psího oka. Z kosmetických důvodů 

lze i psovi vyrobit oční protézu. 

Avšak i úplně slepý pes je schopen 

prožít šťastný život po boku svého pána.

Lucie Waldhegerová, DiS.

Oko optik s.r.o.

okooptik@seznam.cz

www.shutterstock.com © Nata Sdobnikova
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Do nové
sezony

s veletrhem

na přípravu a mohou v Brně představit ty 

nejaktuálnější novinky pro nadcházející 

rok. Termín je ideální také pro oční optiky, 

kteří mohou na jediném místě nakontra-

hovat nové kolekce a úspěšně zahájit jarní 

sezonu, která je tradičně obchodně tou 

nejzajímavější.

Tradiční i  noví 
vystavovatelé

Přestože se český a slovenský trh oční 

optiky stále potýká s důsledky ekonomic-

ké krize a propadem tržeb, OPTA 2011 

bude velikostí stejná jako předešlý ročník. 

Nechybí téměř nikdo z tradičních velkých 

vystavovatelů, jako jsou Sagitta, New 

Line Optics, Hoya Lens, Essilor – Optika, 

Mr. Gain, Metzler International, Omega 

Optix, Johnson & Johnson, Gafas, Geodis 

Brno, Neomed, Optiplast Eyewear, Sover, 

Strabilia, Novartis, Oculus, Optika Čivice, 

Michal Němčanský a další. Nezmenšily 

se ani plochy stánků, protože firmy se 

chtějí prezentovat úměrně své pozici 

na trhu. Také některé společnosti, které 

minulý ročník vynechaly, se na veletrh 

vracejí (Optimum Distribution, Elsa optik, 

EYE 2000 aj.). Nově se účastní zahraniční 

vystavovatelé z Číny, Německa, Polska, 

Slovenska a Turecka. 

Široké zastoupení firem v celém 

spektru prezentovaných oborů je před-

pokladem k bohatému výběru novinek. 

S takovou koncentrací exponátů jako 

v Brně se oční optici nesetkají nikde jinde 

v České ani Slovenské republice. Nové ko-

lekce obrub a slunečních brýlí stejně jako 

novinky z brýlových či kontaktních čoček 

a přístrojové techniky zpravidla mají právě 

na OPTě středoevropskou premiéru. Kdo 

z odborníků si chce všechno prohlédnout 

za zvýhodněné vstupné, může využít 

elektronické předregistrace na webu 

www.bvv.cz/opta.

Zaostřeno na sport 
a teenagery 

Ve spolupráci se Společenstvem čes-

kých optiků a optometristů (SČOO) jako 

spolupořadatelem veletrhu OPTA a Op-

tickou únií Slovenska (partner veletrhu) 

byla pro letošní ročník zvolena dvě zvý-

razněná témata. Optickými pomůckami 

pro sport a volný čas se cíleně zabývala 

již OPTA 2009 a letošní ročník ukáže další 

novinky, které se v této dynamicky se 

rozvíjející oblasti oční optiky objevily. 

OPTA 2011

Poslední únorový víkend proběhne 

na brněnském výstavišti ve zna-

mení oční optiky. Již 17. ročník 

Mezinárodního veletrhu oční optiky, 

optometrie a oftalmologie OPTA, který 

je nejvýznamnější oborovou prezentací 

v zemích střední a východní Evropy, se 

uskuteční ve dnech 25. až 27. února 2011. 

Pozdější termín vychází vstříc požadavkům 

vystavovatelů, kteří tak mají více času 
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„Sportovec musí na svůj výkon kvalitně 

vidět a tudíž potřebuje kvalitní a hlavně 

správně zhotovené brýle, stejně tak jako 

potřebuje dobré brusle nebo kvalitní jízdní 

kolo,“ říká člen výkonného výboru SČOO 

a známý polárník Vilém Rudolf, který se 

problematice kvalitního vidění při sportu 

a volnočasových aktivitách dlouhodobě 

věnuje. Povědomí českých zákazníků 

o této nabídce podle něj v poslední době 

roste, ovšem osvěta je i nadále nezbytná. 

Řada rekreačních sportovců totiž potřebu 

kvalitního vidění a ochrany zraku podce-

ňuje a riskuje tak zdravotní problémy, ať 

už poškození zraku škodlivým UV zářením 

nebo poranění oka nevhodně zvolenými 

brýlemi či minerálními čočkami. Při rych-

lých a kolektivních sportech je dokonalé 

vidění včetně periferního důležitou pre-

vencí nebezpečných úrazů. Sportovec 

s potřebou zrakové korekce přitom má 

dnes opravdu velký výběr. Design brýlo-

vých čoček prodělal převratný vývoj a zor-

né pole se značně rozšířilo i u brýlových 

čoček s vyšším počtem dioptrií. Materiály 

jsou vysoce bezpečné, odlehčené a téměř 

nerozbitné, navíc přizpůsobené různým 

druhům sportů. To vše ukáže i nabídka 

veletrhu OPTA.

Druhé zvýrazněné téma mládež 

a teenageři zviditelní nabídku oslovující 

tuto specifickou cílovou skupinu, jejíž 

význam na českém a slovenském trhu 

oční optiky stále roste. „Teenager jako 

zákaznická skupina je vnímán optickou 

veřejností velmi pozitivně. Je to skupina, 

která má již svůj vlastní rozum a většinou 

i ví, co chce. Mnoho značek a výrobců 

brýlí vidí v teenagerech své budoucí zá-

kazníky a také je tak vnímá a hýčká si je,“ 

potvrzuje viceprezident SČOO Miloslav 

Otava. Výrobci obrub proto mají brýle pro 

teenagery ve svém portfoliu velmi dobře 

zastoupeny a snaží se jim nabídnout vel-

kou rozmanitost modelů a barev. Vyhovět 

požadavkům této skupiny je ovšem velmi 

náročné. Teenageři více než jiní zákazníci 

podléhají módním trendům a značkám 

a chtějí volbou brýlí vyjádřit svůj životní 

styl. Dalším problémem je velikostní škála 

obrub, která se v závislosti na tělesných 

proporcích a vyspělosti teenagera pohy-

buje od dětských až po dospělé modely. 

Anatomie hlavy v tomto období prochází 

největší proměnou, navíc je u „náctiletých“ 

třeba počítat s větší aktivitou a méně 

kvalitním zacházením s korekční pomůc-

kou. Najít za těchto podmínek obrubu, 

která splní všechny požadavky na estetiku, 

funkčnost i kvalitu (a v neposlední řadě 

vyhoví finančním představám rodičů), je 

skutečně oříšek. Jak se s ním vypořádat, to 

optikům poradí i letošní veletrh OPTA. 

Program přednášek 
poprvé i v neděli

Odborný doprovodný program se 

bude opět odehrávat přímo v pavilonu P, 

novinkou je rozložení do dvou dnů, takže 

nedělní návštěvníci mají ideální možnost 

zúčastnit se a načerpat zbrusu nové infor-

mace. V sobotu na veletrhu proběhnou 

tradiční firemní prezentace a semináře, 

na které v neděli naváže cyklus odborných 

přednášek kreditovaných v rámci systému 

celoživotního vzdělávání. Garantem této 

části je SČOO a na programu jsou mj. 

přednášky věnované souvislosti vysokého 

krevního tlaku a vidění, možnostem korek-

ce nepravidelného astigmatismu, otázkám 

rodinné anamnézy a vidění nebo ekonomi-

ce provozu oční optiky. Přijít do pavilonu 

P v poslední den veletrhu se letos určitě 

vyplatí! Kompletní přehled odborného do-

provodného programu naleznete na strán-

kách www.bvv.cz/opta. 

OPTA 2011 nebude jen dějištěm 

obchodních jednání, ale také nejvýznam-

nějším společenským setkáním oboru. Již 

v pátek 25. února proběhne ve vyhlášené 

Pivovarské restauraci na Mendlově náměstí 

Společenský večer OPTA se slavnostním 

zahájením veletrhu a zábavním progra-

mem. Cílem je propojit vystavovatele i ná-

vštěvníky veletrhu v příjemném prostředí, 

které je ideální pro networking a vybízí 

k novým nápadům a kontaktům. 

V průběhu Společenského večera 

budou vyhlášeny výsledky soutěže o nej-

lepší exponáty veletrhu TOP OPTA 2011.  

Soutěž probíhá v několika kategori-

ích a její objektivitu zaručuje odborná 

garance Společenstva českých optiků 

a optometristů a Optické únie Slovenska. 

Novinkou letošního ročníku je soutěž 

TOP OPTA odborné veřejnosti, která 

z přihlášených exponátů určí ten nejlepší 

z pohledu hlasujících odborníků, a to 

napříč všemi kategoriemi soutěže. Pro 

vybraný exponát můžete hlasovat elektro-

nicky týden před zahájením veletrhu, a to 

na hlasovacím portálu www.bvv.cz/opta. 

V pátek 25. 2. bude hlasování pokračovat 

přímo na označených stáncích v pavilonu 

P. Cenu TOP OPTA odborné veřejnosti získá 

exponát, který v součtu obou částí soutěže 

obdrží nejvíce hlasů. 

V sobotu společenský program ve-

letrhu pokračuje ve znamení neformální 

Afterparty. Po sedmé hodině večer se 

brány pavilonu P neuzavřou, ale jednání 

obchodních partnerů přejde ve volnou 

zábavu s příjemnou hudbou na stáncích. 

Prostor pavilonu bude upraven tak, aby ná-

vštěvníkům zajišťoval maximální pohodlí 

nejen při Afterparty, ale po celou dobu 

veletrhu. Těšte se na odpočinkové zóny, 

kavárny i nový orientační systém.

Nezapomeňte, naše největší setkání 

profesionálů oboru oční optiky, optomet-

rie a oftalmologie začíná v pátek 25. úno-

ra v 9 hodin a předregistraci odborného 

návštěvníka můžete získat již dnes.

Tiskové středisko a. s. Veletrhy Brno
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Kontaktní čočky

Co musím vidět, abych 
dostal řidičák?

Je dobré vědět, jaká kritéria musí člo-

věk splňovat, aby mu mohlo být uděleno 

řidičské oprávnění. Informace k tomuto 

tématu lze nalézt v Kompendiu očního 

lékařství v kapitole č. 24 (str. 309–311) 

s názvem Oko a doprava. Autorem této 

kapitoly je MUDr. Antonín Šedivý (Minister-

stvo práce a sociálních věcí ČR, Praha). Je 

to jeden z mála zdrojů, kde jsou uvedeny 

podmínky pro přiznání zdravotní způso-

bilosti v souladu se zrakem. 

Podmínky pro uznání zdravotní způ-

sobilosti jsou dány směrnicí Ministerstva 

zdravotnictví ČSR ze dne 27. 11. 1985. 

Tato směrnice byla zveřejněna ve věst-

níku MZd 5-6/1986. Směrnice je stejná 

jak pro řidiče neprofesionály, tak pro 

řidiče z povolání. Řidiči z povolání musí 

podstupovat pravidelné kontroly. Kromě 

první vstupní prohlídky musí řidiči z po-

volání docházet na kontrolu každé dva 

roky, po 50. roce věku každý rok. Řidiči 

neprofesionálové absolvují prohlídku při 

ucházení se o řidičské oprávnění, dále 

v 60., 65., 68. roce věku a pak každý druhý 

rok. V rámci prohlídky je sledována zraková 

ostrost, barvocit a periferní vidění (zorné 

pole). Pokud lékař diagnostikuje nemoc 

nebo vadu omezující bezpečné řízení, je 

povinen vydat posudek, který prokazuje 

zdravotní nezpůsobilost k řízení moto-

rového vozidla. Kritéria jsou shodná pro 

profesionály i neprofesionály, pouze řidiči 

autobusu (skupina D), hasiči a pracovníci 

důlní nebo zdravotní služby mají kritéria 

přísnější.

Při hodnocení barvocitu se rozlišuje 

pouze schopnost rozpoznat červenou 

a zelenou barvu. Jako omezující jsou 

brány důsledky některých postižení. Jako 

příklad je uváděna bandáž jednoho oka. 

Tato situace je brána jako nezpůsobilost 

k řízení po celou dobu bandáže. Dojde-li  

ke ztrátě oka nebo k operaci šedého 

zákalu (není odlišena jednostranná nebo 

oboustranná afakie), může být oprávnění 

a řidičský
průkaz

Velmi často se v naší praxi při aplikaci kontaktních čoček setkáváme 
s dotazy ohledně legislativy řidičského průkazu. Většinou klienty 
odkazujeme na kartičku potvrzující nošení kontaktních čoček. 

Tato problematika nebyla ještě před několika lety zcela ošetřena, situace 
se však změnila a používání kontaktních čoček má již svou legislativní 
podstatu. Náležitosti, na které je potřeba poukázat, lze rozdělit do dvou 
částí. První část je zdravotní způsobilost (ve vztahu k očím), druhou částí 
je samotné nošení kontaktních čoček ve vztahu s řidičským průkazem. 
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uděleno nejdříve po jednom roce od oka-

mžiku, kdy došlo k tak významné změně 

ve vnímání zrakem.

Konkrétní zraková ostrost pro skupiny 

A, B, C, E a T je stejná. Zraková ostrost se 

hodnotí s korekční pomůckou (brýle, 

kontaktní čočky) a není dáno dioptrické 

omezení. Monokulárně (jedním okem) do-

sažený vizus musí dosahovat hranice 0,66 

(5/7,5) – lze připustit i hranici 0,5 (5/10). Bi-

nokulárně (oběma očima) dosažený vizus 

musí být 0,66 (5/7,5). Je-li dotyčný jed-

nooký (monokul), musí vidět 0,66 (5/7,5) 

a nesmí mít omezené zorné pole. Jedná-li 

se o pravidelnou prohlídku, je požadovaný 

vizus pouze 0,5 (5/10) a hodnota korekce 

maximálně ±10,0 D.

Pro skupinu D je nutná zraková ostrost 

1,0 (5/5) s maximální možnou korekcí 

±6,00 D. Je přípustný monokulární vizus 

0,66 (5/75), pokud stoupne binokulární 

vizus na požadovanou hranici 1,0 (5/5). 

U skupiny D je jednooký nepřípustný.

Pro laickou veřejnost lze kritickou 

hranici demonstrovat na písmenu o výš-

ce 11 milimetrů, které je pozorováno ze 

vzdálenosti 5 metrů (obr. 1). Dle mého 

osobního soudu se jedná o hranici velmi 

mírnou. Je mezi námi mnoho řidičů, kteří 

nemají ani tuto požadovanou zrakovou 

ostrost a významně tak ohrožují bez-

pečnost nás všech. Jedná se většinou 

o případ, kdy bylo řidičské oprávnění 

uděleno například před 20. rokem života 

a kdy vizus sice nebyl ideální, ale byl pří-

pustný. Dotyčnému se změnila refrakční 

vada a pokud vyloženě nemá astenopické 

(později presbyopické) potíže, není nu-

cen přijít na odborné vyšetření. V tomto 

ohledu je potřeba provádět veřejnou 

osvětu, protože některé případy jsou až 

alarmující.

V mnoha případech je touha po řidič-

ském oprávnění velká. Požadavek na řízení 

automobilu je v dnešní společnosti brán 

jako jeden ze základních úkonů „gramot-

nosti“. O to více hořkosti tedy zažívá ten, 

kdo o řidičské oprávnění přijde, nebo je 

nemůže z důvodu nedostatečné zrakové 

ostrosti obdržet. V tomto případě je však 

nutno respektovat rozhodnutí lékařů, 

neboť vydáním oprávnění osobě nemající 

dostatečnou zrakovou ostrost ohrožuje 

nejen bezpečnost jeho samého, ale nás 

všech. Právě proto jsou vydány uvedené 

normy, aby se tomuto nežádoucímu stavu 

předcházelo.

„Brýle nutné“.. .

Častý dotaz klientů se týká řidičského 

průkazu a tolik oblíbené specifikace „Brýle 

nutné“. V momentě nasazení kontaktních 

čoček totiž dotyčný vidí a brýle nemá. 

Vyvstane tak velký otazník, jak policista při 

silniční kontrole bude takovouto situaci 

hodnotit. 

vzdálenost 5 m

Zdravotní způsobilost je uznána, pokud lze rozlišit písmeno o velikosti 11 mm 
na vzdálenost 5 m. Toto schéma je pouze orientační. Přesné testování lze 
provádět pouze na normovaných tabulích (tzv. optotypech) u lékaře.

obr. 1  Kritérium pro uznání řidičského 
oprávnění
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Z uvedeného výčtu je už asi zřejmé, 

co je potřeba. Pokud tedy nosíte brýle 

nebo kontaktní čočky, je potřeba mít 

v řidičském průkazu uvedený harmoni-

zační kód 01.06 – Brýle nebo kontaktní 

čočky. V momentě, kdy máte uvedeny 

pouze brýle, ale nosíte i kontaktní čoč-

ky, nesplňujete základní předpoklad 

pro držení řidičského průkazu. Podle 

zákona byste měli před plánovanou 

aplikací kontaktních čoček navštívit 

svého obvodního lékaře a nechat si vy-

stavit potvrzení o této možnosti korekce. 

S tímto potvrzením navštívíte dopravní 

inspektorát a necháte si vystavit nový 

řidičský průkaz, kde vám nově uvedou 

příslušný harmonizační kód.

Ten, kdo nemá v řidičském průkazu 

uvedenu dvojí možnost korekce, jedná 

v rozporu s vyhláškou. Tohoto porušení se 

tedy dopouští klient, který přijede na apli-

kaci kontaktních čoček autem a autem 

pak zase již s nasazenými kontaktními 

čočkami odjíždí. 

Je několik způsobů, jak této záležitosti 

předejít.

a)  Radit každému, aby po svém lékaři 

požadoval, aby mu při vystavení po-

tvrzení rovnou uvedl možnost „Brýle 

a kontaktní čočky“.

b)  Hned při objednávání termínu na apli-

kaci kontaktních čoček upozornit 

klienta na tuto záludnost, tedy předem 

jej připravit na možné vyřizování no-

vého řidičského průkazu a naznačit 

mu, že je vhodné, aby měl doprovod, 

který jej odveze zpátky. U této varian-

ty je nepříjemné, že čočekchtivého 

klienta zaplavíte informacemi o sa-

motné aplikaci a navíc jej nutíte trávit 

čas na úřadě. Konejte tedy tak, ať 

vaší odměnou není odrazený klient. 

Nezanedbatelným faktorem je také 

navýšení ceny spojené s nošením 

kontaktních čoček. Cena zdravotního 

potvrzení se pohybuje okolo 150 až 

200 Kč, cena za výměnu řidičského 

průkazu je 50 Kč.

Poznámka v řidičském průkazu „Brýle 

nutné“ patří do skupiny tzv. harmonizač-

ních kódů. Ty jsou uvedeny ve vyhlášce 

č. 31/2001 Sb. a jejich kompletní výčet je 

následující:

Harmonizační kódy v řidičském prů-

kazu ve vztahu ke zraku 

01. Ochrana nebo korekce zraku

01.01 Brýle,

01.02 Kontaktní čočky,

01.03 Ochranné brýle,

01.04 Sluneční brýle,

01.05 Oční kryt,

01.06 Brýle nebo kontaktní čočky.
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na závěr však položit otázku, zda do-

tyčný cestou k vám řídil auto. Pokud 

ano, doporučte mu čočky vyjmout 

a seznamte jej s náležitostmi, které 

musí podstoupit. To byste samozřej-

mě měli udělat i tehdy, když dotyčný 

autem nepřijel, ale vlastní řidičské 

oprávnění.

Velmi mě zajímalo, jak budou policisté 

kontrolovat, zda dotyčný řidič má právě 

nasazené kontaktní čočky. Nic proti pro-

fesní zdatnosti veřejné složky státu, ale 

při půlnoční prohlídce za svitu baterky 

do očí nemůže policista předpokládat, 

že kontaktní čočku vždy uvidí – zvláště 

jestli vůbec ví, jak vypadá. Na tento dotaz 

mi bylo sděleno, že pokud je v řidičském 

průkazu uveden harmonizační kód Brýle 

nebo kontaktní čočky, policista může po-

žádat o nějaký důkaz o používání. Zřejmě 

asi stačí ukázat pouzdro od čoček, resp. 

kartičku z aplikačního střediska. Pokud 

u sebe nic nemáte, musí vám policista 

jednoduše věřit. Ve výsledku jej ale hlavně 

zajímá technický stav vozidla, doklady 

a řekněme obsah alkoholu v krvi. Podle 

Dopravního inspektorátu nejsou hlavním 

předmětem kontroly brýle.

Velký problém však nastane, pokud 

způsobíte dopravní nehodu. Pokud se to-

tiž prokáže, že jste při nehodě neměli brýle 

ani kontaktní čočky, hrubě jste porušili 

základní předpoklad pro držení řidičského 

průkazu. Tvrdíte-li, že máte nasazenou 

kontaktní čočku, je přizván oční specialis-

ta (oftalmolog), aby ověřil, zda tomu tak 

opravdu je. Pozor však na případ, kdy máte 

uvedený harmonizační kód pouze „Brýle 

nutné“ a v době nehody máte kontaktní 

čočky. Byť jste korigovaní, nemáte přísluš-

ný typ korekce uvedený v řidičském prů-

kazu a postupuje se stejně jako v případě 

bez brýlí. Je na vás pohlíženo, jako byste 

konzumovali alkohol (obrazně). Pojišťovna 

vám odmítne spoluúčast a veškerou způ-

sobenou škodu hradíte ze svých peněz. 

Uložená pokuta jen za tento přestupek je 

až 2 000 Kč, body se nestrhávají. Ve správ-

ním řízení je pak pokuta 1 500 až 2 500 Kč 

+ náklady s touto pokutou spojené. Je tedy 

zřejmé, že se opravdu nevyplatí riskovat, 

ale je třeba dbát na dodržení tohoto legis-

lativního opatření.

Výše zmíněné informace jsou podány 

ve světle legislativní správnosti. Realita 

je však jiná. Mnoho obvodních lékařů 

o možnosti uvádět korekci kontaktní 

čočkou neví. Otázky vyvstávají kolem 

absence harmonizačního kódu na řidič-

ských průkazech majitelů, kteří evidentně 

bez brýlové korekce nesplňují potřebnou 

normu. V tomto ohledu můžeme odpově-

di hledat v samotném systému, pečlivosti 

lékařů, eventuálně v minoritním významu 

při silniční kontrole. Zarážející jsou příklady 

z praxe, kdy si lékař pohlídá, aby dotyčný 

byl vykorigovaný, ale harmonizační kód 

do oprávnění neuvede. K diskuzi také vede 

právo vystavovat dokument o zrakové 

způsobilosti obvodním lékařem. Věcně 

se to týká praxe oftalmologa, ale ten je již 

klasifikován jako lékař specialista. V praxi 

tak často dochází k prospěšné spolupráci 

obvodního lékaře a oftalmologa.

A teď trošku složitěji v řeči paragrafů. 

Pokud nemáte splněnu náležitost s korekcí 

zraku, jedná se o porušení zákona o pře-

stupcích č. 200/1990 Sb., § 22, odstavec 1,  

písmena e):

§ 22 Přestupky proti bezpečnosti 

a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích

(1)  Přestupku se dopustí ten, kdo v pro-

vozu na pozemních komunikacích

 ... 

 e) řídí motorové vozidlo a

1.  není držitelem příslušné skupiny 

nebo podskupiny řidičského opráv-

nění,

2.  byl mu zadržen řidičský průkaz,

3.  není držitelem platného osvědčení 

profesní způsobilosti řidiče,

4.  nemá platný posudek o zdravotní 

způsobilosti podle zvláštního práv-

ního předpisu,

5.  pozbyl jako řidič, který je držitelem 

řidičského průkazu Evropských 

společenství, řidičského průkazu 

Dodáváme měsíční a denní čočky Vaší vlastní značky včetně grafického 
zpracování krabičky. Řešení je v souladu s platnou legislativou a za 
příznivou cenu. Informace na info@wilens.cz nebo na tel. 376 317 484

D E J T E  M AT  i n t e r n e t o v ý m  p r o d e j c ů m 

 k o n t a k t n í c h  č o č e k  P R I VÁT N Í  Z N A Č K O U

www.wilens.cz  
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vydaného cizím státem, mezinárodní-

ho řidičského průkazu vydaného cizím 

státem, právo k řízení motorového 

vozidla na území České republiky, ...

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích, určuje, 

kdo může tento posudek vystavovat. 

Optometristé NEMAJÍ oprávnění posudek 

vystavovat.

Zdravotní způsobilost k řízení moto-

rových vozidel

§ 84

(1) Zdravotní způsobilostí k řízení mo-

torových vozidel se rozumí tělesná 

a duševní schopnost k řízení moto-

rových vozidel (dále jen „zdravotní 

způsobilost“).

(2)  Zdravotní způsobilost posuzuje a po-

sudek o zdravotní způsobilosti (dále 

jen „posudek“) vydává posuzující lékař 

na základě prohlášení žadatele o řidič-

ské oprávnění nebo držitele řidičského 

oprávnění, výsledku lékařské prohlídky 

a dalších potřebných odborných 

vyšetření.

(3)  Zdravotně způsobilý k řízení motoro-

vého vozidla není ten, kdo má poruchy 

chování způsobené závislostí na al-

koholu nebo jiných psychoaktivních 

látkách podle posudku o zdravotní 

způsobilosti.

(4)  Posuzujícím lékařem se pro účely 

tohoto zákona rozumí

 a) registrující praktický lékař,

 b) lékař zařízení závodní preventivní 

péče,

 c) kterýkoli praktický lékař u osoby, 

která nemá registrujícího praktického 

lékaře nebo lékaře zařízení závodní 

preventivní péče.

(5)  Registrující praktický lékař je povinen 

předat lékaři zařízení závodní preven-

tivní péče na jeho vyžádání výpis ze 

zdravotnické dokumentace obsahující 

údaje podstatné pro zjištění zdravotní 

způsobilosti.

(6)  U osoby, která nemá registrujícího 

praktického lékaře, musí posuzující 

lékař vyloučit nemoci, vady nebo 

stavy, které vylučují nebo podmiňují 

zdravotní způsobilost k řízení moto-

rových vozidel.

7)  Prováděcí právní předpis upraví pod-

mínky zdravotní způsobilosti, rozsah 

lékařské prohlídky a odborného vy-

šetření, obsah prohlášení žadatele 

o řidičské oprávnění nebo držitele 

řidičského oprávnění, nemoci, vady 

nebo stavy, které vylučují nebo pod-

miňují zdravotní způsobilost k řízení 

motorových vozidel.

§ 85

(1)  Posouzení zdravotní způsobilosti 

provádí posuzující lékař na žádost 

žadatele o řidičské oprávnění nebo 

držitele řidičského oprávnění. Náklady 

na posouzení zdravotní způsobilosti 

hradí žadatel.

(2)  Po provedení lékařské prohlídky, po-

případě odborného vyšetření, vydá 

posuzující lékař žadateli posudek 

o zdravotní způsobilosti.

(3)  Posudek o zdravotní způsobilosti musí 

mít písemnou formu.

(4)  Posuzující lékař v posudku o zdravotní 

způsobilosti uvede zjištěný zdravotní 

stav z hlediska zdravotní způsobilosti 

žadatele o řidičské oprávnění nebo 

držitele řidičského oprávnění a hod-

nocení jeho zdravotní způsobilosti.

(5)  Žadatel o řidičské oprávnění nebo 

držitel řidičského oprávnění je

 a) zdravotně způsobilý k řízení moto-

rových vozidel,

 b) zdravotně způsobilý k řízení moto-

rových vozidel s podmínkou,

 c) zdravotně nezpůsobilý k řízení 

motorových vozidel.

(6) V hodnocení zdravotní způsobilosti 

podle odstavce 5 písm. b) se uvede 

důvod a podmínka zdravotní způso-

bilosti a v hodnocení zdravotní způ-

sobilosti podle odstavce 5 písm. c) se 

uvede důvod zdravotní nezpůsobilosti 

k řízení motorových vozidel.

(7) Prováděcí právní předpis stanoví 

obsah a vzor posudku o zdravotní 

způsobilosti a upraví podrobnosti 

hodnocení zdravotní způsobilosti.

§ 86

Je-li žadatel o řidičské oprávnění nebo 

držitel řidičského oprávnění podle po-

souzení zdravotní způsobilosti zdravotně 

způsobilý k řízení motorových vozidel 

s podmínkou nebo zdravotně nezpůso-

bilý k řízení motorových vozidel, oznámí 

posuzující lékař neprodleně tuto skuteč-

nost příslušnému obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností a zašle mu kopii 

posudku o zdravotní způsobilosti. 

Doufám, že vám článek objasnil 

náležitosti související s řízením vozidla 

a nošením kontaktních čoček. V naší 

pozici odborníka je žádoucí znát všechna 

legislativní opatření, která souvisejí s před-

mětem naší činnosti. Je na každém z vás, 

jak budete uvedené skutečnosti vnášet 

do své praxe. Neméně důležitá je výchov-

ná osvěta ohledně minimální požadované 

zrakové ostrosti. S nadsázkou můžeme 

hovořit o ochraně lidského života.

Mgr. Martin Falhar, PhD.

M256@seznam.cz
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Počítač,

a kontaktní čočky

komfort

Představme si prostředí, ve kterém 

byly nároky na oči uživatelů kontaktních 

čoček testovány. Jistě vás napadnou místa 

s extrémními teplotami, vysokou vlhkostí 

či ve vyšších polohách. Avšak i moderní 

pracoviště a životní návyky kladou stále 

vyšší nároky na oči a především na komfort 

při nošení kontaktních čoček.

V Německu stráví dospělí jedinci v prů-

měru kolem 36,6 hodin týdně u počítače 

a internetu. Kromě toho více než 60 % 

všech zaměstnanců používá počítač při 

svém povolání. Také ve Velké Británii si 

tuto problematiku uvědomují. Vyšetření 

2 750 britských zaměstnanců ukázalo, že 

9 z 10 pracovníků s počítačem trpí únavou 

očí, každý třetí má problémy se suchýma 

či podrážděnýma očima. Lze očekávat, že 

v budoucnu bude mít tyto obtíže ještě 

větší počet uživatelů kontaktních čoček.

Dr. Jeffrey Anshel je expert na pro-

blematiku zdravých očí na pracovišti. Je 

autorem práce „Visual Ergonomics in the 

Workplace“ (Oční ergonomie na pracovišti), 

v níž se zabývá zvláštnostmi práce s po-

čítačem a počítačovými hrami a s tím 

spojenými vyššími nároky na oči. Mezi oční 

symptomy, které jsou vyvolány dlouhodo-

bou činností před obrazovkou či u malých 

displejů, patří především suché, podráždě-

né a unavené oči, zamlžené vidění a svět-

loplachost. Mnohdy se objevuje i bolest 

hlavy a celkové obtíže – především bolesti 

krční páteře a zad. Tyto symptomy mohou 

být vyvolány kombinací individuálních 

očních problémů a špatných zevních pod-

mínek, jako je oslnění, špatné uspořádání 

pracoviště, znečištěná obrazovka, špatné 

osvětlení nebo nesprávný úhel pohledu 

na obrazovku. K únavě očí a zhoršenému 

komfortu při nošení kontaktních čoček 

přispívá také rozšířené používání přenos-

ných zařízení pro práci i volný čas, jako jsou 

laptopy, herní konzoly či mobilní telefony 

sloužící k odesílání a přijímání SMS, e-mailů 

a přístupu na internet ve volném čase. 

Hlavní obtíže jsou shrnuty v tab. 1.

tab. 1  Oční symptomy vyvolané dlouhodobým 
používáním počítače

Suché a podrážděné oči

Únava a vyčerpání očí

Zamlžené nebo kolísající vidění

Zvýšená citlivost na světlo

Bolesti hlavy

Bolesti šíje a zad

nošení

Moderní pracoviště kladou velké nároky na oči, 
především na uživatele kontaktních čoček. David 
Ruston sledoval vliv dlouhodobé práce na počíta-

či v klimatizovaných prostorách na oči. V tomto článku jsou 
uvedeny možnosti, jak lze následkům častého používání 
počítače zabránit, nebo jak příznaky zmírnit.
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V nejnovějších výzkumech se sledují 

účinky vlastností monitoru, jako je svět-

lost, oslnění, kvalita frekvence na tyto 

symptomy a je navrhována řada opatření 

ke zlepšení stavu očí. Autoři uzavírají, že 

nejdůležitější příčinou těchto obtíží je 

suchost očí. 

Nezávisle na příčinách těchto příznaků 

výzkum ukázal, že kontaktologové mají 

řadu klientů, kteří si stěžují na zhoršený 

komfort v souvislosti s používáním počí-

tače. Od začátku roku 1990 se používání 

počítačů a dalších elektronických zařízení 

velice rozšířilo. Američtí odborníci zjistili, 

že přibližně 14 % uživatelů kontaktních 

čoček trpí očními obtížemi spojenými 

s používáním počítače, se stoupajícím po-

čtem lidí pracujících s počítačem stoupá 

i počet pacientů s těmito symptomy. Při 

nedostatečném komfortu nošení čoček 

u klientů používajících často počítač hraje 

jednoznačně důležitou roli životní prostře-

dí a ergonomické faktory.

Vyvstává tedy otázka, jaké jsou hlavní 

příčiny očních symptomů. Budou se nadále 

u nositelů kontaktních čoček zvyšovat? 

Odpověď může poskytnout pohled do lite-

ratury na téma „Účinky používání počítačů 

na zrak nositelů kontaktních čoček“.

Účinky používání 
počítačů

Existuje mnoho zpráv o účincích 

monitorů na oči a vidění (tab. 2). Jedním 

z nejčastěji udávaných efektů je snížená 

frekvence mrkání, což ovlivňuje povrch 

oka. U zdravých probandů se snižuje frek-

vence mrkání při pohledu na monitor asi 

o pětinu. Souvislost mezi intervalem mrká-

ní a stabilitou slzného filmu je významná.

Odborníci se zabývali vztahem mezi 

frekvencí mrkání a suchým okem a zjistili, 

že používání počítačů souvisí se zvýšením 

maximálního intervalu mrkání (maximální 

čas, který mohli probandi vydržet, aniž by 

se cítili špatně), takže se dostaví projevy 

suchého oka. Méně časté mrkání zvyšuje 

symptomy suchého oka. Z výzkumu pro-

vedeného v Japonsku vyplynulo, že u více 

než 30 % uživatelů počítače s astenopií 

bylo diagnostikováno suché oko.

V jedné studii provedené v Dánsku 

byla hodnocena práce v kanceláři a zra-

kové obtíže ve vzájemných souvislostech. 

Změny slzného filmu vedou na základě 

různých faktorů k očním obtížím: náročná 

práce vede k redukci frekvence mrkání 

a povrch oka je tak více vystaven okolním 

vlivům. Navíc působí i individuální proje-

vy, jako změny slzného filmu, anomálie 

mrkání nebo dysfunkce Meibomských 

žlázek. Další příčinou je vysoká teplota 

v místnosti a nízká relativní vlhkost pro-

středí. Tyto faktory vedou k výraznému 

odpařování a tím ke ztenčení slzného 

filmu; tak se začnou vytvářet suchá místa 

na rohovce.

Při práci u počítače obvykle pohled 

shora šikmo dolů na obrazovku zesiluje 

účinky redukované frekvence mrkání 

a vede ke změnám slzného filmu a tím 

k vyšším ztrátám slz. S dalším rozevřením 

víčkové štěrbiny se zhoršují podmínky 

obsahu lipidů v slzném filmu, především 

ve vytápěných či klimatizovaných prosto-

rách. Spolupůsobí rovněž špatná kvalita 

vzduchu.

Nemoci očí, které přispívají k přízna-

kům suchého oka (např. dysfunkce Mei-

bomských žlázek, blefaritida a alergické 

konjunktivitidy), mohou při delší práci 

na počítači výrazně zhoršovat komfort 

nošení kontaktních čoček. Rovněž užívání 

léků na různá systémová onemocnění 

může způsobit stavy, kdy jsou oční přízna-

ky vnímány výrazněji.

tab. 2  Účinky používání počítačů na oči

Snížená frekvence mrkání

Rychlejší ztenčení slzného filmu

Vznik suchých míst

Expozice větší plochy povrchu oka

Vyšší úhel pohledu než při jiných 

činnostech do blízka

Nekompletní mrkání

Anomálie při mrkání

Je důležité, aby tyto faktory, vedoucí 

ke zhoršení komfortu vidění, nebyly 

přehlíženy. Také nepřesná korekce 

refrakčních vad – ať už podkorigování 

nebo překorigování, nekorigovaný 

astigmatismus nebo presbyopie – 

a nevhodné pomůcky jsou možnými 

příčinami zhoršené kvality vidění. 

Některé z nich se projeví právě jen při 

práci s počítačem. 
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Při dlouhodobé práci s počítačem jsou zvýšeny i nároky 

na akomodaci a binokulární vidění.

Používání počítače má sice na oči výrazný vliv, avšak ne-

způsobuje žádné organické poškození. Také záření vysílané 

monitorem leží hluboko pod mezní hodnotou bezpečnosti.

Působení na nositele  
kontaktních čoček

Je překvapující, že existuje relativně málo literatury, která 

se věnuje účinkům monitoru počítače na nositele kontaktních 

čoček. Sníženou frekvenci mrkání a častý výskyt příznaků suché-

ho oka lze totiž očekávat častěji u nositelů kontaktních čoček. 

Dlouhý interval bez mrknutí vede ke zhoršenému vidění, což 

může ovlivnit i pracovní výkonnost.

V rámci japonské studie bylo uveřejněno, že častý výskyt 

suchého oka, diagnostikovaný jako abnormalita slzného filmu 

a povrchu oka, je výrazně vyšší u nositelů čoček než u osob, 

které nepoužívají počítač a nenosí kontaktní čočky. Studie více 

než 2 000 probandů, kteří nosili kontaktní čočky, prokázala, že 

čas strávený u počítače je nejčastější příčinou obtíží. Přes 25 % 

nositelů čoček udává, že počítač používají déle než 6 hodin při 

práci a navíc i ve volném čase. Jiní autoři vyšetřovali nositele 

kontaktních čoček v zaměstnání a zjistili, že podmínky pra-

covního prostředí (např. nízká relativní vlhkost ve vytápěných 

a klimatizovaných prostorách) velice významně omezují dobu 

nošení čoček.

Také faktory ovlivňující vidění by mohly hrát roli u nositelů 

kontaktních čoček při práci na počítači. Nepatrný nekorigovaný 

zbytkový astigmatismus může vést ke sníženému komfortu, i když 

vizus zůstává relativně neovlivněný. U presbyopů, korigovaných 

metodou monovision, je vzdálenost od monitoru rozhodující a je 

důležité, jaká čočka je aplikována na dominantní oko.

Způsoby řešení symptomů  
spojených s používáním počítače

Existuje řada návrhů, jak řešit účinky působení počítačů 

na jejich uživatele. Správné osvětlení, ochranný filtr, lepší 

umístění monitoru tak, aby umožnil pohled dolů, stejně jako 

přizpůsobení počítače patří k možným ergonomickým vylep-

šením pracoviště. Americká optometrická asociace (American 

Optometric Association) formulovala užitečný přehled těchto 

postupů. Navrhují i zlepšení ovzduší v kancelářích pomocí 

zvlhčování. Pomoci mohou rovněž pravidelné přestávky 

v práci. Jak již bylo výše uvedeno, Anshel formuloval pravidlo 

20/20/20 – 20 minut práce, 20 sekund pauza a zaostřit nej-

méně na vzdálenost 20 stop (6 m). Tyto zásady jsou shrnuty 

v pěti bodech v tab. 3.

Další možností, jak zlepšit komfort u nositelů kontaktních 

čoček, jsou lubrikační kapky bez konzervačních přísad. Dopo-

ručují se i cílené programy ke zvýšení frekvence mrkání, např. 

mrknout při každém stisknutí mezerníku na klávesnici. Používání 

antireflexní fólie před obrazovkou může nejen chránit před 

odraženými paprsky, ale zvyšuje také počet mrknutí a snižuje 

astenopické obtíže.

Jak již bylo řečeno, komfort při nošení kontaktních čoček 

ovlivňuje mnoho ergonomických i dalších faktorů. Jsou to 

i různé typy kontaktních čoček, materiálů, ale také parametrů 

a četnosti výměny. Pro interval výměny platí pravidlo: čím 

kratší, tím lepší. 

Výběr materiálů, z nichž jsou čočky vyrobeny, hraje nepo-

chybně důležitou roli v pohodovém nošení kontaktních čoček 

především v nepříznivých podmínkách, jako je dlouhodobá 

práce u počítače či pobyt ve vytopených nebo klimatizovaných 

prostorách. Materiál pro měkké čočky by měl mít dobré hydra-

tační vlastnosti a dokonale hladký povrch, který by zabraňoval 

přijímání usazenin. 

Na konci 90. let minulého století byly uvedeny na trh čoč-

ky z hydrogelmateriálu Omafilcon A (Proclear Compatibles,  

CooperVision). Tyto čočky měly snížit suchost. Studie prokázaly, 

že tyto čočky u probandů s projevy suchých očí nabízejí lepší 

komfort, vyskytuje se méně příznaků dehydratace oka a dráž-

dění rohovky než u jiných měkkých čoček určených k dennímu 

nošení. Tato studie se ovšem nezabývá speciálními nálezy 

u uživatelů počítačů.

Materiál Senofilcon A (Acuvue Oasys with Hydraclear Plus, 

Johnson & Johnson Vision Care) byl vyvinut proto, aby splnil 

požadavky nositelů trpících únavou a projevy suchých očí, které 

se zhoršují v nevhodném prostředí. Silikon-hydrogelový mate-

riál byl vylepšen ve 4 hlavních oblastech, které mohou ovlivnit 

komfort: propustnost pro kyslík, smáčivost, kluzkost povrchu 

a tvar (modulus).

placená inzerce
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kontaktních čoček prokazuje, že tyto 

vlastnosti zvyšují spokojenost a snižují 

příznaky suchého oka. Tyto čočky byly 

klinicky srovnávány s dalšími silikon-hyd-

rogelovými čočkami pro denní nošení: 

PureVision (Bausch & Lomb), Air Optix 

(CIBA Vision) a hydrogelovými čočkami 

Proclear Compatibles (CooperVision). 

Spokojenost s komfortem nošení byla i při 

práci s počítačem u čoček Acuvue Oasys 

with Hydraclear Plus statisticky významně 

lepší než u dalších testovaných.

Převedení nositelů měkkých kontakt-

ních čoček, kteří s dosavadními typy měli 

obtíže, na používání čoček Acuvue Oasys 

with Hydraclear Plus znamenalo snížení 

obtíží. Ze 112 pacientů, kteří byli hodno-

ceni jako „problémoví“, udávalo po převe-

dení na tyto čočky 75 % výrazné zlepšení 

po dvou týdnech nošení, 88 % zazname-

nalo zlepšení komfortu a 76 % udávalo 

zkrácení doby sníženého komfortu. 

V jedné aktuální studii byl posuzován 

účinek čoček Acuvue Oasys with Hydra-

clear Plus především v obtížných pracov-

ních podmínkách. Probandi byli úspěšní 

uživatelé měkkých kontaktních čoček, 

kteří dle vlastních údajů pracovali na růz-

ných pracovištích, také často u počítačů 

v blízkosti topení nebo vzduchotechniky. 

Všichni byli lehcí až střední myopové 

s astigmatismem do 1 dpt. Nejprve byly 

zjišťovány jejich zvyklosti, vztah ke kon-

taktním čočkám a názor na výkon jejich 

stávajících čoček. Poté jim byly aplikovány 

čočky Acuvue Oasys with Hydraclear Plus 

(značka jim byla zatajena). Po týdnu nošení 

byli telefonicky kontaktováni společností 

pro nezávislý průzkum trhu. Z 252 účastní-

ků jich 213 udalo, že stále či často pracují 

s počítačem (84 %). Celkem 172 účastníků 

(68 %) sdělilo, že pracují s počítačem 

více než 25 hodin týdně a 161 účastníků 

(63 %) potvrdilo, že práce s počítačem 

je důležitou součástí jejich zaměstnání. 

Po týdnu nošení byli probandi velmi spo-

kojeni s vlastnostmi čoček Acuvue Oasys 

with Hydraclear Plus (obr. 1).

Z probandů, kteří pracují s počítačem 

stále nebo často, udalo 94 %, že čočky jsou 

komfortní i po dlouhé době strávené u po-

čítače. 79 % probandů hodnotí komfort 

nošení při práci s počítačem jako vynikající 

nebo velmi dobrý a 69 % probandů udává, 

že jim kontaktní čočky umožnily delší 

práci s počítačem. Podobně vysoká nebo 

vyšší byla spokojenost s komfortem nošení 

u těch probandů, kteří s počítačem pracují 

více než 25 hodin týdně. 158 probandů 

(62 %) udávalo, že sedí stále nebo často 

v blízkosti topení nebo klimatizačních 

zařízení. Z toho 85 % hodnotilo komfort 

tab. 3  Pět nejdůležitějších zásad pro uživatele 
počítačů aneb jak předejít problémům 
se zrakem 

Snížit oslnění 
Oslnění je u uživatelů počítačů závažnou příčinou únavy očí. Nezávisle na tom, jak 

je počítač umístěn vzhledem k oknu, by měly být spuštěny závěsy, rolety či žaluzie, 

aby dopad denního světla byl tlumený. Nositelé kontaktních čoček by se měli 

vyvarovat toho, aby seděli proti nezakrytému oknu. Rozdíl mezi jasem obrazovky 

a za ní ležícího okolí může vést ke stresu a sníženému komfortu vidění.

Přezkoušet kontaktní čočky
Při práci na počítači se každý soustředí a mrká méně často, což je pro uživatele 

čoček zvláště zatěžující. Delší interval mezi mrkáním může vést k vysušení povrchu 

čočky, což sníží pocit komfortu a zhorší vidění. Proto je nutno rozhodnout se pro 

čočky z takového materiálu, který by tento efekt minimalizoval.

Přizpůsobit monitor
Jeho ideální umístění závisí na mnoha faktorech – na postavě a zrakových schop-

nostech uživatele, náplni práce i uspořádání pracoviště. Optimální je, aby střed 

monitoru byl 13–23 cm pod horizontální úrovní pohledu. Uživatel počítače se tak 

může dívat přesně přes jeho horní okraj.

Dělat přestávky
Prevencí stresového postižení očí je pohled mimo obrazovku. Doporučuje se 

dodržovat pravidlo 20/20/20: každých 20 minut udělat 20sekundovou přestávku 

a zaostřit nejméně na vzdálenost 20 stop (6 metrů) od obrazovky. Oči by se měly 

pohybovat a zaostřovat do dálky na různé předměty.

Radit se s kontaktologem
Jestliže nositelé kontaktních čoček musí strávit u počítače hodně času, měli by 

pravidelně, nejméně jednou za rok, podstoupit kontrolu, i když nepociťují žádné 

obtíže. Při jakýchkoliv obtížích by měli vyhledat lékaře neprodleně.



8484

po týdnu jako vynikající i vzhledem k ná-

ročným podmínkám prostředí.

Stejně pozitivní byly také výpovědi 

225 probandů, kteří pracují s počítačem 

2–20 hodin denně. Na konci týdne byli 

srovnáni s těmi, kteří mají stejné podmínky, 

ale nosili po dobu jednoho týdne jiné typy 

silikon-hydrogelových čoček (Air Optix 

a PureVision nebo Proclear) určených 

k dennímu nošení. Z výsledných údajů 

vyplývají statisticky významné rozdíly mezi 

čočkami jak obecně, tak při práci s počíta-

čem. Největší rozdíl byl udáván na konci 

dne. Nejlépe byly ve srovnání s ostatními 

čočkami hodnoceny čočky Acuvue Oasys 

with Hydraclear Plus (obr. 2).

Aplikace takových čoček, které umož-

ňují delší komfortní užívání, nabízí kon-

taktologům možnost zvýšit spokojenost 

jejich pacientů či klientů.

Závěr

Moderní pracovní podmínky i životní 

návyky kladou stále větší požadavky na oči 

především u nositelů kontaktních čoček. 

Dlouhodobá činnost s počítačem či pobyt 

v přetopených a klimatizovaných prosto-

rách způsobují různé obtíže. V současné 

době přichází s těmito obtížemi ke kontak-

tologům řada pacientů či klientů. Životní 

prostředí a ergonomické faktory přispívají 

ke snížení zrakové pohody, především 

u nositelů kontaktních čoček. Je mnoho 

způsobů, které vedou ke snaze o zlepše-

ní – jedním z nich je volba optimálního 

materiálu kontaktních čoček. Speciálně 

pro zlepšení komfortu nošení obzvláště 

v náročných podmínkách byly vyvinuty 

silikon-hydrogelové čočky (Acuvue Oasys 

with Hydraclear Plus) a byly testovány oso-

bami, které jsou vystaveny nepříznivým 

podmínkám okolního prostředí. Nositelé 

kontaktních čoček, kteří dlouho pracují 

s počítačem, byli i při této činnosti velmi 

spokojeni. Aplikace těchto čoček je správ-

nou volbou, pokud chceme uspokojit 

potřeby jejich nositelů. 

Přeložila  

prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Literatura: 

Ruston, D.: Computer, Tragekomfort und Kontaktlinsen, 

DOZ 8/2010, str. 74–78
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obr. 1  Procentuální zastoupení probandů, kteří 
ohodnotili komfort s čočkami Acuvue 
Oasys při dlouhodobé práci s počítačem 
jako vynikající.

obr. 2  Hodnocení probandů, kteří pracují s po-
čítačem dvě nebo více hodin denně.
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Korekce
astigmatismu

Vývoj aplikací kontaktních čoček při 

astigmatismu se velmi radikálně posunul 

od využití sférického ekvivalentu a aplika-

ce tužší sférické kontaktní čočky k dneš-

nímu trendu, kdy běžně řešíme hodnotu 

0,75 cylindru torickou čočkou.

Je dobré si uvědomit, že plná astig-

matická korekce je v nižších až středních 

hodnotách cylindru mnohdy tolerována 

v kontaktních čočkách lépe než v brýlích. 

Navíc výrazně zlepšuje kvalitu výsledného 

vidění klienta a vede tak k jeho větší spo-

kojenosti i loajalitě.

Jednoduchý postup 
aplikace

Pokud jsme si předpisem astigmatické 

korekce jistí, neměli bychom váhat použít 

torické kontaktní čočky.

K přepočtení brýlové korekce na hod-

noty kontaktních čoček je nejsnazší použít 

některou z dostupných přepočtových 

tabulek. Jejich použití je velmi jednodu-

ché. Obvykle hledáme v řádcích podle 

sférické dioptrické hodnoty a ve sloupcích 

pak příslušný potřebný cylindr. Optimální 

kontaktní čočku nalezneme v průsečíku 

obou hodnot. Výsledná hodnota čočky je 

již přepočtena na vrcholovou vzdálenost 

12 mm a je optimální variantou v rámci 

nabízeného prodejního rozsahu.

Dalším krokem je již vlastní aplikace 

zkušební kontaktní čočky na oko, po-

souzení polohy a rotace čočky pomocí 

štěrbinové lampy. V ideálním případě jsou 

čočky přesně centrované na rohovce se 

stejnoměrným přesahem na skléru a při-

měřeně pohyblivé (push-up test). Zákazník 

subjektivně neudává nepříjemné pocity.

Pokud je se zvolenou zkušební čoč-

kou dosaženo dostatečné úrovně vidění, 

odešleme zákazníka na 20–30minutovou 

procházku. Dbáme přitom na jedno 

z důležitých pravidel, které zní: čím „kom-

plikovanější“ optický účinek ke korekci 

používám, tím delší je i potřebný adaptač-

ní čas. Proto se nám vždy vyplatí nedělat 

unáhlené závěry hned z prvního pocitu, 

ale vytvořit dostatečný časový prostor 

pro zklidnění a adaptaci klienta na novou 

skutečnost.

Konečnou zrakovou ostrost hodno-

tíme monokulárně i binokulárně v přiro-

kontaktní
čočkou

Korekce astigmatismu není již delší dobu zdaleka takovým stra-
šákem, jak se někdy traduje. Jistým způsobem, jak upravit vidění 
klienta s astigmatismem, je také použití kontaktních čoček. 

V mnoha ohledech je to dokonce volba jistější než brýle. Jen je třeba 
mít na paměti několik zásad správného postupu, a také je dobré vědět, 
jakou kontaktní čočku pro ten který případ použít.
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Biofinity® toric

komfort + stabilita = 
skvělé vidění

NEOMED s. r. o., tel.: 274 008 411, www.neomed.cz, www.biofinity.cz

zených světelných podmínkách. Při dosažení okamžitého vizu 

6/6 korekci již neupravujeme. Zákazníka si pozvěte po týdnu 

na kontrolu, kde případné přetrvávající nedostatky vidění 

dokorigujete.

Skvělou volbou pro všechny pacienty s pravidelnou formou 

astigmatismu a hodnotou cylindru –0,75 a vyšší jsou kontaktní 

čočky Biofinity® Toric. Jsou k dispozici od +8,0 do –10,0 dioptrií 

sféry, v cylindrických hodnotách –0,75; –1,25; –1,75 a –2,25 

a osách od 10° do 180° s krokem 10°. Dostupné jsou všechny 

vzájemné kombinace sféry, cylindru a osy. Jejich další velkou 

předností je vysoká stabilita a předvídatelnost chování na oku. 

Rotace čoček Biofinity® Toric v klinických studiích byla u 98 % 

aplikací s odchylkou menší než 10°. Jestliže se čočka stáčí o více 

než 10°, je možné upravit výsledný vizus dopočtem v poloze 

osy cylindru. Při pootočení ve směru hodinových ručiček stupně 

přičítáme, v protisměru stupně odečítáme.

Vyšší astigmatické hodnoty

Větší obavy v nás jistě vzbuzuje aplikace kontaktních čoček 

při hodnotách nad 2,5 cylindru. Ani zde však není strach na mís-

tě. Jen je nutné počítat s vyšší citlivostí na nestabilitu aplikované 

kontaktní čočky a eliminovat v co nejvyšší možné míře veškeré 

nepřesnosti. Jejich vzájemným načítáním totiž můžeme dojít 

k velmi neuspokojivým výsledkům našeho snažení.

Určitou komplikací může být to, že většina přepočtových 

tabulek na torické čočky s podobně vysokými hodnotami již ne-

pracuje. Přepočet však můžeme snadno provést po jednotlivých 

hlavních řezech – jedním je hodnota sféry a druhým součet sféry 

a cylindru. K jejich úpravě na požadovanou změnu vertexové 

vzdálenosti pak mohu použít libovolnou tabulku na sférické 

čočky. Následně z nových hodnot hlavních řezů „sesadíme“ zpět 

sféro-cylindrický zápis. Pozor: neměla by nás překvapit možná 

změna cylindrické hodnoty oproti brýlové refrakci, především 

ve vyšších minusových hodnotách. 

Možností výběru vhodné čočky máme hned několik, ale rád 

bych vám představil možnosti čoček Proclear Toric XR. Rozsah 

těchto měsíčních hydrogelových čoček je ve sféře od +6,0 

po –8,0 dioptrií, cylindr od –0,75 až po –5,75 v kroku po 0,5 a osy 

od 0° do 180° v kroku 10° do hodnoty cylindru –2,25 a pro vyšší 

cylindry s krokem po 5°. 

Závěr

Pokud si po přečtení tohoto článku řeknete, že vše již dáv-

no znáte a používáte, je to vlastně úplně v pořádku. Vždyť již 

v úvodu jsem řekl, že aplikovat torické čočky není nic speciál-

ního ani složitého. Je to jen další krok k ještě větší spokojenosti 

a věrnosti vašich klientů. 

Bc. Tomáš Dobřenský

optometrista, odborný konzultant NEOMED s.r.o.

tomas.dobrensky@neomed.cz
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kontaktologické
Jednoduché 
kroky pro rozvoj

Předepsání kontaktních čoček je dnes 

velice jednoduché s ohledem na do-

stupnost jednodenních jednorázových 

čoček v široké škále dioptrií, parametrů, 

provedení a materiálů i jejich zlepšené 

vlastnosti a vyšší úspěšnost aplikací. Díky 

uvedení jednodenních jednorázových 

čoček na trh je dnes přechod na nošení 

čoček jednodušší jak pro pacienta, tak pro 

kontaktologa.

I přes tyto nesporné výhody však vy-

užití kontaktních čoček v Evropě zaostává 

za ostatními regiony. Například ve Velké 

Británii nosí kontaktní čočky 7,2 % dospě-

lých, což představuje jen polovinu nositelů 

čoček v Japonsku (14,6 %) a v USA (14,7 %), 

byť je tento podíl vyšší než v jiných evrop-

ských zemích.1 Nízké využití kontaktních 

čoček lze částečně přisoudit reaktivnímu 

a nikoli proaktivnímu přístupu při přede-

pisování kontaktních čoček potenciálním 

nositelům.

Jak tedy můžeme zvýšit prodej kon-

taktních čoček prostřednictvím nabídky 

nových možností při předepisování 

kontaktních čoček? Tento článek vám 

poskytne několik tipů ke zvýšení prodeje 

kontaktních čoček na základě výsledků 

nejnovějšího výzkumu a nastíní některé 

směry, kterými by se měli kontaktologové 

vydat, pokud chtějí zvýšit celkový prodej 

kontaktních čoček a organizovat své pod-

nikání efektivnějším způsobem.

Nabídka kontaktních 
čoček ve studii EASE

Jednou z možností propagace kon-

taktních čoček v kontaktologické praxi 

je nabídka použití kontaktních čoček při 

výběru brýlových obrub. Studie EASE 

(Enhancing the Approach to Selecting 

Eyewear – Lepší přístup při výběru ko-

rekce; pozn. red.) byla provedena jako 

multicentrická studie z praxe hodnotící 

účinek aplikace kontaktních čoček před 

výběrem brýlí.2

Studie zahrnovala 91 jedinců bez 

předchozí zkušenosti s nošením kon-

taktních čoček a šest kontaktologických 

pracovišť z různých částí Velké Británie. 

Pacienti byli nahodile rozděleni buď 

do zkušební (52 jedinců), nebo kontrolní 

praxe

Proaktivní propagace kontaktních čoček a jejich nabídka 
širší skupině pacientů může znamenat zásadní rozdíl pro 
úspěch vaší kontaktologické praxe. Ioannis Tranoudis a Anna 

Sulley ve svém článku vysvětlují, jak seznámit více pacientů s vý-
hodami kontaktních čoček.
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skupiny (39 jedinců). Ve zkušební skupině 

byly pacientům před výběrem brýlí na-

bídnuty kontaktní čočky jako pomůcka 

pro výběr brýlí, nikoli jako dlouhodobý 

prostředek zrakové korekce. V kontrolní 

skupině byly pacientům vydány brýle běž-

ným způsobem, bez nabídky vyzkoušet 

kontaktní čočky.

Ve zkušební a kontrolní skupině 

byly stanoveny a vzájemně porovnány 

následující parametry: reakce na nabídku 

k nasazení čoček, úspěch aplikace, dopad 

na průběh výběru brýlí a dlouhodobý 

nákup kontaktních čoček. Výsledky studie 

jsou shrnuty v grafu na obr. 1.

Celkem 88 % jedinců ve zkušební 

skupině souhlasilo s vyzkoušením kon-

taktních čoček a 98 % z nich byly úspěšně 

aplikovány měkké jednorázové čočky. 

Účastníci uvedli lepší subjektivní pocit 

z výběru brýlí, jak bylo zjištěno pomocí 

dotazníku zaměřeného na různé aspekty 

tohoto procesu. Mezi oběma skupinami 

existovaly významné rozdíly ve výběru 

tvaru brýlových obrub, v zaznamenání 

detailů brýlových obrub a v ověření, zda 

jim obruby padnou. Celkem 91 % nositelů 

kontaktních čoček uvedlo, že se s čočkami 

cítili pohodlně a 85 % konstatovalo, že 

jim kontaktní čočky pomohly při výběru 

brýlových obrub.

Zákazníci ve skupině zkušebních 

nositelů čoček rovněž utratili za brýlové 

obruby o 32 % více než zákazníci v kontrol-

ní skupině. V průběhu tří měsíců po výdeji 

brýlí si zakoupilo kontaktní čočky 33 % 

zákazníků ze zkušební skupiny v porovnání 

s 13 % v kontrolní skupině.

Použití kontaktních čoček jednoznač-

ně zlepšilo proces výběru brýlových obrub 

a umožnilo nositelům zvolit obruby, s ni-

miž se cítili spokojenější, tj. umožnilo jim 

zvolit si při výběru brýlí lepší výrobek.

Autoři zaznamenali ve zkušební skupi-

ně tendenci ke zvýšeným výdajům za brý-

lové obruby. Tato tendence pravděpodob-

ně souvisí se zvýšenou sebedůvěrou při 

výběru brýlových obrub a patrně i s lepší 

schopností prohlížet a hodnotit jemnější 

charakteristiky kvalitnějších brýlových 

obrub, jako je například kvalita kloubů 

nebo ozdobné prvky.

Kontaktologové by měli zvážit na-

bídku kontaktních čoček všem vhodným 

zákazníkům, kteří si přijdou vybrat brýlové 

obruby, aby zákazníkům optimalizovali 

proces výběru a poskytli jim možnost 

vyzkoušet si kontaktní čočky.

Zjištění ze studie EASE je v souladu 

s jinými zjištěními, podle nichž mají praxe 

úspěšné v prodeji kontaktních čoček zá-

roveň s brýlovými obrubami větší klinický 

i komerční úspěch. Výzkum v nezávislých 

praxích ve Velké Británii ukazuje, že zhruba 

čtvrtina nejúspěšnějších praxí vynaloží 

průměrně 26 % času na práci s kontaktní-

mi čočkami.3 Průměrný britský optometris-

ta však věnuje kontaktním čočkám pouze 

15 % svého celkového času.4

obr. 1  Přehled výsledků studie EASE (podle 
zdroje Atkins2 ©2010 Elsevier se svo-
lením zdroje Elsevier a Contact Lens 
& Anterior Eye)

Zkušební skupina Kontrolní skupina

52 jedinců ve skupině 

(KČ nabídnuty všem)

39 jedinců ve skupině 

(bez nabídky KČ)

46 jedinců si KČ 

s potěšením vy-

zkoušelo (88 %)

6 jedinců  

odmítlo (12 %)

1 aplikace není 

možná (2 %)

45 aplikací 

(98 %)

45 jedinců si zakoupilo 

brýle (průměrná 

útrata 267 GBP)

39 jedinců si zakoupilo 

brýle (průměrná útrata 

202 GBP)

17 jedinců si zakoupilo 

KČ (během 3 měsíců)

(38 % z jedinců, kteří 

si zakoupili brýle)

(33 % z celé skupiny)

5 jedinců si zakoupilo KČ 

(13 % z celé skupiny)

Rozdíl v průměrné 

útratě 32 % 

(p = 0,002)

Četnost nákupu 

2,5x vyšší 

(p = 0,02)
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Kontaktologické praxe mohou být z komerčního hlediska 

vnímány jako méně úspěšné než praxe specializované na prodej 

brýlí. Studie zorganizovaná školou London Business School však 

prokázala, že nositelé kontaktních čoček jsou ve střednědobé 

a dlouhodobé perspektivě lukrativnější a loajálnější než prů-

měrní nositelé, kteří používají pouze brýle.5

Ve stále větším měřítku hledají pacienti kombinace pro-

duktů, které vyhovují jejich zrakovým potřebám a požadavkům 

z hlediska životního stylu, a neomezují se tedy jen na výběr 

samotných čoček nebo brýlí. Ve skutečnosti lze na obě katego-

rie nahlížet jako na komplementární kategorie, které naplňují 

různé potřeby (tab. 1).

Spotřebitelské průzkumy potvrdily, že většina lidí, kteří si 

zakoupí čočky (82 %), si kupuje rovněž brýle.6 V soudobém prů-

zkumu mezi nositeli měkkých kontaktních čoček ve Velké Británii 

bylo zjištěno, že dokonce i během současné ekonomické recese 

používá výhradně kontaktní čočky méně než jedna čtvrtina nosi-

telů (22 %). Přibližně každá třetí osoba (34 %) používá tři různé typy 

korekce, a to kontaktní čočky v kombinaci s dioptrickými brýlemi 

a slunečními brýlemi (ať už na předpis, nebo bez předpisu) nebo 

v kombinaci s jinými prostředky pro korekci zraku.7

Proaktivní doporučení  
kontaktních čoček

Přechod na proaktivní přístup ve vaší praxi může rovněž 

zvýšit počet aplikací kontaktních čoček. Nabídka produktů 

a služeb, které přinášejí největší prospěch, může posílit loajalitu 

pacienta. Výzkumy ukazují, že proaktivní přístup a prodiskuto-

vání výhod kontaktních čoček se všemi vhodnými pacienty 

společně s nabídkou krátké „zkoušky pohodlí“ může zvýšit 

prodej až o 86 %.8

V této studii byly 150 pacientům, kteří se dostavili na ru-

tinní oční vyšetření, předepsány kontaktní čočky pouze tehdy, 

pokud výslovně požádali o jejich vyzkoušení, a 150 pacientům 

byla možnost vyzkoušet si kontaktní čočky aktivně nabídnuta. 

Každému pacientovi, který zkoušel kontaktní čočky, byla nabíd-

nuta bezplatná zkouška (pět párů jednodenních jednorázových 

čoček z materiálu etafilcon A nebo jeden pár kontaktních čoček 

pro opakované použití z etafilconu A či jiné produkty, pokud to 

bylo klinicky nezbytné).

Ve zkouškách iniciovaných pacienty byly čočky aplikovány 

17 % pacientů, zatímco v rámci zkoušek z podnětu kontaktolo-

ga byly čočky aplikovány významně většímu počtu pacientů 

(31 %). Tato studie prokázala, že proaktivní přístup k aplikaci 

kontaktních čoček má pravděpodobně kladný vliv na růst počtu 

nositelů kontaktních čoček.

tab. 1  Kontaktní čočky a brýle plní komplementární potřeby

Použití 

kontaktních čoček

Použití  

obou pomůcek

Použití 

brýlí

•	Vzhled

•		Pocit	příslušnosti	 

v sociální skupině

•	Sport

•	Vidění

•	Sebedůvěra

•	Svoboda

•		Volba	oční	

korekce

•	Flexibilita

•	Móda	

•	Jistota

•	Image

Význam pravidelných diskusí o kontaktních čočkách do-

kládá rovněž průzkum STAR, jehož cílem bylo zjistit, jak často 

se v praxi hovoří o kontaktních čočkách.9 Kontaktologové, bez 

jakékoli intervence výzkumníků, hovořili o kontaktních čočkách 

s 21 ze 100 pacientů a zmínili se o čočkách dalším 27 pacientům. 

To znamená, že s více než polovinou pacientů nebylo téma 

kontaktních čoček vůbec probráno. Výsledkem bylo, že čočky 

začalo používat pouze 14 ze 100 pacientů.

Kontaktologové byli poté vyzváni, aby o kontaktních čoč-

kách hovořili s každým pacientem. Dalším 100 pacientům byla 
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kontaktních čoček, pokud o ní pacient 

sám nezačal hovořit. Tentokrát se podíl 

nových nositelů kontaktních čoček téměř 

zdvojnásobil (26 %).

I přes tento důkaz o výhodách proak-

tivního přístupu se zvyky týkající se dopo-

ručení kontaktních čoček ve Velké Británii 

za téměř celé desetiletí vůbec nezměnily 

a proaktivita praxí se během posledních 

let dokonce ještě snížila. V průzkumu 

uskutečněném v roce 2009 bylo zjištěno, 

že pouze jeden z pěti praktiků ve Velké 

Británii (20 %) hovořil o kontaktních čoč-

kách, pokud se pacient na čočky zeptal 

(tab. 2). Tento podíl byl obdobný jako 

v roce 2001 (19 %) a nepatrně nižší než 

v roce 2003 (22 %).10

Proaktivní znamená pozitivní akci, 

která nás směřuje někam dále. Proaktivní 

předepisování kontaktních čoček vytváří 

nové příležitosti pro růst praxe. Proaktiv-

nější přístup k aplikaci kontaktních čoček 

je základním předpokladem pro zvýšení 

úspěšnosti praxe a zahrnuje osvětu 

mezi pacienty, personálem v optice i sa-

movzdělávání kontaktologa. Sledování 

nejnovějších technologií, metod, výrobků 

a vybavení je nepochybně důležité, záro-

veň je však třeba také dobře komunikovat 

a realizovat uvedené myšlenky.

V první řadě musíte být proaktivní 

ve všech oblastech praxe. Motivovat per-

sonál účastí na seminářích věnovaných 

kontaktním čočkám a řízení praxe. Žádat 

obchodní zástupce, aby organizovali 

setkání pro personál, na kterých se bude 

diskutovat o nových kontaktních čočkách 

a dostane se jim odpovědí na jejich 

dotazy. Používat audiokazety nebo CD 

nahrávky a podněcovat zaměstnance, 

aby používali internet k hledání dalších 

informací. Pořádat schůzky pro personál, 

na nichž budete informovat o nových 

kontaktních čočkách tak, aby měli všichni 

přehled o nejnovějších technologiích 

v kontaktologii. A využít každou příleži-

tost pro přechod na nové výrobky.

Vzdělávat své pacienty prostřednic-

tvím zpravodajů, dopisů, brožur, video-

nahrávek a s pomocí dobře informova-

ného personálu. Zasílat brožury a letáky 

společností vyrábějících kontaktní čočky 

společně s měsíčním vyúčtováním a zvací-

mi dopisy nebo prostřednictvím samostat-

ných zásilek. Začněte vydávat ve své praxi 

zpravodaj a pravidelně jej rozesílejte.

Zájem podněcuje i zviditelnění kon-

taktních čoček v rámci praxe. K vyvolání 

zájmu potenciálních nositelů postačí 

jednoduchá opatření, například viditelné 

upoutávky na recepci a prodejním pultu, 

s výzvou typu „Zeptejte se nás na kontakt-

ní čočky“, letáky, plakáty, stojany s infor-

mačními materiály nebo vyhrazení části 

věnované kontaktním čočkám v čekárně. 

Ke vzbuzení zájmu mohou rovněž poslou-

žit předběžné rozhovory s pacienty nebo 

dotazníky ohledně zkoušení kontaktních 

čoček nebo identifikace potřeb týkajících 

se životního stylu.

tab. 2  Četnost diskusí o kontaktních čočkách 
s pacienty v letech 2001–200910

2001 2003 2009

Všichni pacienti 7 % 13 % 11 %

Vhodní pacienti 74 % 64 % 67 %

Pouze pokud se pacient táže  19 % 22 % 20 %

Kontaktní čočky 
jsou volbou pro děti 
a dospívající

Kromě proaktivity při doporučování 

kontaktních čoček můžete zlepšit své 

obchodní výsledky i rozšířením věkové 

skupiny pacientů, kterým budou kontaktní 

čočky rutinně nabízeny a aplikovány. Mno-

ho očních praktiků nepovažuje kontaktní 

čočky za vhodnou volbu pro děti mladší  

12 let, avšak výsledky studie Contact Lens In 
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třebné k aplikaci čoček u mladších dětí. 

Studie CLIP však odhalila, že děti (8–12 

let) a dospívající (13–17 let) potřebují 

při úvodním sezení a dalších návštěvách 

u praktika k prvnímu nasazení čočky 

přibližně stejnou dobu.11 U dětí je sice 

zapotřebí průměrně o 10 minut delší doba 

nácviku nasazení a vyjmutí čočky, nácvik 

však může zajistit personál a umožnit tak 

praktikovi, aby se koncentroval na klinic-

kou část své práce.

U dětí bylo rovněž prokázáno, že mají 

stejný prospěch z čoček jako adolescenti. 

Ve studii ACHIEVE bylo prokázáno, že po-

užití kontaktních čoček vede ke zlepšení 

kvality života u malých dětí i dospívajících 

již po jednom týdnu po přechodu z brýlí 

na kontaktní čočky, a toto zlepšení zůstalo 

beze změny po dobu tří měsíců násled-

ného pozorování.13 Obě věkové skupiny 

uvedly, že nošení kontaktních čoček zlep-

šuje jejich vzhled a usnadňuje zapojení 

do sportovních aktivit. Obě skupiny dále 

hlásily výrazně větší spokojenost s vizuální 

korekcí při použití kontaktních čoček než 

při použití brýlí. Děti i dospívající nosící 

kontaktní čočky mají i podobnou četnost 

nálezu na štěrbinové lampě a četnost 

nežádoucích příhod.11

V různých studiích zaměřených 

na děti bylo v několika minulých le-

tech hodnoceno použití jednodenních 

jednorázových čoček, dvoutýdenních 

čoček pro opakované použití, RGP čoček 

a ortokeratologických čoček (corneal 

reshaping lenses) po dobu několika let. 

U všech typů čoček bylo prokázáno, že si 

děti dokážou úspěšně nasadit a vyjmout 

čočku a dokážou o své čočky také řádně 

pečovat. Vzhledem ke zvyklostem dospí-

vajících je preferovaným materiálem pro 

čočky silikon-hydrogel, požadovanou 

modalitou však zůstává jednodenní jed-

norázové nošení.

Pediatrics (CLIP) prokazují, že nabízet kon-

taktní čočky lze již osmiletým dětem.11, 12

Jedním z možných důvodů, proč 

někteří praktici upřednostňují oddálení 

aplikace kontaktních čoček na pozdější 

věk dítěte, je obava z dlouhé doby po-



Česká oční optika 1 / 2011Česká oční optika 1 / 2011

p
ří

lo
h

a 
Ko

nt
ak

tn
í č

oč
kySe zavedením jednodenních jedno-

rázových čoček ze silikon-hydrogelových 

materiálů na trh lze mnohým pacientům 

nabídnout zdravotní výhody a pohodlnost 

použití této nové skupiny čoček, a to včet-

ně dospívajících, pro které se tato modalita 

může stát vynikající volbou.14

Je možné, že nastal čas, abyste pře-

hodnotili své názory na používání kon-

taktních čoček u dětí. Podle studií CLIP 

a ACHIEVE jsou mladší pacienti nejen 

schopni pečovat o své čočky, ale dokážou 

ocenit i významné zlepšení sebepojetí 

a subjektivní kvality života. To znamená, 

že jakožto profesionální pracovník v oblasti 

péče o oči můžete významně ovlivnit život 

mladých pacientů tím, že jim nabídnete 

použití kontaktních čoček.

Studie hodnotící použití kontaktních 

čoček u dětí a dospívajících prokazují, 

že kontaktní čočky mohou poskytnout 

vhodnou alternativu k běžným brýlím již 

u osmiletých dětí, které potřebují korekci 

zraku, a tím rozšiřují vaši praxi o potenciální 

zákazníky.

Zahajte diskusi o vhodnosti kon-

taktních čoček s dětmi a jejich rodiči již 

od časného věku a informujte je o mož-

nosti této volby při všech návštěvách, 

stejně jako v materiálech a zprávách pro 

pacienty. Poučte obě skupiny o výhodách 

a jednoduchosti použití kontaktních čoček 

a nabídněte jim čočky na vyzkoušení.

Nová skupina pacientů: 
presbyopové

Od počátku 80. let 20. století jsme 

svědky vývoje čoček pro presbyopické 

pacienty. Ačkoli pokrok v této oblasti 

přinesl lepší komfort, bezpečnost a vidění 

pacientů, potenciální problémy se zrakem 

přetrvávají. To může být částečně způso-

beno tím, že většina lékařů ve Velké Británii 

hovoří o kontaktních čočkách s presbyo-

pickými pacienty spíše příležitostně (55 %) 

než často (37 %).10

U presbyopických pacientů je třeba 

řešit nejen pracovní požadavky zahrnující 

ostré a předvídatelé vidění na všechny 

vzdálenosti, ale i další očekávání, která 

vyžadují novou úroveň vlastností čoček. 

Klíčem k dobrému technologickému 

pokroku v naší oblasti je snadné použití 

v klinickém prostředí, a v konečném dů-

sledku spokojenost pacienta.

Nositelé presbyopických kontaktních 

čoček jsou vysoce motivováni k tomu, 

aby zůstali u kontaktních čoček, a jsou 

ochotni tolerovat některé vizuální nedo-

statky s ohledem na přínos, který z hle-

diska životního stylu nošení kontaktních 

čoček nabízí. Vynikajícími kandidáty jsou 

jedinci, kteří nosí čočky poprvé, často se 

jedná o nejvděčnější pacienty. Nositelé 

kontaktních čoček s monovizí a rozšíře-

nou monovizí mohou úspěšně používat 

i multifokální kontaktní čočky, zejména 

pokud jsou aplikovány s čočkami, které 

řeší problémy spojené s pocitem suchého 

oka a komfortem.

Hlavním klíčem k úspěchu u pacientů 

s presbyopickými kontaktními čočkami je 

vzdělávání. Stejně jako u aplikace všech 

ostatních čoček je třeba nejprve zvážit 

očekávání pacientů. Musíte zjistit, jaké 

jsou individuální vizuální potřeby pacien-

tů a poté předepsat kontaktní čočky dle 

potřeb pacienta s uvážením nejčastějších 

zrakových potřeb pacienta, jeho osobnosti 

a dalších zdravotních otázek. Vy i váš per-

sonál musíte být dobře obeznámeni s tím, 

jak každá presbyopická kontaktní čočka 

působí, a doporučovat čočky s patřičným 

entuziasmem.

Buďte ochotni zaujmout flexibilní 

přístup k řešení problémů. Někteří pa-

cienti budou nejspokojenější s jednou 

čočkou na dálku na dominantním oku 

a multifokální čočkou na nedominant-

ním oku, nebo s některou jinou kom-

binací. Aplikace presbyopických čoček 

vyžaduje větší zručnost a zkušenosti 

a praktik by se měl postarat o to, aby byl 

pacient za své úsilí náležitě odměněn.
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Použití čoček 
u astigmatických 
pacientů

Vzhledem k pokrokům ve vývoji čoček 

se měkké torické čočky stávají oblíbenou 

volbou pro praktiky i pacienty. Měkké 

torické čočky představují již několik let 

rostoucí segment na evropském trhu 

kontaktních čoček.15 Ve Velké Británii před-

stavovaly torické čočky v roce 2009 téměř 

jednu ze tří opakovaných aplikací (30 %) 

a podobný podíl zaujímaly i u nových 

aplikací (28 %).16

Praktici jsou však při doporučování 

čoček astigmatikům méně proaktivní než 

v roce 2003, i přes uvedení nových toric-

kých čoček na trh.10 Měkké torické čočky 

musí teprve dojít svého plného potenciálu 

v četnosti jejich předepisování, zejména 

u pacientů s astigmatismem menším než 

1,00 DC.17

Jedním z důvodů nízké četnosti 

předepisování torických čoček může být 

skutečnost, že pouze polovina pacientů 

s astigmatismem někdy slyšela o toric-

kých kontaktních čočkách jako možném 

korekčním prostředku.18 Na tomto příkladu 

je patrné, že praktici musí informovat 

o dostupnosti čoček všechny své astig-

matické pacienty, aby se zvýšil prodej 

těchto čoček.

Nové výrobní techniky zlepšily repro-

dukovatelnost u měkkých torických čoček 

a zjednodušily a zrychlily jejich aplikaci. 

V současné době jsou k dispozici jedno-

denní jednorázové a silikon-hydrogelové 

(SiH) čočky přinášející lepší fyziologické 

vlastnosti a komfort. Moderní měkké to-

rické kontaktní čočky spojují osvědčené 

výhody sférických čoček pro opakované 

použití nebo jednodenních jednorázo-

vých kontaktních čoček s nejnovějším 

torickým designem umožňujícím jasné 

a stabilní vidění, a v širokém rozmezí 

parametrů, díky němuž jsou tyto čočky 

hodnotným rozšířením volby pro astig-

matické pacienty.

Praktici by neměli automaticky před-

pokládat, že je u některého pacienta astig-

matismus příliš nízký na použití měkkých 

torických čoček nebo že je astigmatismus 

dostatečně korigován použitím sféric-

kých čoček. Ve studiích bylo prokázáno 

zlepšení zraku po aplikaci měkkých toric-

  Nabízejte kontaktní čočky všem vhodným pacientům 
jako pomůcku pro výběr brýlí.

  Navažte diskusi o kontaktních čočkách se všemi paci-
enty a nabídněte jim čočky na zkoušku.

  Prezentujte kontaktní čočky a brýle jako vzájemně se 
doplňující výrobky.

  Vzdělávejte a motivujte personál ohledně přínosu kon-
taktních čoček a zajistěte, aby byl celý tým informován 
o nejnovějších technologiích.

  Vzdělávejte a informujte své pacienty o vývoji v oblasti 
kontaktních čoček.

  Zvyšte ve své praxi viditelnost kontaktních čoček, která 
vyvolá zájem potenciálních zákazníků.

  Nabízejte kontaktní čočky a jejich přínos dětem a do-
spívajícím, a to již od raného věku.

  Prodiskutujte možnosti kontaktních čoček se všemi 
presbyopickými pacienty.

  Předepište měkké torické čočky pacientům s nízkým 
astigmatismem. 

  Využijte stávající databázi pacientů k vytipování potenci-
álních pacientů, kterým lze nabídnout kontaktní čočky.

10 HLAVNÍCH TiPů, 
JAK ZÍSKAT VěTšÍ POČET PACiENTů 

PRO KONTAKTNÍ ČOČKY

Je mimo pochybnost, že potřebujeme 

více typů kontaktních čoček pro pres-

byopické pacienty. Praktik by měl uvítat 

každý nový výrobek na trhu jako příležitost 

k rozšíření nabídky pro presbyopické paci-

enty, kteří mohou v průběhu stárnutí nosit 

čočky pohodlněji a s jasnějším viděním.
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0,75 a 1,00 D v porovnání s měkkými 

sférickými čočkami.19, 20 Nové příležitosti 

pro aplikaci torických čoček se mohou 

objevit i u suboptimálně korigovaných 

astigmatiků, kteří aktuálně používají měk-

ké sférické čočky.

Analýza databáze pacientů, kterým byly 

předepsány brýle, prokázala překvapivě 

vysoké zastoupení pacientů s astigma-

tismem, z nichž přibližně polovina má 

astigmatismus 0,75 DC nebo větší pouze 

na jednom oku.21 Tato hodnota astigma-

tismu je považována za prahovou, při 

které zvažujeme použití měkkých torických 

čoček, a za nejnižší hodnotu, od níž lze po-

užívat měkké torické čočky. Ačkoli některé 

z těchto pacientů lze považovat za hraniční 

z hlediska potřeby torické čočky, která závisí 

na různých faktorech, jako je osa cylindru, 

sférická dioptrická hodnota, oční dominan-

ce a vizuální potřeby, přesto existuje velká 

skupina potenciálních nositelů měkkých 

torických čoček, kterou nelze přehlížet.

Kontrola existujících databází pacientů 

k identifikaci potenciálních astigmatických 

pacientů, kteří by mohli mít prospěch 

z měkkých torických kontaktních čoček, 

je ideální cestou pro zvýšení prodeje 

kontaktních čoček. Tento postup lze 

uplatnit u stávajících nositelů sférických 

kontaktních čoček s nízkou mírou astig-

matismu, minulých nositelů kontaktních 

čoček, kteří v poslední době nevyzkoušeli 

nejnovější výdobytky v oblasti měkkých 

torických čoček, a u nových nositelů, 

kteří nemusí být informováni o tom, že 

kontaktní čočky mohou být volbou u jejich 

refrakční chyby.

Závěr

Přechod na proaktivní přístup zvýší po-

čet aplikací kontaktních čoček a nabídka vý-

robků a služeb orientovaných na maximální 

prospěch pacientů posílí jejich loajalitu. Tím, 

že zdůrazníme naše odborné schopnosti 

a nabídneme nové, inovativní výrobky našim 

pacientům pro zlepšení komfortu a lepší 

uspokojení potřeb souvisejících se zrakem, 

činíme důležitý krok k tomu, abychom získali 

důvěru pacientů v naše profesní schopnosti, 

udrželi si ji a utvrdili je v tom, že se mohou 

na naše zkušenosti spolehnout. Cílem je 

jako vždy pomoci našim pacientům, aby 

dlouhodobě, bez zdravotních komplikací 

a s potěšením nosili kontaktní čočky.

Tento článek byl poprvé uveřejněn v publikaci Optician 
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ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® Plus
Vaši pacienti o nich nebudou skoro ani vědět.

Pečlivě vyvážené vlastnosti kontaktní čočky pro kombinaci

vynikajícího pohodlí a zdravého nošení.

Příliš dobré na to, aby nebyly doporučeny.

ACUVUE®. SEE WHAT COULD BETM, ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM a ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® Plus jsou ochranné známky JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. ©Johnson & Johnson Vision Care, divize Johnson & Johnson, s. r. o., 2010

* Kontaktní čočky s UV fi ltrem nenahrazují sluneční brýle s UV fi ltrem, protože nezakrývají celé oko a jeho okolí. 
1. Horní epiteliální arkutátní léze 2. Brennan, Noel and Morgan, Philip. Clinical Highs & Lows of Dk/t. Part II: Modulus, design, surface – more than just fresh air. Optician, 2009, Vol 238, No 6218, 26-30. 3. Data on fi le JJVC 2010 4. Data on fi le JJVC 2009  5. The National Eye Care Trust. A sight for sore eyes. 

September 2005. Survey of 2750 UK workers. http://www.eye-care.org.uk 6. Data on fi le, JJVC.  7. Young G, Riley CM, Chalmers RL & Hunt C, Hydrogel Lens Comfort in Challenging Environments and the Effect of Refi tting with Silicone Hydrogel Lenses, Optom Vis Sci 2007, 84(4): 302–308.

Hladké a ohebné
Nižší modulus čočky snižuje možné nepohodlí 
nošení, SEALs1, mucinových koulí a změny 
refrakce2.
•  ACUVUE® OASYS® je nejhladší a výrazně 

ohebnější než konkurenční silikon-hydrogely3.

Chrání proti UV záření
Expozice UV záření nás vystavuje zvýšenému 
riziku vzniku katarakty5.  
•  UV blok třídy 1 poskytuje nejvyšší ochranu 

mezi všemi dostupnými měkkými kontaktními 
čočkami.*

Vysoce smáčivé
Zvlhčující látka začleněna do struktury 
materiálu kontaktní čočky.
•  Čočky zůstávají vysoce smáčivé a hedvábně 

hladké6 i v náročných prostředích, která běžně 
způsobují pocit suchých očí.

Vysoká propustnost 
pro kyslík
Dostatek kyslíku je nezbytný pro zdravou rohovku.
•  S ACUVUE® OASYS® je rohovce umožněn 

přísun téměř 100% kyslíku4.

Vynikající i v náročných prostředích.7

JJ OASYS inzerce A4 TISK.indd   1 30.7.10   9:16


