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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

přinášíme vám letní číslo časopisu Česká oční optika plné zají-
mavých informací z oblasti oční optiky, optometrie i kontaktologie. 
Věříme, že témata, která jsou v článcích zastoupena, vás zaujmou 
nejen ve chvílích zaslouženého odpočinku a budou prospěšná pro 
váš odborný i obchodní růst. 

Mezi zajímavé články bezpochyby patří tradiční ohlédnutí do 
historie oboru oční optika, nové poznatky v oblasti zraku či upo-
zornění na rizika kontaktu kontaktních čoček s vodou v bazénech.

V polovině září nás čeká tradiční, letos již 11. kongres oční optiky 
a optometrie. Tématem kongresu, který se tentokrát uskuteční v hlav-
ním městě Praze, je binokulární vidění. Toto číslo časopisu vám proto 
přináší jak řadu odborných článků, které se tomuto tématu věnují, 
tak důležité informace o tom, jak se kongresu můžete zúčastnit.

Společenstvo českých optiků a optometristů (SČOO) přes léto 
neodpočívá. Můžeme vám tak přinést aktuální stanovisko před-
stavenstva SČOO k možnosti měření zraku jinými profesemi než 
optometristy a rozhovor s novým prezidentem SČOO Václavem 
Antonínem.

 Za SČOO i redakční radu časopisu vám přeji pěkné léto a pří-
jemné čtení. 

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
předseda redakční rady
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ZPRÁVY REDAKCE   

Projekt Dobře vidět = bezpečně řídit

Katedra optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palac-
kého v Olomouci, Policie ČR, BESIP a Společenstvo českých 
optiků a optometristů připravili společný projekt Dobře vi-
dět = bezpečně řídit, jehož cílem je kontrolovat zrak řidičům 
motorových vozidel a připomínat jim důležitost dobrého 
zraku při řízení. První akce v rámci tohoto projektu proběhla 
12. května v olomouckém kraji, konkrétně přímo v Olomouci, 
kde policistům při kontrole projíždějících řidičů asistovaly dvě 
studentky optometrie z katedry optiky a nabízely řidičům 
změření zraku. Osmnáct z dvaceti kontrolovaných řidičů si 
nechalo svůj zrak vyšetřit a všichni splnili parametry dané 
legislativou. 

Zrak řidiče se hodnotí v okamžiku, kdy žádá o řidičský 
průkaz. Další povinná kontrola zraku u řidičů neprofesionálů je 
podle legislativy povinná až v 65 letech. Je tedy na zodpověd-
nosti každého řidiče, aby svůj zrak hlídal a vyhledal odborníka 
ihned, když pociťuje změny vidění. Špatné vidění může mít na 
řízení vozidla negativní vliv a být příčinou dopravních nehod. 
Zrak se v průběhu života fyziologicky mění a zhoršuje se, proto 
je pravidelné vyšetření zraku velmi důležité.

Další podobné kontroly budou v příštích měsících pokra-
čovat i na dalších místech olomouckého kraje. 

Zdroj: 

http://www.policie.cz/clanek/dobre-videt-bezpecne-ridit.aspx

Stárnutí populace nepřináší optikům 
prospěch

V sousedním Rakousku již několik let neroste trh s brýlemi, 
ačkoliv populace Rakušanů stárne. V roce 2015 se podle údajů 
Spolkového společenstva očních optiků prodalo 1,417 mi-
lionu brýlí, což je o dvě procenta méně než rok před tím. 
Podle Antona Kollera ze společenstva optiků lze tento pokles 
označit za normální kolísání trhu.

Počet prodaných brýlí v Rakousku mírně poklesl 
V optických kruzích se poukazuje na to, že se stále prodlu-
žuje doba, po kterou zákazníci oddalují nákup nových brýlí. 
V průměru si Rakušané kupují nové brýle po 3,7 letech. Ve 
věkové skupině 70 let a více si novou korekční pomůcku 
pořizují každých šest, osm nebo někteří až deset let. V roce 
2015 si nová skla koupilo 988 200 nositelů brýlí, tedy každý 
čtvrtý, což znamená pokles o dvě procenta.

Naopak se po zhruba deseti letech ustálil vztah mezi vlast-
níky tzv. kamenných optik a třemi řetězci Hartlauer, Fielmann 
a Pearle. Pokud sečteme prodané brýle dohromady, pak si 
zmíněné tři řetězce v roce 2015 udržely asi 55 % trhu. O rok 
dříve činil jejich podíl na trhu 58 %. Kamenné provozovny tedy 

získaly tři procentní body a jejich podíl na trhu činí 37 %. Mistr 
oční optiky, člen společenstva optiků v Horním Rakousku 
Peter Gumpelmayer k tomu říká: „Situace se mění z roku na 
rok. Jednou mají o pár procent více řetězce, pak zase my.“ Dále 
dodává: „Čím náročnější je požadavek zákazníka, například 
progresivní čočky nebo brýle pro práci s počítačem, tím častěji 
se zákazník obrací na odborného optika v kamenné optice.“ 

Vedoucí postavení na trhu má řetězec Hartlauer
Řetězec Hartlauer zaujímá mezi řetězci vedoucí postavení 
před značkou Fielmann, na dalších místech jsou řetězec Pearle 
a sdružení značek United Optics. 

Internetoví prodejci nepředstavují podle Gumpelmayera 
velký problém. „Ke zhotovení brýlí je zapotřebí mnoho údajů, 
které je při nákupu přes internet těžko možné zjistit a zadat,“ 
říká mistr oční optiky.

Zdroj: 

http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Optiker-profitieren-nicht-von-

alternder-Bevoelkerung; art15,2153615

Jubileum PhDr. Augustina Adolta

V pondělí 25. července 2016 se dožil významného život-
ního jubilea 80 let doktor Augustin Adolt, dlouholetý člen 
SČOO. Oboru, kterému zasvětil celý svůj život, se aktivně 
věnuje dosud. Přejeme panu doktorovi pevné zdraví a hodně 
elánu do dalších let.

Kolegové a redakce
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INFORMACE 
ze Společenstva
Může optik provádět 
měření zraku? 

SČOO zpracovalo stanovisko k šířící 
se informaci týkající se možnosti prová-
dění refrakce očními optiky. Z podrobné-
ho textu, který si přečtete v následujících 
odstavcích, vyplývá, že oční optik refrakci 
provádět nemůže. 
Odůvodnění: 
•  Jedná se o „diagnostickou zdravotní 

péči“ ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách. 

•  Nelze poskytovat zdravotní službu bez 
oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb mimo schválené prostory anebo 
nekvalifikovaným personálem – tedy 
očním optikem, nikoli optometristou. 

•  Provádění metrických vyšetření refrakce 
oka ve smyslu zákona o zdravotních 
službách, náležející optometristovi, je 
vymezeno v § 10 vyhl. č. 55/2011 Sb., 
o činnostech zdravotnických pracov-
níků a jiných odborných pracovníků. 

•  Vypuštění jednoho slova z textu no-
vely nařízení vlády nemůže mít vliv 

na zákonné vymezení zdravotní péče 
ve vztahu k obsahové náplni živnosti 
očního optika. 

•  Živnostenský zákon již ve svém úvodu 
jednoznačně stanovuje, že pokud se 
jedná o poskytování zdravotních služeb 
podle zákona o zdravotních službách, 
pak se nejedná o živnost, viz § 2 odst. 3 
písm. ai) živnostenského zákona. 

•  Vyzýváme proto odbornou veřejnost 
a další subjekty působící na poli oborů 
oční optiky a optometrie, aby informovaly 
odpovědně a nešířily klamavé informace 
stran možnosti provádět refrakci očními 
optiky. 

Stanovisko SČOO 
k provádění refrakce očním 
optikem 

Představenstvo SČOO shrnulo své 
stanovisko k této problematice, a to i v sou-
vislosti s novelizací nařízení vlády o obsaho-
vých náplních jednotlivých živností.

Považujeme za nanejvýše důležité 
vyjádřit se k nebezpečně se rozšiřujícímu 

nešvaru, kterým je poskytování někte-
rých služeb souvisejících s prováděním 
refrakce oka v očních optikách pracují-
cích čistě v režimu živnostenského záko-
na, stejně jako jejich faktické provádění 
personálem bez náležité kvalifikace.  

SČOO upozorňuje, že u provádění 
refrakce je překračována hranice mezi 
živností a poskytováním zdravotních 
služeb, konkrétně se totiž jedná o „dia-
gnostickou zdravotní péči“ ve smyslu 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách.

Provádění metrických vyšetření oka 
a další činnosti bezprostředně související 
s prováděním refrakce jsou zdravotní 
služby ve smyslu zákona o zdravotních 
službách, jmenovitě jsou tyto služby, 
jakožto činnosti typicky náležející op-
tometristovi, vymezeny v § 10 vyhl. 
č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravot-
nických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků.

Porušením platných předpisů je při-
tom jak poskytování zdravotních služeb 
neoprávněným subjektem, kdy jsou 

STRÁNKY SČOO   autor: Ing. Pavel Šebek
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služby náležející poskytovatelům z obo-
ru optometrie poskytovány „prostými“ 
očními optikami bez platného oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb, tak 
také jejich poskytování podnikateli sice 
s platným oprávněním, nicméně mimo 
schválené prostory, anebo nekvalifiko-
vaným personálem – tedy „jen“ očním 
optikem, nikoli optometristou.

V obou těchto případech se jedná 
o správní delikty, jmenovitě o poskyto-
vání zdravotních služeb bez oprávnění, 
resp. o poskytování zdravotních služeb 
prostřednictvím osoby bez patřičné způ-

sobilosti. Za tyto dva správní delikty může 
být orgánem kontroly uložena pokuta až 
do výše 1 000 000, resp. 500 000 Kč. 

Celý problém nabývá dále na důle-
žitosti od 1. července 2016, s účinností 
nařízení vlády č. 155/2016 Sb., kterým se 
novelizuje nařízení vlády č. 278/2008 Sb., 
o obsahových náplních jednotlivých živ-
ností. Novelou bylo mj. v obsahové náplni 
živnosti oční optika v příloze č. 2 odstra-
něno slovo „hlavy“ („Měření a vyhodnocení 
parametrů hlavy potřebných ke zhotovení 
korekčních brýlí“) s odůvodněním, že takto 
popsaná činnost při striktním doslovném 

výkladu nezahrnovala např. měření sou-
visející se vzájemnou polohou korekční 
oční pomůcky a hlavy klienta. 

V tomto smyslu a na základě to-
hoto odůvodnění SČOO vyjádřilo na 
jednání s Ministerstvem průmyslu 
a obchodu souhlas s touto formální 
změnou dikce předpisu, nicméně se 
bohužel potvrdily obavy části odborné 
veřejnosti a určité subjekty pohybující 
se v oboru oční optiky zahájily jakousi 
kampaň, jejíž motto by mohlo znít 
„Zajistili jsme pro oční optiky možnost 
provádět refrakci.“ 

Společenstvo českých optiků a optometristů 
ve spolupráci s Katedrou přírodovědných oborů Fakulty 
biomedicínského inženýrství ČVUT pořádají

17. - 18. září 2016 v Praze
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební
(ČVUT, Thákurova 7/2077, Praha 6 - Dejvice)

11. vzdělávací kongres zařazený do kreditního systému

     téma kongresu: 

Binokulární vidění
     optometrie - kvalitní refrakce binokulárního vidění a návrh jeho vhodné korekce
     optika - výroba a uzpůsobení korekce binokulárního vidění

Generální
sponzoři

5 společných přednášek
18 seminářů

OO2016-banner_210x100.indd   1 21.07.16   12:44

Kongres OPTOMETRIE–OPTIKA 2016 
Letošní 11. ročník vzdělávacího kongresu 
OPTOMETRIE–OPTIKA 2016 proběhne 
17.–18. září v prostorách Fakulty stavební 
Českého vysokého učení technického 
v Praze. Společenstvo letos organizuje 
tento kongres ve spolupráci s katedrou 
přírodovědných oborů Fakulty biomedi-
cínského inženýrství ČVUT, která vzdělává 
obor optika a optometrie (v Kladně). 
Hlavním odborným tématem letošní-
ho kongresu bude binokulární vidění. 
V přednáškách budete seznámeni 
s vývojem zrakových funkcí živočišných 
druhů až po lidskou binokularitu, s no-
vým českým standardem binokulární 
refrakce, jednotlivými možnostmi korek-
ce nedostatečnosti binokulárního vidění 
a vhodností jejich aplikace u konkrétních 
případů, s možnostmi korekce bino-

kulárního vidění kontaktními čočkami 
a také s nově vypracovanou brožurou 
zevrubně vysvětlující práva a povinnosti 
optometristů podle právních předpisů, 
nazvanou Metodika pro optometristy.
Kromě přednášek je připraveno 20 od-
borných seminářů orientovaných na tři 
oblasti: oční optika a marketing, praktic-
ká optometrie a kontaktní čočky a teorie 
optometrie. 
Program je letos sestaven velmi kvalitně 
a zajímavě a bude zdrojem cenných 
poznatků. Mezi špičkovými českými 
přednášejícími se objeví i mezinárodní 
profesní osobnost, Helmer Schweizer ze 
Švýcarska. Za účast na kongrese získáte 
kredity v rámci celoživotního vzdělávání. 
Součástí kongresu bude sobotní párty 
raut s jídlem, pitím a zábavou. Kvalitní 

catering a káva pomohou vytvořit tradič-
ní profesionální, neformální a uvolněnou 
atmosféru našich kongresů.
Podrobné informace ke kongresu 
naleznete ve vložené příloze tohoto 
časopisu. O místě konání párty rautu 
a doporučených možnostech ubytování 
vás budeme informovat během srpna.
On-line registrační formulář a další 
podrobné informace ke kongresu jsou 
zveřejněny a průběžně aktualizovány 
na webu Společenstva – www.scoo.cz. 
Poslední termín příjmu registrací a po-
platků (i možnosti zrušení registrace a vrá-
cení poplatku) je 31. srpna 2016. Všechny 
pozdější operace budou zpoplatněny. 
Opožděné registrace mohou být kvůli 
omezené kapacitě prostor odmítnuty.
Těšíme se na setkání, tentokrát v Praze.



8

Ponechme stranou polemiku, zda se 
jedná o flagrantní nepochopení textu 
nařízení vlády, anebo o činnost téhož 
subjektu, který by se pod rouškou preci-
zování předpisu snažil (neumně) otevřít 
pomyslná zadní vrátka k činnosti, která 
ovšem očním optikům (a do působnosti 
živnostenského zákona) vůbec nenáleží.

Faktem nicméně zůstává, že takto pro-
vedené vypuštění jednoho slova z textu 
nařízení vlády nemůže mít už z principu 
vliv na zákonné vymezení zdravotní péče 
(zdravotních služeb) ve vztahu k obsahové 
náplni živnosti. Živnostenský zákon již ve 
svém úvodu jednoznačně stanovuje, že 
pokud se jedná o poskytování zdravot-
ních služeb podle zákona o zdravotních 
službách, pak se nejedná o živnost, viz § 2 
odst.  3 písm. ai) živnostenského zákona. 
Logicky proto nelze dosáhnout jakéhokoli 
rozšíření režimu živnostenského zákona 
v této oblasti jinak, než že by došlo k zúžení 
definice na úrovni zákona o zdravotních 
službách – tedy zákona, který zde „má 
přednost“.

Jakkoli je situace v této věci legis-
lativně naprosto jednoznačná, SČOO 
přesto oslovilo dotčená ministerstva 
a předpokládáme, že v této věci bude 
vydáno ministerské stanovisko, které 
naprosto adresně rozptýlí jakékoli po-
chybnosti, jež snad mohly být vyvolány 
drobnou změnou citovaného nařízení 
vlády. 

Vyzýváme proto odbornou veřejnost 
a další subjekty působící na poli oborů 
oční optiky a optometrie, aby infor-
movaly odpovědně a (byť i s dobrým 
úmyslem) nešířily klamavé informace 
stran možnosti měřit refrakci očními op-
tiky. Tato činnost i nadále jednoznačně 
spadá do režimu zdravotní péče, a to bez 
ohledu na nejnovější změnu formulace 
v obsahové náplni živnosti oční optika. 
Oční optiky, které by tuto činnost prová-
děly bez oprávnění k poskytování zdra-
votních služeb anebo prostřednictvím 
osob bez patřičné způsobilosti, by se 
vystavovaly riziku vysoké pokuty.

Pozn.: následující text naleznete také 
na http://scoo.cz/wp-content/uploads/
Stanovisko_SCOO_Optik_a_refrakce.pdf. 

Představenstvo SČOO ve spolupráci s pora-
denskou společností re-medical s.r.o.

Stanovisko Ministerstva průmyslu 
a obchodu k provádění refrakce očním 
optikem, a to i v souvislosti s novelizací 
nařízení vlády o obsahových náplních 
jednotlivých živností, vyplývá z výňatku 
z dopisu adresovaného ministerstvem 
představenstvu SČOO:

„...K problematice vymezení čin-
ností očních optiků podle nařízení 
vlády o obsahových náplních jednot-
livých živností, ve znění nařízení vlády 
č. 150/2016 Sb. jenom podotýkám, 
že změna obsahové náplně živnosti 
‚Oční optika‘ nepředstavuje žádné 
nové vymezení činností, které lze 
v rámci živnosti vykonávat. Jedná se 
pouze o sjednocení terminologie 
s terminologií zákona o zdravotnických 
prostředcích. V tomto smyslu byly též 
instruovány živnostenské úřady. Úprava 
byla konzultována i s vámi zmiňovaným 
Ministerstvem zdravotnictví a dalšími 
institucemi. Změnou nařízení vlády 
tedy nedošlo, a ani nemohlo dojít, k no-
vému vymezení kompetencí očních 
optiků vůči optometristům, případně 
očním lékařům. Toto vymezení totiž 
plyne z ustanovení § 3 odst. 2 písm. 
a) živnostenského zákona, podle kte-
rého činnost lékařů a nelékařských 
zdravotnických pracovníků (mezi něž 
patří optometristé – upraveno zákonem 
č. 96/2004 Sb. a vyhl. č. 55/2011 Sb.) při 
poskytování zdravotních služeb není 
živností, a nemůže tedy být ani obsa-
hem živnosti ‚Oční optika‘. ...“

Podepsán Ing. Bc. Petr Kameník, ředitel 
odboru živností, Ministerstvo průmyslu 
a obchodu České republiky

Změny ve vedení 
Společenstva 

Na valné hromadě, konané 14. květ-
na 2016 v Praze, oznámil prezident 
Ing. Jiří Panenka rezignaci na pozici 
prezidenta SČOO. Na 9. zasedání před-
stavenstva 1. června následně svou re-
zignaci podepsal. Novým prezidentem 
byl zvolen dosavadní viceprezident 
Václav Antonín a na uvolněnou pozici 
viceprezidenta byl zvolen Jaroslav 
Wagner. Jiří Panenka nadále zůstává ve 
funkci člena představenstva. 

Nové vedení Společenstva od 1. červ-
na 2016
Prezident: Václav Antonín
Viceprezident: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
Viceprezident: RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. 

Smlouvy optometristů 
s pojišťovnami 

Na základě častých dotazů členů 
SČOO na možnost uzavírání smluv opto-
metristů s pojišťovnami a argumentace, 
že takové smlouvy existují a jsou dále 
uzavírány, jsme se dotázali v této věci 
předních pojišťoven. 

Pojišťovny se vyjádřily ve smyslu, 
že jelikož pro odbornost optometrie 
neexistuje podle seznamu zdravotních 
výkonů žádný zdravotní výkon, nelze 
tento obor sám o sobě „zasmluvnit“ pro 
účely úhrad z prostředků z veřejného 
zdravotního pojištění. Jediné hrazené 
výkony v této oblasti jsou zdravotní výko-
ny příslušející odbornosti oftalmologie 
a ortoptista.

Zjistili jsme, že u VZP existuje 40 his-
torických smluv, ale v současné době 
smlouvy uzavírány nejsou a vyšetření 
optometristy lze hradit pouze při vy-
konávání praxe ve spolupráci s léka-
řem. Prověřujeme možnost zavedení 
sdílených kódů, které by umožňovaly 
optometristům hradit jejich úkony z pro-
středků veřejného pojištění. 

Povinnost aktualizace 
informací ve vztahu ke 
státním orgánům 

Upozorňujeme členy na povinnost 
aktualizace informací ve vztahu ke 
státním orgánům (KÚ, NCO NZO, ÚZIS). 
V přípravě je projekt, který by měl pro-
vázat databáze krajských úřadů, registry 
NCO NZO a ÚZIS. Doporučujeme proto 
aktualizaci povinných údajů – propojení 
databází může vést ke kontrole zjiště-
ných nesouladů údajů v jednotlivých 
databázích a k sankcím za nesplnění 
ohlašovací povinnosti. 

Ing. Pavel Šebek
tajemník SČOO
scoo@scoo.cz
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NOVÉ VEDENÍ 
SČOO 
SE PŘEDSTAVUJE
V červnu loňského roku bylo 

na mimořádné volební valné 
hromadě zvoleno dvanáct osob, 
které budou působit ve vedení 
SČOO v  období 2015–2019. 
Na první schůzi v červenci 2015 
pak byli zvoleni noví členové 
představenstva a revizní komi-
se. Jednotlivé zástupce obou 
hlavních orgánů Společenstva 
vám postupně představujeme 
na stránkách našeho časopisu, 
a  to prostřednictvím odpovědí 
na několik otázek. V tomto čísle 
přinášíme odpovědi Taťány Oli-
vové a Michala Gracy.

1.  Proč jste se začal/a věnovat opti-
ce, co Vás přivedlo k této profesi? 
Máte takzvaně „optiku v rodině“, 
pokračujete v  tradici rodinného 
podniku, nebo jste první, kdo se 
v rodině optice věnuje?

2.  Co je podle Vás největší „bolest“ 
oborů optika a optometrie v sou-
časné době?

3.  Proč jste se rozhodl/a kandidovat 
do předsednictva SČOO?

4.  Jaké hlavní cíle hodláte z pozice své 
funkce prosazovat?

5.  Jaké rady byste dal/a studentům, 
kteří zahajují studium a  chtějí se 
věnovat stejnému oboru jako Vy?

6.  Co Vás ve Vaší práci naposledy 
překvapilo, ať už mile, nebo ne-
příjemně?

7.  Máte v  profesním životě vytčený 
nějaký cíl? Jaký? A podařilo se Vám 
jej dosáhnout?

8.  Co Vám na Vaší práci přináší největ-
ší uspokojení?

9.  Jaké je Vaše krédo pro úspěšné 
podnikání?

10.  Co (nebo kdo) Vám dodává 
vnitřní sílu a energii? Jak rela-
xujete?

STRÁNKY SČOO   autor: redakce 
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Taťána Olivová, DiS.
oční optička
členka revizní komise SČOO

1. Odmalička jsem v této profesi, pro-
tože mí rodiče pracují v oboru oční 
optik-optometrista již přes 45 let. Takže 
pokračuji v rodinné tradici. Navíc jsem 
kromě dálkového studia oboru oční 
technik vystudovala i obor management 
obchodu a služeb.

2. Jednoznačně nadbytečná administra-
tiva. Nejednotnost sdružení jednotlivých 
zájmových společenství. A často teorie 
odtržená od praxe.

3. Dlouho nás zastupovali zkušení 
„matadoři“. Bohužel pak nastalo období 
„osídlování divokého západu“. Takže dou-
fám, že svým přístupem a svými názory 
přispěju ke stabilizaci našeho sdružení 
a celkových postojů.

4. Přála bych si, aby byla dostupná nejen 
vysoce erudovaná teoretická příprava, 
ale aby došlo i k propojení teorie s praxí. 
Aby zákazník, který navštíví oční optiku, 
měl jistotu, že mu služby poskytuje sku-
tečný odborník, tedy člověk s rozhledem 
a přehledem v oboru.

5. Studentům bych připomněla, aby si 
hned na začátku uvědomili, že oční op-
tika je obor s celoživotním vzděláváním 
a že jde o službu zákazníkovi. My jsme 
tady pro naše klienty, kteří přicházejí 
s poruchami zraku. A zároveň že se jed-
ná o multiobor – oční optik, stejně tak 
i optometrista spolupracují nejen s oftal-

mologem, ale i se zrakovým terapeutem 
a ortoptickou sestrou.

6. Mile, když se spokojení klienti vrací i se 
svými blízkými. Nemile novelizace admi-
nistrativy, která v konečném důsledku 
znamená i zvýšenou finanční zátěž.

7. V naší rodinné firmě dochází ke ge-
nerační výměně. Byla bych tedy velmi 
ráda, kdyby spokojenost zaměstnanců 
pokračovala stejně jako spokojenost 
našich zákazníků.

8. Viditelný výsledek naší práce. Když 
klient převezme brýle a sdělí tu kou-
zelnou větu: „Jé, já vás dobře vidím“. 
Když odchází z optiky spokojený. A ještě 
raději jsem, když slyším chválu na své 
kolegy zaměstnance. Tímto děkuji i jim.

9. Vážit si každého zákazníka a nepodce-
ňovat jeho inteligenci. Osobně nesnáším 
gigantické slevy a mega výprodeje. 
Stabilní nabídka a věrnostní program je 
podle mého názoru daleko upřímnější 
a poctivější cesta.

10. Obecně každá práce s lidmi člově-
ka vyčerpává a je náročná. Proto ráda 
relaxuji sportem, ať už při jízdě na kole, 
plaváním nebo cvičením na stroji power 
plate. Rovněž „dobíjím baterky“ při posle-
chu dobré hudby.

Mgr. Michal Graca
oční optik, optometrista
člen představenstva SČOO

1. Můj tatínek se oboru věnuje prak-
ticky celý život, tedy od šedesátých 
let, byl jedním z prvních optiků, kteří 
se věnovali aplikaci kontaktních čoček, 
spolupracoval s Ing. Jiřím Vodňanským 
a profesorem Ottou Wichterlem. V roce 
1991 založil vlastní firmu, což usměrnilo 
volbu zaměření mého studia. 

2. Největší problémy vidím asi v obchá-
zení pravidel, která nám nařizují zákony. 
Jsem přesvědčen, že v oborech oční 
optika a optometrie by měli pracovat 
odborně vzdělaní lidé.

3. Není mi jedno, jakým směrem se 
oční optika a optometrie budou dále 
vyvíjet, proto mi přišlo dobré se k před-
stavenstvu přidat. I v tomto tedy mohu 
navázat na rodinnou tradici.

4. Ve své funkci hodlám podporovat ty 
cíle, které si prosadila valná hromada 
SČOO před volbami do představenstva.

5. Studentům bych doporučil, aby stu-
diu zvoleného oboru věnovali náležitou 
pozornost a aby v maximální možné 
míře využili praxe v očních optikách 
u zkušených odborníků.

6. Často mě mile překvapí nové produk-
ty v oblastech brýlových čoček, obrub 
i kontaktních čoček.

7. Mým hlavním cílem v profesním ži-
votě je, aby to v práci dobře fungovalo 
a aby byli spokojeni jak naši klienti, tak 
všichni zaměstnanci.

8. Zákazníci, kteří se k nám do optiky 
rádi vracejí.

9. Kvalitní služby, kvalitní produkty 
a spokojenost zákazníků.

10. Největším zdrojem energie je pro 
mě rodina a pes, ve volném čase se 
věnuji svým hlavním zálibám, kterými 
jsou turistika, mykologie a hudba.

Za rozhovor poděkovala redakce
Foto: z archivu T. Olivové a M. Gracy
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ZAJÍMAVOSTI   překlad: redakce

KDYŽ SE JÍZDA 
AUTEM STANE 
NEBEZPEČNOU
Lidé, kteří v opilosti usednou za 

volant a stávají se tak nebez-
pečím pro sebe i své okolí, jsou 
ve společnosti právem odsuzo-
váni. Daleko méně pozornosti 
ovšem věnujeme mnoha účast-
níkům silničního provozu, kteří 
zavinili dopravní nehodu kvůli 
špatnému zraku. Skoro vždy se 
přitom jedná o  osoby vyšších 
věkových kategorií, u  nichž se 
s každou další životní dekádou 
podstatně častěji vyskytuje ka-
tarakta (šedý zákal), glaukom 
a věkem podmíněná makulární 
degenerace (VPMD). 

Řada lidí si své snížené zrakové 
funkce často odmítá přiznat – snad 
 každý oční lékař by mohl hovořit 

o tom, jak nesmlouvaví bývají mnozí 
starší pacienti, kteří i přes jedno-
značnou diagnózu některého z výše 
uvedených onemocnění přesvědčují 
při vyšetření zrakové ostrosti lékaře, 
že „přece vidí všechno!“. 

Brýle s antireflexními 
skly mohou být řešením

Celá řada zrakových funkcí s po-
stupujícím věkem ochabuje. Jsou to 
například: 
• zraková ostrost,
• vidění za šera,
• kontrastní citlivost,
• vnímání zorného pole,
• barevné vidění, 
• stereo vidění.

Mnichovský oftalmolog Bernd La-
chenmayr již před několika lety porovnal 
střední hodnotu ostrosti vidění za dne 
u účastníků dopravních nehod s hod-
notami kontrolní skupiny a u prvně 
jmenovaných prokázal silně sníženou 
funkci vidění. Zatímco průměrná zra-
ková ostrost u kontrolní skupiny činila 
1,05, u účastníků nehod to bylo obecně 
0,8 a speciálně u řidičů, kteří způsobili 
dopravní nehodu kvůli předjíždění, byl 
zaznamenán pokles hodnoty na 0,75. 

Existuje řada způsobů, jak proti 
fyziologické degeneraci zraku a také 
proti snížené rychlosti reakcí v důsledku 
narůstajícího věku bojovat. Starší řidiči by 
měli nosit adekvátní brýle s antireflexní-
mi skly, přizpůsobené aktuálnímu stavu 
refrakce, a snížit rychlost řízení, a naopak 
by neměli předjíždět jiná vozidla a – při 



  13

zvýšené citlivosti na oslnění a sníženém 
vnímání kontrastů – řídit po setmění. 

Mimo to se řidiči v seniorském věku 
rovněž dopouštějí hříchů, které bývají za 
volantem připisovány především mladším 
osobám. Z ankety Washington University 
v St. Louis mezi řidiči, kterým bylo 65 let 
a více, vyplynulo, že 56 % z nich během 
řízení používá mobilní telefon a 3,9 % GPS 
navigaci. Tři procenta z nich dokonce při-
znala, že za volantem odesílají SMS zprávy. 

Technické pomůcky 
přetěžují zrak

Pravidelné čištění brýlí, vnitřní strany 
čelního skla automobilu a také nepořizová-
ní tónovaných předních skel. Tyto faktory 
společně s nepříznivým počasím mohou 
snížit dopad světla na oko o více než 
dvacet procent. „Kromě toho se zdá být 
užitečné, aby osoby se zrakovými potížemi 
jezdily i ve dne se zapnutými světlomety, 
nejlépe se skutečným denním svícením,“ 
říká Lachenmayr. Řidič je tak pro ostatní 
účastníky silničního provozu a chodce lépe 
viditelný, což zvyšuje jejich bezpečnost. 

Dodatečné elektronické pomůcky, jako 
například noktovizory (zařízení zesilující 
zbytkové světlo), mohou naopak vést 
k rychlému přetížení zraku řidiče, který se 
i tak již nachází na hranici své výkonnosti.

Vliv očních onemocnění 
na řízení

Ze tří nejčastějších onemocnění 
zraku ve vyšším věku, která jsou uve-
dena v úvodu článku, je pouze jedno 
léčitelné a plně odstranitelné: katara-
kta. Je typické, že se příznaky věkem 
podmíněného zakalení čočky u řady 
pacientů poprvé projeví právě během 
řízení. Vedle zamlženého vidění řidiči 
najednou vnímají, že je světlomety 
protijedoucích automobilů oslňují da-
leko více než před několika lety. Starším 
lidem, kteří trpí šedým zákalem a jsou 
aktivní, ať už v silničním provozu, při 
sportu nebo ještě v zaměstnání, dnes 
oftalmologové doporučují operaci 
mnohem častěji než dříve.      

Díky moderní technice malého řezu, 
odstranění vlastní čočky fakoemulzifikací 

a případně také fragmentaci pomocí 
femtosekundového laseru máme k dis-
pozici málo invazivní operační metodu, 
která se dnes často provádí v lokální 
anestezii pomocí kapek a trvá sotva 
deset minut. Následně použitá intrao-
kulární čočka (IOL) může být vyměřena 
přesně tak, aby refrakce pacienta byla 
při pohledu do dálky – tedy i během ří-
zení – perfektně kompenzována (nulová 
dioptrie), zatímco při pohledu do blízka 
pacient použije brýle na čtení.

Multifokální čočky umožňují obojí – os-
tré vidění na blízko i do dálky. To je ovšem 
vykoupeno optickou ztrátou, se kterou musí 
být pacient srozuměn: úbytkem kontrastní 
citlivosti. Řidiči, kteří často jezdí autem za 
tmy, by měli zvolit čočky monofokální. 

U osob postižených glaukomem 
hrozí oproti ostatním řidičům zhruba 
pětinásobné riziko, že se stanou účastníky 
dopravní nehody, a téměř desetinásobné 
riziko, že nehodu sami zaviní. Výzkum 
chování během řízení u 28 pacientů 
s glaukomem prokázal problémy při 
rozličných manévrech, jako je například 
udržování konstantní vzdálenosti od 
vozidla jedoucího před námi (zejména 

Řidiči v seniorském věku by měli při řízení nosit brýle s antireflexními skly a přiměřeně snížit rychlost jízdy.
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v zatáčkách), změna jízdního pruhu nebo 
udržování vozidla ve stopě. Objevují se 
indicie, že odumírání neuronů v sítnici 
postižené glaukomem a ve zrakovém 
nervu možná souvisí se srovnatelnými 
mechanizmy v centrálním mozku, které 
mají za následek omezení kognitivních 
schopností.

Profesor Lachenmayr poukazuje na to, 
že typické výpadky zorného pole u paci-
entů s glaukomem začínají v oblasti 20° až 
30° paracentrálně. Postižený je však často 
subjektivně nevnímá, výpadky se nenápad-
ně rozšiřují a vedou k vytvoření rozsáhlejší 
zóny bez zrakového vjemu. Je to právě ta 
oblast, ve které se při pohledu řidiče smě-
rem před sebe nacházejí například chodci, 
kteří se chystají přejít přechod, nebo také 
protijedoucí auto, které v okamžiku, kdy se 
řidič rozhoduje, že bude předjíždět, nejspíš 
zcela „zmizí“ v tomto skotomu.

Výpadky zorného pole obou očí, které 
jsou postiženy glaukomem (onemocnění 
většinou postihne obě oči, i když s roz-
dílnými projevy), se mohou fatálně dopl-
ňovat. Pro pacienty s glaukomem s po-
kročilým poškozením zorného pole byl 
oproti jiným osobám s lehkým omezením 
stanoven rizikový faktor 2,13, že způsobí 
dopravní nehodu. Podle Lachenmayra 
neexistuje možnost kompenzace binoku-
lárních defektů zorného pole. Logickým, 
i když ne vždy realizovaným důsledkem, 
je tedy přestat řídit automobil.

Konec řízení automobilu 
jako důsledek zrakových 
obtíží

Oproti glaukomu, při němž ztráta 
zraku začíná na periferii, se u makulární 

degenerace ztrácí centrální zraková 
ostrost a postižený člověk si tak ztráty 
funkčnosti subjektivně povšimne dříve. 
Tito pacienti mají tendenci přizpůsobo-
vat své chování za volantem zrakovému 
omezení, které sami vnímají (například 
neřídí v noci a nejezdí v neznámém pro-
středí), nebo odevzdají řidičský průkaz. 

Pacientům s neovaskulární VPMD 
v některých případech přinášejí nové 
metody léčby v podobě intravitreální 
aplikace VEGF inhibitorů šanci nadále 
řídit vozidlo, pokud terapie vede ke zlep-
šení zraku – takové změny byly popsány 
po dvou letech. Několik dlouhodobých 
pozorování po dobu šesti nebo sedmi 
let ovšem poukazuje na to, že obno-
vená funkčnost je často neudržitelná 
a vlhká forma VPMD nezřídka přejde do 
formy suché, pro kterou doposud léčba 
neexistuje. 

Mobilita starších účastníků silničního 
provozu by měla být zachována, je-li to 
možné a odůvodnitelné. Ovšem ne za 
každou cenu. 

Z německého originálu přeložila redakce.

Literatura:
Gerste, R. D.: Wenn Autofahren zur Gefahr 
wird. DOZ Deutsche Optikerzeitung. Heidel-
berg: DOZ-Verlag, 2016, 05, 42–44.
Grafické podklady: Adobe Stock

Ztráta centrálního vidění při věkem podmíněné makulární degeneraci výrazně omezuje možnost řídit vozidlo.

Povinnost nosit brýle 
v řidičském průkazu
Zatímco dříve bývalo přímo v řidič-
ském průkazu vepsáno „Brýle nutné“, 
v současných průkazech podle vzoru 
EU označují podmínění nebo omezení 
řidičského oprávnění číselné harmoni-
zační kódy (01.01 značí povinnost no-
sit brýle, 01.02 kontaktní čočky, 01.03 
ochranné brýle, 01.04 brýle snižující 
propustnost světla, 01.05 oční kryt 
a 01.06 brýle nebo kontaktní čočky; 
zdroj: http://www.mdcr.cz).

Optometristé doporučují 
pravidelná vyšetření
Zdravý člověk by měl absolvovat 
preventivní vyšetření zraku alespoň 
jednou ročně. Starší lidé nebo osoby 
s onemocněním, které se může na 
očích a zrakových schopnostech pro-
jevit, by měli zajít na vyšetření zraku 
dvakrát ročně.
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FÚZNÍ 
REZERVY 
a jejich nepřímé měření
 2. část
V první části článku o fúzních 

rezervách (ČOO 1/2016) 
jsme se zabývali přímým mě-
řením, tedy měřením rozsahu 
fúzních rezerv. Ten do určité míry 
vypovídá o schopnosti kompen-
začního mechanizmu heterofo-
rií. Pro komplexnější posouze-
ní schopnosti kompenzace je 
vhodné doplnit toto přímé měře-
ní i o nepřímé hodnocení fúzních 
rezerv. Takový přístup využívají 
některé systémy pro posouze-
ní binokulárních poruch, jako 
například Morganův systém, 
analytická analýza OEP nebo in-
tegrativní analýza. Tyto systémy 
pracují spíše se skupinou nálezů 
než pouze s jedním nálezem, na-
příklad rozsahem fúzních rezerv. 

Dysfunkce vergenčního systému 
může být totiž přítomna i přesto, 
že je rozsah fúzních rezerv podle 
očekávaných hodnot. V tomto 
článku bude pro označení fúz-
ních rezerv použito termínu fúzní 
vergence.

Nepřímé hodnocení 
fúzních vergencí 

Pro nepřímé hodnocení fúzních 
vergencí můžeme využít tyto testy: 
měření negativní a pozitivní relativní 
akomodace (NRA a PRA), blízkého bodu 
konvergence (NPC), akomodační a ver-
genční facility (BAF a VFT) a akomodační 
odpovědi. Mimo PRA jsou tyto testy 
používány pouze pro měření do blízka. 

Dosažení platných výsledků na všech 
níže uvedených testech je podmíněno 
plnou sférocylindrickou korekcí refrakční 
vady do dálky.

Negativní relativní 
akomodace  

Binokulární měření negativní relativ-
ní akomodace (NRA) nepřímo hodnotí 
funkci pozitivní fúzní vergence. Při po-
hledu na vzdálenost 33 nebo 40 cm jsou 
pomalu navyšovány hodnoty vrcholové 
lámavosti v krocích +0,25 nebo +0,5 D. 
Klient vyhodnocuje, zdali pozorovaný 
test vidí jednoduše a stále ostře. Princi-
pem je udržet konvergenci na stabilní 
úrovni, zatímco jsou požadovány změny 
v akomodační odpovědi. K tomu, aby 
klient viděl test stále ostře, je zapotřebí 
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postupně relaxovat akomodaci, což je 
doprovázeno snížením akomodační 
konvergence (obr. 1). Její hodnota je 
ovlivněna poměrem mezi akomodační 
konvergencí a akomodací (AC/A). V ta-
kovém případě by však klient brzo hlásil 
ztrátu jednoduchého binokulárního vi-
dění a test by vnímal dvojitě. Pro udržení 
jednoduchého vidění je proto zapojena 
pozitivní fúzní vergence, test tedy nepří-
mo hodnotí schopnost pozitivní fúzní 
vergence. Rozostření obrazu může být 
způsobeno neschopností relaxovat 
akomodaci, ale také zapojením akomo-
dační konvergence při nízké pozitivní 
fúzní vergenci.

Pozitivní relativní 
akomodace 

Tento test lze provádět do dálky i do 
blízka. V obou případech, za binokulár-
ních podmínek, nepřímo hodnotí ne-
gativní fúzní vergenci. Do blízka, stejně 
jako u NRA, jsou na vzdálenost 33 nebo 
40 cm postupně navyšovány hodnoty 
vrcholové lámavosti v krocích –0,25 
nebo –0,5 D a klient má za úkol udržet 
test jednoduše i ostře. Předkládání roz-
ptylných čoček dává potřebu většímu 
akomodačnímu úsilí, přičemž je třeba 
zachovat stejnou úroveň konvergence. 
Přídavná akomodace je doprovázena 
akomodační konvergencí, jejíž hodnota 
závisí na konkrétní hodnotě poměru 
AC/A. Přílišná konvergence by vedla 
ke ztrátě jednoduchého binokulárního 
vidění, proto je zapojena negativní fúzní 
vergence. K rozostřenému vidění může 
dojít při nedostatečné akomodační šíři, 
ale také nízké negativní fúzní vergenci.

Blízký bod konvergence 

Měření vzdálenosti blízkého bodu 
konvergence (NPC) nepřímo hodnotí 
pozitivní fúzní vergenci do blízka. Sta-
novujeme nejbližší bod, při kterém klient 
vidí test jednoduše. Místo, kde poprvé 
dochází ke ztrátě jednoduchého bino-
kulárního vidění, nazýváme bodem roz-
dvojení (break point) a místo, kde poprvé 
dochází ke spojení obrazu, nazýváme 
bodem opětovného spojení (recovery 
point). Princip testu je velmi jednoduchý, 

v praxi je však měření blízkého bodu 
konvergence komplikovanější. V někte-
rých případech není schopen klient určit 
break point ani v případě velmi blízkých 
vzdáleností. Naším úkolem je ověřit, 
zdali nedošlo k supresi vjemu jednoho 
oka. Proto některé přístupy doporučují 
použití Pen light red green testu (PLRG, 
obr. 2), ve kterém jsou vjemy každého 
oka identifikovány barvou použitého 
filtru. Při dosažení break pointu vnímá 
klient dva světelné zdroje vedle sebe, 
poznání je usnadněno tím, že mají od-
lišné barvy. V případě, že vizuální systém 
vzhledem k nedostatečné konvergenci 
utlumí vjem jednoho oka, změní se 
barva světla podle barvy filtru neutlume-
ného oka. Tato modifikace tak usnadňuje 
hodnocení blízkého bodu konvergence. 
Měření můžeme doplnit i o objektivní 

pozorování break a recovery pointu, 
očekávané hodnoty jsou však mírně 
odlišné. Studie Abrahama z roku 2015 
ukázala, že průměrná hodnota break 
pointu při subjektivním měření byla 7,17 
cm, pro objektivní měření pak 6,3 cm. 
Při objektivním měření tak break point 
určíme později, než dojde k přerušení 
jednoduchého binokulárního vidění.

Binokulární akomodační 
facilita 

Měření akomodační facility za bi-
nokulárních podmínek (BAF) hodnotí 
mimo akomodační schopnosti i nepří-
mo pozitivní a negativní fúzní vergenci 
(obr. 3 vlevo). Jedná se o posouzení 
flexibilní schopnosti akomodace a desa-
komodace při nezměněné konvergenci 

obr. 1 Princip funkce testu pro určení negativní relativní akomodace.

obr. 2  Pen light red green test pro určení blízkého bodu konvergence. Vlevo break point, 
vpravo suprese levého oka.

obr. 3  Vlevo měření binokulární akomodační facility, vpravo klíny pro měření vergenční 
facility.
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na stabilní úrovni. Na rozdíl od NRA a PRA 
jsou předkládány hodnoty vrcholových 
lámavostí prudce, při použití ±2 D, 
o rozdílu 4 D. Schopnost akomodace 
a desakomodace při udržení ostrého 
a jednoduchého vidění označujeme jako 
jeden cyklus. Nejčastěji je test vyhodno-
cován jako počet cyklů během jedné 
minuty. Snížený počet cyklů nebo do-
konce neschopnost dokončení jednoho 
cyklu může být způsobena neadekvátní 
pozitivní fúzní vergencí a negativní fúzní 
vergencí nebo (a) nedostatečnou schop-
ností relaxovat a zapojovat akomodační 
systém. Pro posouzení binokulární po-
ruchy je třeba od sebe možné příčiny 
odlišit. Během testu je také doporučeno 
hodnotit, zdali je v rámci cyklů shodná 
rychlost zaostření a spojení při vložení 
rozptylné i spojné čočky. 

Vergenční facilita  

Na rozdíl od všech předchozích testů 
probíhá měření pouze za binokulárních 
podmínek a je možné ho provádět 
i u presbyopických klientů. Nepřímo hod-
notí pozitivní fúzní vergenci i negativní 

fúzní vergenci. Existuje několik modifikací 
tohoto testu, často používanou metodi-
kou je předkládání 12 pd s bází ven a 3 pd 
s bází dovnitř na vzdálenost 40 cm (obr. 3 
vpravo). Stejně jako u předchozích testů je 
i zde klient žádán, aby se snažil zachovat 
ostré a jednoduché vidění. Jako u ako-
modační facility je změna předložených 
skel prudká, v tomto případě o rozdílu 
15 pd. V případě, že došlo během testu 
ke ztrátě jednoduchého binokulárního 
vidění, je pozitivní fúzní vergence nebo (a) 
negativní fúzní vergence nedostatečná. 
Při vnímání rozostřeného obrazu je pro 
obnovení bifoveolární fixace zapojena 
akomodační konvergence. I v tomto 
případě je doporučeno hodnotit rych-
lost zaostření a spojení obrazu – v rámci 
cyklů – mezi prizmatem s bází dovnitř 
a prizmatem s bází ven. 

Akomodační odpověď 

Monocular estimation method reti-
noscopy 
Metoda pojmenovaná Monocular 
estimation method retinoscopy (MEM, 
obr. 4 vpravo), která pracuje na prin-

cipu skiaskopie, poskytuje objektivní 
posouzení akomodační odpovědi. Pro 
doporučenou vyšetřovací vzdálenost 
40 cm odpovídá akomodační stimul 
hodnotě 2,5 D. Akomodační odpověď je 
však nižší, u tohoto testu bývá očekávaná 
hodnota zpoždění +0,25 až +0,5 D. Při 
vyšší hodnotě akomodačního zpoždění 
se může jednat o insuficienci akomoda-
ce, při nižších hodnotách o akomodační 
spazmus nebo exces akomodace. Za 
binokulárních podmínek tento test také 
nepřímo hodnotí pozitivní fúzní vergenci 
a negativní fúzní vergenci. Při nedostat-
ku pozitivní fúzní vergence může dojít 
k zapojení akomodační konvergence, 
která je spjatá s akomodací, proto bude 
výsledná akomodační odpověď vyšší, 
než jsou očekávané hodnoty. Tento stav 
označený jako overaccommodation 
tedy nemusí znamenat pouze potíže 
s akomodací. V případě nízké negativní 
fúzní vergence je ve snaze o udržení 
jednoduchého binokulárního vidění po-
užita nejmenší možná akomodace. Tento 
stav označený jako underaccommodati-
on vykazuje nižší hodnoty akomodační 
odpovědi, než jsou hodnoty očekávané. 

Fused cross-cylinder test (FCC) 
Tento test slouží k subjektivnímu po-
souzení akomodační odpovědi (obr. 4 
vlevo). Oproti metodě MEM je zde 
očekávaná akomodační odpověď lehce 
nižší, v průměru +0,5 až +0,75 D. 

Také v tomto případě je možné test 
použít za binokulárních podmínek pro 
nepřímé hodnocení pozitivní fúzní ver-
gence a negativní fúzní vergence.

Použití v praxi 

Některé systémy pro hodnocení po-
ruchy binokulárního vidění třídí výsledky 

tab. 1 Rozdělení testu pro odhalení binokulární poruchy v Morganově analýze.

Skupiny Morganovy analýzy

Skupina A Skupina B

negativní fúzní vergence do dálky – break point pozitivní fúzní vergence do dálky – blur a break point

negativní fúzní vergence do blízka – blur point pozitivní fúzní vergence do blízka – blur a break point

negativní fúzní vergence do blízka – break point binokulární FCC

pozitivní relativní akomodace monokulární FCC 

akomodační amplituda MEM retinoskopie

–– negativní relativní akomodace

obr. 4  Vlevo měření akomodační odpovědi na FCC testu, vpravo retinoskop s fixační 
kartou pro MEM retinoskopii.
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do skupin, nálezy pak nejsou srovnávány 
individuálně, ale skupinově. Pro předsta-
vu si můžeme uvést princip Morganova 
systému. Zde je kladen důraz na trend 
celé skupiny výsledků, nikoliv jenom na 
výsledek jednoho testu. V tabulce 1 vidí-
me rozdělení testů do skupin A a B. Testy 
jsou do skupin rozděleny tak, že při vyš-
ších hodnotách ve skupině A a nižších 
hodnotách ve skupině B je diagnostiko-
ván konvergentní problém a v opačném 
případě problém s akomodací.

Závěr  

V některých případech mohou rozsa-
hy fúzní vergence odpovídat očekávaným 
hodnotám, přitom je přítomna porucha 
binokulárního vidění. Nález potvrzující 
přítomnost poruchy binokulárního vidění 
může být zjištěn až na testech nepřímo 
hodnotících fúzní vergence, například na 
testech NRA a PRA. Někdy jsou výsledky 
odlišné od očekávaných hodnot až u po-
souzení akomodační a vergenční facility. 
Přídavné testy pomáhají odhalit neidenti-
fikovanou poruchu binokulárního vidění, 
určit skutečnou příčinu uváděných potíží 
a pomocí systémů pro hodnocení poruch 
binokulárního vidění umožňují rozhod-
nout o vhodnosti a způsobu jejich řešení.

Mgr. Pavel Kříž
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně
kriz@optikakromeriz.cz
Grafické podklady: archiv autora
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OPTOMETRIE   autorka: Bc. Barbora Zapletalová 

VYŠETŘOVÁNÍ 
BAREVNÉHO 
VIDĚNÍ  
a požadavky na barvocit 
v dopravě
Barvocit jako jedna z kvalit vi-

zuálního vjemu lidem usnad-
ňuje komunikaci. Označení barev 
se často používá pro domluvu či 
upřesnění předmětu nebo pro 
označení objektů barvami pro 
rychlejší a jednoznačnou orien-
taci (turistické značky, orientační 
tabule ve veřejných budovách, 
kontejnery na tříděný odpad 
a podobně). Při takové komuni-
kaci se předpokládá, že všichni 
lidé vnímají barvy stejně, ale ne 
vždy je to pravda. 

Sítnice lidského oka obsahuje dva 
druhy fotoreceptorů, tyčinky a čípky, kte-
ré převádějí dopadající světelnou energii 
na elektrickou. Čípky zajišťující barevné 
vidění obsahují fotolabilní pigment a je 
možné je rozdělit na tři druhy. Krátko-

vlnné čípky (tzv. S-čípky) mají maximální 
citlivost na světlo o vlnové délce 445 nm, 
tedy modré světlo, středněvlnné čípky 
(M-čípky) jsou nejcitlivější pro zelenou 
barvu (535 nm) a dlouhovlnné čípky 
 (L-čípky) zase v oblasti pro červenou 
barvu (570 nm). Díky nim je tedy možné 
vnímat celý rozsah barevného spektra 
podle toho, v jakém poměru a jakou 
intenzitou jsou tyto tři druhy čípků 
podrážděny. Proto se normální barevné 
vidění nazývá trichromatické [1, 2].

Systém, kterým barvocit funguje, je 
popsán několika teoriemi. Nejvýznam-
nější je teorie zón, která spojuje dvě 
starší teorie, Youngovu-Helmholtzovu 
(barvy rozlišujeme díky třem typům číp-
ků a jejich pigmentů citlivým k různým 
vlnovým délkám světla) a Heringovu 
teorii protibarev (signál z čípků je veden 
třemi kanály – dvěma chromatickými 

a jedním vypovídajícím o jasu). Každý 
z těchto systémů se uplatňuje v jiné části 
zrakové dráhy [2].

Poruchy barvocitu

Normální barevné vidění však není 
pro každého člověka samozřejmostí. 
Barvoslepost se vyskytuje v populaci 
poměrně hojně – vrozené poruchy jsou 
přenášeny recesivně na chromozomu X 
a trpí jimi asi 8 % mužů a 0,5 % žen. 
Porucha je během života stabilní, bývá 
na obou očích stejná a nejčastěji je po-
rušena červeno-zelená oblast spektra. 
Získané poruchy naopak zasahují vnímá-
ní modro-žlutých barev a postihují ne-
rovnoměrně obě oči. Porucha se může 
v čase vyvíjet v závislosti na průběhu 
choroby, která defekt způsobuje. Při vy-
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šetření je třeba dbát na výběr vhodného 
testu, protože postižený může mít zasa-
ženy i další zrakové funkce jako zrakovou 
ostrost nebo zorné pole. Mezi oční 
onemocnění, která mohou způsobovat 
barevné defekty, patří primární glaukom 
s otevřeným úhlem, věkem podmíněná 
makulární degenerace nebo optická 
neuritida. Poruchu barvocitu může 
způsobit také užívání některých farmak 
nebo expozice chemikáliím, například 
rozpouštědlům [3, 4, 5].

Vyšetřování barvocitu 
optometristou

Při každém vyšetření optometristou 
by mělo proběhnout také orientační 
vyšetření barvocitu. Nejčastějším důvo-
dem cíleného vyšetřování jsou pracovní 
prohlídky, ke kterým se dostaví žadatel 
o zaměstnání, v němž jsou speciální 
nároky na barevné vidění. Testování 
probíhá téměř vždy monokulárně, vy-
šetřovaný nesmí mít nasazeny žádné 
zabarvené brýle. Velký důraz by měl být 
kladen na vhodné osvětlení místnosti 
a samotného testu, u kterého by měl být 
vždy zmíněn typ světla, pro které je test 
konstruován. Testy nemají být zbytečně 
vystavovány světlu kvůli minimalizaci 
rizika vyblednutí a pacient ani vyšetřující 
se nesmí dotýkat barevných částí. 

Testy k vyšetření barvocitu

Testy můžeme podle typu konstruk-
ce rozdělit do čtyř skupin na rozlišovací, 
seřazovací, míchací a pojmenovávací. 

Rozlišovací testy (nebo také pseu-
doizochromatické tabulky) sestávají 
z několika tabulek, na každé z nich 
je znak tvořený barevnými terčíky na 
pozadí z terčíků jiné barvy, ale stejného 
jasu. Vyšetřovaný má znaky rozpoznat. 
Objektem na pozadí může být písmeno, 
číslice, geometrický tvar, obrázek, opto-
typ nebo zakroucená linie, kterou má 
vyšetřovaný ukazovátkem obtáhnout. 
Na začátku sady rozlišovacích tabulek 
by měla být tzv. úvodní tabulka, která 
potvrdí, že pacient porozuměl zadání, 
a odhalí případné simulanty. První znak 
je totiž od pozadí odlišen i jasem, takže 

by ho měl vidět i člověk barvoslepý. 
Další tabulky jsou konstruovány tak, 
aby odlišily jednotlivé vady, u některých 
verzí testů dokonce orientačně určí zá-
važnost defektu, a to díky stupňujícímu 
se rozdílu mezi barvou znaku a pozadí. 
Nejznámějšími a zároveň nejdostupněj-
šími rozlišovacími testy jsou Ishiharovy 
tabulky (obr. 1) [6, 7].

Seřazovací testy představují pro 
vyšetřovaného úkol uspořádat barevné 
terčíky podle barev, přičemž pozice prv-
ního a posledního terčíku je dána. Zde 
je třeba zmínit Farnsworth-Munsellův 
100 Hue Test (FM100), který využívá 
Munsellova systému barev. Obsahuje 
85 barevných terčíků o velikosti asi 2 cm 
rozdělených do čtyř boxů. Pro snadnou 
kontrolu jsou terčíky ze spodní strany 
očíslovány. Vyšetřovaný by měl test stih-
nout do 20 minut. Test je vzhledem ke 
svému rozsahu poměrně náročný na po-
zornost a studie [8] prokázala, že nejlépe 
test absolvují lidé ve věku kolem 19 let, 
výsledky mladších a starších pacientů se 
postupně zhoršují. Existuje také počíta-
čová verze FM100, která vyžaduje přesné 
nastavení barevných proporcí monitoru, 
a její hlavní výhodou je snadné a rychlé 
vyhodnocení výsledků, uložení a mož-
nost srovnání s ostatními testovanými 
osobami. Snadnější variantou tohoto 
testu je Farnsworth D-15, který obsahuje 
pouze 15 terčíků [6, 7].

Míchací test svou konstrukcí připo-
míná spíše přístroj a jeho hlavním zá-
stupcem je anomaloskop, který využívá 

aditivního míchání barev. Vyšetřovaný 
při pohledu do okuláru vidí kolečko 
rozdělené na dvě poloviny – v horní je 
referenční barva, často žlutá, kterou má 
vyšetřovaný namíchat ve spodní polo-
vině manuálním otáčením kolečka, jež 
upravuje poměr červené a zelené barvy 
ve spodním políčku. Na konci vyšetření 
by měly mít obě poloviny kolečka shod-
nou barvu. Anomaloskop je považován 
za zlatý standard mezi testy barvocitu. 
Je přesný, ale poměrně drahý a špatně 
dostupný, proto se používá hlavně ve 
výzkumné oblasti [6].

Pojmenovávací testy byly vyvi-
nuty pro účely pracovních prohlídek 
při nástupu do některých zaměstnání, 
protože rozpoznání a pojmenování barev 
je zvláště v oblastech dopravy stěžejní. 
Například test Farnsworth Lantern (Fa-
Lant) byl vytvořen speciálně pro vojenské 
námořnictvo USA a pracuje s červenou, 
bílou a zelenou barvou, které se v tomto 
oboru hojně vyskytují. Vyšetřovanému 
jsou prezentována světla, která má po-
jmenovat. Podobným testem je Holmes-
-WrightLantern (H-W), který se používal 
v Royal Air Force a Royal Navy. V letecké 
dopravě se dnes používají Spectrolux 
lantern a Beyne lantern [6, 9].

Požadavky na barevné 
vidění v dopravě

Téměř každý dospělý člověk vlastní 
řidičský průkaz a musel tedy podstou-

obr. 1  Ishiharovy tabulky patří mezi rozlišovací testy.
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pit prohlídku, kde byl jeho barvocit 
testován. Zdravotní způsobilost k řízení 
motorového vozidla určuje Ministerstvo 
zdravotnictví ČR. Řidič amatér je po-
vinen podstoupit vyšetření při žádání 
o řidičské oprávnění, dále půl roku před 
65. a 68. rokem věku a poté každé dva 
roky. Podle vyhlášky č. 277/2004 Sb. 
nesmí mít závažné poruchy barvocitu 
v oblasti základních barev. Řidiči z po-
volání jsou do 50 let věku kontrolováni 
každé dva roky, poté každoročně, a ne-
smí být zjištěny žádné závažné poruchy 
barvocitu. Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí nabízí pro vyšetření barvocitu 
při pracovních prohlídkách Worthova 
světla, Holmgreenova přadénka a pseu-
doizochromatické tabulky, dále anoma-
loskop nebo test FM-100 [10, 11, 12].

Ministerstvo dopravy prostřed-
nictvím Letecké informační služby 
popisuje nároky na barvocit v letectví. 
Piloti letounů, vzducholodí, vrtulníků 
a letadel s pohonem vztlaku a piloti ve 
vícečlenné posádce letounu se řadí do 
1. třídy a musejí prokázat na Ishiharově 
testu normální barvocit. V případě neú-
spěchu musí bezpečně rozeznat barvy 
na anomaloskopu nebo pojmenováva-
cích testech. Letečtí navigátoři, palubní 
inženýři, soukromí piloti letounů, vzdu-
cholodí, vrtulníků a letadel s pohonem 
vztlaku, piloti kluzáků a volných balonů 
a palubní průvodčí patří do 2. skupiny. 
Ta má stejné nároky na barvocit jako 
1.  třída, ale mírně se liší ve vyhodnocení: 
v případě, že vyšetřovaný nerozeznává 
bezpečně barvy, je uznán za zdravotně 
způsobilého k létání pouze ve dne [13].

Pro pracovníky palubního a stroj-
ního oddělení na námořních lodích 
je porušený barvocit překážkou ve 
vykonávání práce. Při vnitrozemské 

plavbě je porucha barvocitu překážkou 
ke zdravotní způsobilosti v případě 
vůdce plavidla s výjimkou vůdce ma-
lého plavidla. V případě vůdce malého 
plavidla je překážkou závažná porucha 
barvocitu v oblasti základních barev 
[14, 15].

V případě osob provozujících dráhu 
a drážní dopravu je nezbytnou součástí 
každého vyšetření u lékaře závodní pre-
ventivní péče vyšetření barvocitu za po-
užití tabulek. Na základě této prohlídky je 
člověk prohlášen za zdravotně způsobi-
lého, nezpůsobilého nebo způsobilého 
za určitých podmínek. Doba platnosti 
posudku závisí na přesné pracovní po-
zici a věku zaměstnance a pohybuje se 
v rozmezí 1–5 let [16].

Porušený barvocit může člověka 
citelně omezovat v každodenním životě, 
zaměstnání či při provozování koníčků. 
Bývá také příznakem některých očních 
či celkových onemocnění, proto by měl 
optometrista vždy dbát na podrobnou 
anamnézu. V případě odhalení dosud 
nezjištěné poruchy barevného vidění, 
zvláště u řidičů a lidí vykonávajících 
riziková povolání, by měl klienta řádně 
poučit a doporučit mu návštěvu očního 
lékaře. 

Bc. Barbora Zapletalová
Katedra optiky, Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci
zapletalova.bar@gmail.com
Grafické podklady: Adobe Stock
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V roce 1958 získal Jaroslav Netušil pa-
tent na nový přístroj ke zkoušení zraku 
na barvocit, který byl určen speciálně 
pro potřeby dráhy. Podle své konstruk-
ce by se řadil mezi pojmenovávací 
testy. K používaným barvám (červená, 
zelená, žlutá) byla postupně přidávána 
bílá, čímž se snižovala sytost. Přístroj 
tak měl simulovat nepříznivé počasí, 
jako je mlha, oslnění nebo déšť [3, 17].
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To je to co, dělá materiál Tribrid™ skvělou volbou pro  
každodenní nošení bez ohledu na vyšší dioptrické hodnoty.
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MÁM SVÉ 
ŘEMESLO RÁD
V  oboru oční optika pracuje 

Václav Antonín nepřetržitě 
od roku 1978, členem Společen-
stva českých optiků a optome-
tristů je od roku 1992, od roku 
2010 je členem představenstva. 
Optikou žije, za stěžejní pro 
úspěšné podnikání v oboru po-
važuje kvalitně odvedenou práci, 
slušnost a vstřícnost, a to nejen 
k zákazníkům, ale i ke svým ko-
legům. V polovině letošního roku 
byl zvolen do funkce prezidenta 
Společenstva.

V roce 1992 jste vstoupil do Společen-
stva. Jaká jste měl tehdy očekávání?
Říkáte v roce 1992? Asi ano, bylo to 
v tomto roce. Tenkrát se Společenstvo 
jmenovalo ještě SČO, společenstvo opti-
ků, optometrie tehdy ještě v názvu neby-
la. Oční optiku jsem absolvoval v Brně „na 
Merhautce“ v roce 1978 a po maturitě 

jsem nastoupil – tak jako ostatně tehdy 
všichni optici – do státního podniku Oční 
optika. Jako řadový optik jsem vystřídal 
provozovny v Čáslavi, Kutné Hoře a na-
konec v Příbrami. Z iniciativy státního 
podniku bylo v té době zřízeno studium 
optometrie při doškolovacím ústavu 
v Brně (Ústav pro další vzdělávání, dnešní 
Národní centrum ošetřovatelství a ne-
lékařských zdravotnických oborů, pozn. 
red.) – podnik potřeboval personálně 
obsadit vznikající aplikační střediska 
kontaktních čoček. Studium optometrie 
jsem dokončil v roce 1984. Provádět 
aplikaci kontaktních čoček jsme potom 
sice mohli, ale pouze za dozoru lékaře, 
samostatně to možné nebylo.

Společenstvo po svém založení fun-
govalo spíš jako pokračování odborové 
organizace státního podniku. Z mého 
pohledu bylo důležité zbavit se dohledu 
lékaře (osamostatnit se) a zrušit regulaci 
cen v oční optice. Toto mé očekávání 

Společenstvo po několika letech snažení 
splnilo, to už bylo pod hlavičkou SČOO 
(SČO se sloučilo s optometristy a vznikla 
dnešní podoba – Společenstvo českých 
optiků a optometristů).

Jaké klíčové body chcete prosadit 
v roli prezidenta SČOO?
Nevím, zdali je na místě slovo prosa-
dit – chtěl bych určitě dotáhnout do 
úspěšného konce spolu s ostatními 
členy představenstva úkoly, kterými nás 
pověřila členská základna. Mám na my-
sli především metodiku pro optometrii 
(brožura Metodika pro oční optiky je již 
dokončena a od letošního jara si ji optici 
mohou objednávat na sekretariátu Spo-
lečenstva), zrušení poukazů (respektive 
jejich omezení) a zjednodušení admini-
strativy. Důležitým bodem je také vyjed-
nat s příslušnými ministerstvy a Státním 
ústavem pro kontrolu léčiv podmínky 
zajišťující kvalitu a čistotu oboru.
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Co je podle Vás nejdůležitější při ko-
munikaci se členskou základnou opti-
ků a optometristů?
Co je podle mě nejdůležitější při komunikaci 
s členy? Bude to asi znít divně, ale je to sa-
motná komunikace – schopnost rozumné 
argumentace a diskuze o problémech 
v oboru, bez emocí a osobní zaujatosti 
(lékaři, řetězce, konkurence). SČOO sleduje 
vývoj legislativy v oboru a snaží se ji ovliv-
nit ve prospěch svých členů, informuje je 
o změnách ve vztahu ke státní správě.

Jaký je Váš názor na kontroly provo-
zoven? Jsou kontroly dostačující, pře-
hnané, nebo přiměřené? 
Kontroly jsou jedním z témat, která často 
probíráme při setkáních s našimi členy. Vět-
šinou se zde střetávají malé a středně velké 
optiky s řetězci a různými marketingovými 
projekty. Poukazuje se na nedodržování 
zákonů, vyhlášek, na špatnou kvalitu práce. 
Většina kontrol pak probíhá na základě 
oznámení (udání). Musíme si ale uvědomit, 
že když chceme kontrolovat jiné, musíme 
my sami kontrolou projít a obstát bez 
ztráty „hvězdičky“. Proto jsme také připravili 
pro naše členy Metodiku pro oční optiky. 
Pro optometristy je metodika již také při-
pravena a bude představena na letošním 
kongresu optometrie a optiky v Praze. 
Snažíme se také aktivně spolupracovat 
s kontrolními orgány (kterými jsou Státní 
ústav pro kontrolu léčiv, Česká obchodní 
inspekce a živnostenské úřady). Společen-
stvo bylo již několikrát vyzváno k účasti 
na kontrolách. Mnohdy se ukázalo, že 
kontrolující nemají dostatečné vědomosti 
a naše účast byla na místě a ku prospěchu 
jak strany kontrolované, tak i kontrolující.

Co je v oboru podle Vás z etického hle-
diska nejdůležitější?
Mám své řemeslo očního optika a optome-
tristy rád, a proto jsem u něj vydržel celých 
třicet osm let. Svět se za tu dobu hodně 
změnil a optika samozřejmě také. Hodnoty 
jako vstřícnost, kolegiální ohleduplnost, 
slušnost nebo kvalitní práce jsou bohužel 
stále více nahrazovány pojmy výše obratu, 
výše nabízené slevy, počet prodaných 
optických pomůcek a podobně. Tento 
trend reprezentovaný konflikty, agresivním 
chováním a podpásovými údery, který bych 
obecně nazval negativizmem, je nám serví-

rován dnes a denně celou naší společností 
tak intenzivně, že už to pokládáme za při-
rozené nebo dokonce za nezbytné. Škoda! 
Myslím si, že je třeba se alespoň na chvilku 
zastavit a udělat něco pozitivního.

Na co je podle Vás třeba dbát při vzdě-
lávání budoucích optiků a optometris-
tů v současné době nejvíc?
Ve srovnání s Evropou si náš obor stojí 
velmi dobře. Máme v naší republice 
fungující střední i vysoké školství, optici 
a optometristé a jejich pracovní náplň 
jsou v legislativě jasně definováni. Pro-
blém vidím v budoucnosti s uplatněním 
absolventů těchto škol u nás. Prostor 
v oboru oční optiky v naší republice je 
dnes již značně zasycen. Ze škol kaž-
doročně vyjde 60 až 80 nově vystudo-
vaných optiků a optometristů, kteří ale 
čím dál hůře hledají uplatnění. Někteří 
optometristé odcházejí pracovat na Slo-
vensko, kde optometrii jako obor nebylo 
možné na žádné vysoké škole studovat 
a optometristé se tam tudíž snáze uplat-
ní. Někteří čerství absolventi mají někdy 
také přemrštěné nároky a požadavky, 
ve kterých jim malé provozovny očních 
optik nemohou vyjít vstříc, takže v nich 
optometristé pracují pouze na zkrácený 
úvazek, někteří jsou tímto způsobem 
zaměstnáni ve více optikách. 

Konkurence v oboru je velká – roste 
počet provozoven optických řetězců 
a také se stále více prosazuje internetový 
prodej. Do budoucna se tento tlak na 
malé a střední provozovny bude nepo-
chybně ještě zvyšovat. Ze zkušenosti 
vím, že bojovat s těmito globálními prv-

ky trhu je možné jen kvalitou, flexibilitou 
a originalitou, obrovskou roli hraje také 
osobní kontakt se zákazníky. To je základ, 
pak jsou zákazníci spokojeni a vracejí se.

SČOO již řadu let spolupracuje s Vele-
trhy Brno na přípravách Mezinárod-
ního veletrhu oční optiky, optometrie 
a  oftalmologie. Jak by měl podle Vás 
veletrh do budoucna vypadat?
Pořádání odborného oborového ve-
letrhu OPTA patří mezi dlouhodobé 
a průběžné úkoly Společenstva. Veletrh 
je závislý na dvou hlavních faktorech – 
vystavovatelích a návštěvnících. Snažíme 
se z pozice spolupořadatele sladit zájmy 
obou těchto skupin a dodat veletrhu 
společenskou tvář. Už nyní připravujeme 
OPTU 2017, opět budeme organizovat 
odborný doprovodný program před-
nášek a také společenský večer, který 
je již po několik let atraktivní součástí 
a zpestřením veletržního víkendu.

Nedílnou úlohou Společenstva je 
péče o vzdělání v oboru optometrie 
a optiky. Proto každoročně pořádáme 
odborný vzdělávací kongres optometrie 
a optiky, jenž je zařazen do kreditního 
systému. I tato akce je na blížící se září 
již připravena a zájemci se mohou re-
gistrovat k účasti. Letošní kongres bude 
již jedenáctým v pořadí a na rozdíl od 
několika předchozích ročníků, kdy se 
konal v Olomouci nebo Hradci Králové, 
se na něj letos optici a optometristé 
sjedou do Prahy.

Za korespondenční rozhovor poděkovala 
redakce
Foto: z archivu Václava Antonína
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NOVĚ 
APLIKOVATELNÉ 
POZNATKY 
v oblasti zraku
Z rakové ústrojí a jeho funk-

ce jsou předmětem neu-
stálého zkoumání ze strany 
odborníků. V  posledních le-
tech byly zveřejněny nově 
objevené a  aplikovatelné po-
znatky v  oblasti vidění, jako 
například anatomické poměry 
v rohovce nebo výroba brýlové 
čočky respektující Listingovo 
pravidlo. 

Mezi nové poznatky spadající do 
oblasti anatomických změn patří objev 
další, šesté vrstvy rohovky. Jedná se 
o tzv. Duovu vrstvu, jež odděluje stroma 
a Descemetovu membránu. Její poznání 
povede k lepšímu pochopení biome-
chaniky rohovky a taktéž jejích patologií, 
jako jsou descemetokéla, akutní hydrops 
a jiné dystrofie.

Systém otáčení oka fascinoval vědce 
po staletí. V letech 1846–1868 publikovali 
Ruete, Donders, Listing, Fick, Helmholtz 
a mnozí další na toto téma vědecké práce, 
které mají na naše poznání této proble-
matiky vliv dodnes. V 19. století významný 
fyziolog Hermann von Helmholtz věnoval 
více než 50 stran ve své knize Pojednání 
o optické fyziologii problematice třídi-
menzionálních pohybů očí (horizontální, 
vertikální a torzní pohyby), kterou nazval 
Listingovým pravidlem. Navzdory pozor-
nosti, kterou Helmholtz Listingovu pravidlu 
věnoval, se fyziologové 20. století touto 
problematikou příliš nezabývali, z velké 
části proto, že k pochopení trojrozměrných 
očních pohybů bylo zapotřebí důkladných 
znalostí kinematiky a matematického 
popisu rotačních pohybů. Nedostatečné 
pochopení Listingova pravidla přetrvává 
mezi oftalmology dodnes, a teprve v po-

sledních dvaceti letech se zvýšil zájem 
o pochopení této problematiky. Ačkoliv 
matematický popis tohoto zákona může 
zůstat nepochopen, základní pravidla jsou 
důležitá jak pro optometristy, tak pro oftal-
mology. Ve svém článku se budu zabývat 
podstatou Listingova pravidla, jeho funkcí 
a aplikací do praxe. 

Objev další vrstvy rohovky  

Článek s tímto objevem byl publiko-
ván v roce 2013, kdy Harminder S. Dua 
a kolektiv prezentovali výsledky svého 
výzkumu v časopise Ophthalmology. 
Výzkum byl proveden na 31 sklerokorneál-
ních štěpech včetně šesti kontrolních. Prů-
měrný věk dárců byl 77,7 let. Při výzkumu 
byla použita metoda injikování vzduchu 
tzv. technikou big bubble do stromatu 
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rohovky, následně byly prováděny tři 
experimenty. Při prvním z nich byly vytvo-
řeny bubliny vzduchu a poté odloupnuta 
Descemetova membrána, při druhém ex-
perimentu byla odloupnuta Descemetova 
membrána a následně vytvořeny bubliny 
vzduchu a při třetím pokusu byly vytvoře-
ny bubliny vzduchu a měřen jejich tlak při 
prasknutí. Všechny tkáně byly podrobeny 
následnému histologickému vyšetření [1]. 

Lidská rohovka je zvnějšku tvořena 
epitelem, který je od stromatu oddělen 
Bowmanovou membránou. Na stroma 
naléhá Descemetova membrána a vnitřní 
vrstvou je endotel. Přední stroma rohovky 
je oproti zadnímu mnohem kompaktnější, 
neboť se liší složením proteoglykanů. 
Současná transplantace rohovky metodou 
hluboké přední lamelární keratoplastiky 
(HPLK) [2] zahrnuje selektivní náhradu 
postižené vrstvy, aniž by došlo k poškození 
Descemetovy membrány a endotelu. Tím 
je eliminováno riziko endoteliálního od-
mítnutí. Descemetova membrána může 
být oddělena od stromatu vstřikováním 
vzduchu, viskoelastické látky nebo fyziolo-
gického roztoku [3]. Tyto techniky oddělují 
Descemetovu membránu v určité rovině 
tak, aby zůstala obnažena. 

Nejoblíbenější technikou je již zmí-
něná technika big bubble, při které je 
vzduch vstřikován do stromatu, aby byla 
Descemetova membrána oddělena od 
zadního stromatu rohovky. Vzduch se 
akumuluje mezi těmito dvěma vrstvami ve 
formě velkých bublin (big bubbles), odtud 
plynoucí název techniky [4, 5, 6]. 

Při výše uvedeném výzkumu byl vzduch 
injektován přes epiteliální povrch do stroma-
tu dárců. Celkově bylo použito 25 očí, které 
byly získány po smrti pacientů, jejíž příčinou 
byly zejména infekce, srdeční choroby a ra-
kovina. Před použitím byly všechny tkáně 
udržovány po dobu čtyř až osmi týdnů po 
smrti dárce v orgánové kultuře. Descemeto-
va membrána byla nadzvedávána pinzetou, 
občas však docházelo k jejímu trhání. Proto 
byla membrána nadzvednuta z jiné části 
okraje a následně celá sejmuta. Tlak byl 
měřen tak, že na trojcestnou kanylu byla 
nasazena jehla, kterou se vstřikoval vzduch, 
a tlak vyvíjený pístem stříkačky byl odečítán 
na připojeném kalibrovaném tlakoměru. 
Poté, co bublina vyskočila, byla odebrána 
pinzetou nadzvednutá tkáň [1]. 

Výsledky výzkumu  

Průměrný věk dárců byl 77,7 let (v roz-
mezí 53 až 94 let), jednalo se o deset 
žen a devět mužů. Byly získány tři typy 
vzduchových bublin. První typ je dobře 
ohraničený, umístěný centrálně ve tvaru 
kupole do průměru 8,5 mm a se šířením 
od centra do periferie. Druhý typ je tvořen 
tenkostěnnými bublinami do průměru 
10,5 mm, které se vytvořily nejprve v pe-
riferii v podobě jedné nebo dvou bublin 
a směrem do centra se zvětšovaly a splý-
valy v jednu velkou bublinu. U třetího, 
smíšeného typu vznikají bubliny v centru, 
ale jejich velikost je menší podobně jako 
u druhého typu. U prvního typu bylo 
možné odloupnout Descemetovu mem-
bránu zcela bez poškození bublin, což 
znamená, že zadní stěna bubliny vzduchu 
byla tvořena Descemetovou membránou 
a další vrstvou tkáně. U druhého typu 
docházelo k praskání bublin, což značí, že 
veškerý vzduch byl pod Descemetovou 
membránou a nenacházela se tam žádná 
další tkáň. U smíšeného typu bubliny 
praskly v okamžiku, kdy okraj Descemeto-
vy membrány dosáhl okraje sekundárních 
bublin, s dalším postupným odloupává-
ním Descemetovy membrány směrem 
k primárním bublinám již k jejich praskání 
nedocházelo a Descemetova membrána 
šla odstranit stejně jako u prvního typu [1]. 

Listingovo pravidlo a jeho 
využití v praxi  

Johannes Benedikt Listing (1808–
1882) byl německý matematik, který učil 
inženýrství v Hannoveru a později byl 
jmenován profesorem fyziky na Univerzitě 
v Göttingenu. Listing nikdy nepublikoval 
formální práci, popisující vznik pravidla, jež 
po něm bylo později pojmenováno, a pro-
to zůstává nejasné, za jakých podmínek 
ke svým formulacím dospěl. V roce 1855 
zmiňoval tento zákon Ruete ve své učeb-
nici oftalmologie, avšak jeho význam stále 
nebyl doceněn. Až Helmholtz tento zákon 
ověřil a připsal jeho platnost Listingovi [7]. 
Oko se otáčí ve třech stupních volnosti. To 
znamená, že se otáčí kolem: 
•  vertikální osy pro horizontální pohyby – 
abdukci a addukci;

•  vodorovné osy pro vertikální pohyby – 
elevaci a depresi;

•  předozadní osy – incyklotorzi a excy-
klotorzi.

Teoreticky může oko vykonat neko-
nečně mnoho torzních pohybů v libo-
volných směrech pohledu. Na obr. 1 je 
znázorněno několik směrů pohybu při 
pohledu vpřed. 

Pokud existuje nekonečně mnoho torz-
ních pozic pro každý směr pohledu, přijímá 
oko pro konkrétní směr pohledu jednu 

obrázek č. 1 

obrázek č. 2 

obrázek č. 3

obrázek č. 1 

obrázek č. 2 

obrázek č. 3

obr. 1  Torzní pohyb oka [12]. Schéma oka směřujícího na čtenáře, přičemž tučná čára 
značí horní pól oka na dvanácti hodinách (A) a jeho pohyb směrem na jednu ho-
dinu (B), dvě hodiny (C) a tři hodiny (D), apod.

12 hodin

2 hodiny

1 hodina

3 hodiny
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nebo více torzních pozic? Odpověď na tuto 
otázku poskytl Donders, který učinil pokusy 
na svých vlastních očích pomocí paobrazů 
vzniklých na sítnici. Ve svých experimentech 
si Donders vytvořil monokulární zelený 
paobraz na sítnici ve tvaru kříže pomocí 
pohledu na kříž červený. Poté se podíval 
na bílou plochu před sebou, zdali kříž zůstal 
orientován ve vertikálně-horizontálním 
směru, nebo zdali se při různých směrech 
pohledu stáčel. Zjistil, že paobraz zůstal 

orientován ve vertikálně-horizontálním 
směru při pohledu nahoru, dolů, doprava 
a doleva [8], zatímco při složeném terciálním 
směru nahoru doprava, nahoru doleva, 
dolů doprava a dolů doleva se kříž naklo-
nil. Náklon byl závislý na míře polohy oka 
od přímého směru vpřed. Tímto Donders 
odhalil, že existuje jeden torzní pohyb pro 
každou kombinaci vertikálně-horizontální 
polohy oka, nezávisle na směru pohybu 
oka do příslušné polohy. Toto pravidlo je 

označováno jako Dondersovo pravidlo 
(obr. 2). Oko je tedy torzně stočeno, pokud 
je jeho poloha v terciálním směru změněna. 
Ačkoliv Dondersovo pravidlo říká, že pro 
každou polohu oka existuje příslušný torzní 
pohyb, tento zákon dále nespecifikuje úhel 
tohoto pohybu. Torzní úhel kvantitativně 
vymezuje Listingovo pravidlo, které uvádí, 
že při fixaci hlavy existuje primární poloha 
oka a dále oko zaujímá ty polohy, které jsou 
dosažitelné jednou otáčkou kolem roviny 
nazvané Listingova rovina. Tato rovina je 
kolmá na osu vidění oka v primární poloze. 
Jinými slovy, jakýkoliv pohyb oka si lze 
představit jako pohyb otočením kolem os 
začínajících v primární pozici oka, jejichž 
soubor tvoří Listingovu rovinu.

Primární pozice podle Listinga nekore-
sponduje s klinicky používaným termínem 
primární pozice, jenž je pouze určením 
směru pohledu vpřed. Dále tedy používaný 
termín primární pozice odpovídá Listingově 
primární pozici v součinnosti s Helmholtzo-
vým souřadnicovým systémem. 

Binokulární rozšíření Listingova 
pravidla  

Listingovo pravidlo uplatňujeme 
při pohledu do nekonečna, nicméně 
pokud fixujeme blízký předmět, změní se 
torzní poloha oka. Během konvergence 
je orientace očí určena jejich otáčením 
kolem os, které leží v jedné rovině. Tato 
rovina se stáčí symetricky asi o čtvrtinu 
(α/4) konvergenčního úhlu α (obr. 3) [10]. 
Tyto změny torzních poloh (orientace 
Listingovy roviny) závislé na konvergenci 
jsou označovány jako binokulární rozšíření 
Listingova pravidla nebo též L2. Pokud 
je vergenční úhel stejný, zůstává stejná 
i torzní poloha oka, kterou oko zaujímá při 
pohledu jakýmkoliv směrem, a změní se až 
tehdy, pokud se změní úhel konvergence. 
Platí, že při konvergenci a pohledu nahoru 
dochází k excyklotorzi a při pohledu dolů 
k incyklotorzi [11].

Listingovo pravidlo jako 
optimalizace vizuálního 
zpracování  

Listingovo pravidlo platí při fixaci, pro 
sakadické oční pohyby, jemné sledovací 
pohyby, ale neplatí ve spánku nebo při 

obrázek č. 1 

obrázek č. 2 

obrázek č. 3

obrázek č. 1 

obrázek č. 2 

obrázek č. 3

obr. 2  Listingovo pravidlo [9]. Devět směrů pohledu naznačených plnou čarou podle 
Listingova pravidla, které jsou dosažitelné z primární pozice a leží na Listingově 
rovině (rovina papíru). Naproti tomu poloha znázorněná přerušovanou čarou neko-
responduje s Listingovým pravidlem, neboť rotace do této polohy nastává kolem 
osy (tečkovaně znázorněná), která je stočená oproti primární poloze. Z obrázku 
též vyplývá soulad s Dondersovým pravidlem, že pro každý směr pohledu existuje 
příslušná torze oka. 

obr. 3  Binokulární rozšíření Listingova pravidla [12]. 

primární 
pozice

osa rotace

Listingova 
rovnice
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vestibulookulárním reflexu. Proč tedy 
mozek uplatňuje Listingovo pravidlo, 
když se různé motorické systémy oka 
chovají odlišně? Helmholtz a Hering 
[13] se domnívali, že účelem Listingova 
pravidla bylo optimalizovat vizuální 
zpracovávání. Hering navrhl, že Listingovo 
pravidlo upravuje tok obrazu přes sítnici, 
čímž zjednodušuje nervové zpracování 
vizuální informace. Předpokládejme, že 
oko se nachází v primární pozici a pozo-
ruje vějíř tvořený radiálně uspořádanými 
linkami. Jak oko sleduje příslušnou linku 
směrem ven, bude její obraz na sítnici 
postupovat podél stejné sady receptorů, 
dokud oko následuje Listingovo pravidlo. 
Tento stálý retinální obraz může usnadnit 
mozku lokalizaci linek. Helmholtzova 
teorie také uplatňuje zjednodušení toku 
sítnicových obrazů, je však mnohem 
komplexnější, a to v tom smyslu, že tok 
sítnicového obrazu je závislý na pohybu 
oka v prostoru. 

Listingovo pravidlo jako 
optimalizace motorického 
systému  

Fick a Wundt navrhli, že Listingovo 
pravidlo zvyšuje účinnost motorického 
systému tím, že minimalizuje rotační ex-
centricitu oka. Minimalizace excentricity 
může vést ke snížení svalové zátěže, nutné 
k jejímu udržení. Tím je umožněno oku 
rychleji a pružněji reagovat na vstupující 
podněty. Představme si hráče squashe, kte-
rý se snaží zaujmout postavení na středu 
kurtu tak, aby nezůstal nechráněn žádný 
z jeho rohů. Stejně tak Listingovo pravidlo 
udržuje oko v blízkosti torzního minima, 
aby bylo oko schopno rychle reagovat na 
přicházející podněty ze všech směrů. Tato 
schopnost ale odporuje principu vestibu-
lookulárního reflexu (VOR), který zajišťuje 
při pohybu hlavy stabilizaci obrazu na 
sítnici stálou fixací sledovaného podnětu 
(předmětu). Proto mozek zmírní uplatně-
ní Listingova pravidla. Dojde k vyvážení 
těchto protichůdných požadavků díky 
motorické výhodě plynoucí z Listingova 
pravidla a optimální stabilizace obrazu 
VOR. Výsledkem je, že místo stabilizace 
celého sítnicového obrazu je stabilizována 
pouze část sítnice – fovea, která je místem 
nejostřejšího vidění [14].

Listingovo pravidlo ve vztahu 
k binokulárnímu vidění  

Je prokázáno, že binokulární rozšíření 
Listingova pravidla představuje optimální 
fungování na základě motorické účinnosti 
systému se stereoskopickým viděním. K do-
sažení stereoskopického vidění je nutný 
soubor dvou obrazů z korespondujících 
míst obou sítnic, což je velmi složitý děj. 
Například při pozorování tzv. random-dot 
stereotestu tvořeného 5000 tečkami pro 
každé oko je ve výsledku 50002 (tj. 2,5 × 107) 
možných dvojic pro pravé a levé oko, 
a přesto mozek dokáže v rámci několika 
set milisekund uplatnit právě těch 5000 
teček, které jsou správné. Je to dáno tím, že 
mozek využívá namísto hledání v celé sítnici 
pouze ty části, které jsou dostatečně velké, 
aby pokryly obvyklé lokalizace stereo dvojic. 
Čím jsou tyto okrsky menší, tím kvalitnější 
je stereo párování a menší je i „výpočetní 
zatížení“ mozku [15]. Jak bylo popsáno výše, 
při monokulárním fixování předmětu se 
díky Listingovu pravidlu zvyšuje motorická 
účinnost díky snížení rotační excentricity 
oka. To však nezaručuje zmenšení sítnico-
vých vyhledávacích okrsků. Proto Schreiber 
a kol. navrhli, že L2 reprezentuje kompromis 
mezi motorickou snahou o minimalizaci 
rotační excentricity (tj. Listingova pravidla) 
a motorickou snahou o zmenšení sítnico-
vých oblastí určených pro stereo párování 
[16]. Jinými slovy, mozek využívá strategii, 
která vede k rovnováze mezi motorickou, 
monokulární výhodou Listingova pravidla 
a optimalizací stereoskopického vyhle-
dávání. 

Závěr  

V článku byly popsány dva novější 
poznatky z oblasti zrakového ústrojí. 
Prvním z nich je objev v pořadí šesté 
vrstvy rohovky, která nese jméno po svém 
objeviteli H. S. Duovi, je velmi odolná 
a poměrně tuhá. Proto se lze domnívat, 
že přínos jejího objevu bude spočívat ve 
větším pochopení rohovkových onemoc-
nění a větší bezpečnosti při rohovkových 
operacích. Dále bylo zmíněno Listingovo 
pravidlo, jehož případná rozšíření ve-
dou k optimalizaci motorické efektivity 
a zjednodušení nervového zpracování 

k zajištění správného binokulárního 
vidění. Proto jeho poznání a pochopení 
v součinnosti s moderními technologiemi 
umožnilo v nedávně době vytvořit brýlo-
vou progresivní čočku, která tato pravidla 
zohledňuje a pomáhá tak zlepšit optický 
výkon celého systému.

Mgr. Simona Bramborová, DiS.
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně
simona.bramborova@gmail.com
Grafické podklady: archiv autorky
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STRÁNKY OÚS   autorka: Ing. Alexandra Kováčiková

OPTICKÁ ÚNIA 
SLOVENSKA informuje
Pozvánka na Kongres 
očných optikov 
a optometristov 
Slovenska

Predstavenstvo OÚS sa na svojom 
poslednom stretnutí 28. mája venovalo 
prípravám na 12. kongres očných opti-
kov a optometristov. Tohtoročný kongres 
sa bude konať v termíne od 14. do 
16. októbra 2016 v Hoteli Ski & Wellness 
Residence Družba**** v Jasnej v Nízkych 
Tatrách. Predstavenstvo OÚS väčšinou 
hlasov odsúhlasilo návrat nášho kon-
gresu do vynovených priestorov hotela 
Družba. Hotel Ski & Wellness Residence 
Družba**** ponúka vo svojich veľkory-
sých rozšírených priestoroch možnosť 
účasti až 573 osôb. Dúfame, že umožní-
me našim sponzorom ešte vhodnejšie 
podmienky na ich prezentáciu. 

Hotel Družba**** sa nachádza v cen-
tre turistického a lyžiarskeho strediska 
Jasná v nádhernej scenérii Národné-
ho parku Nízke Tatry. Je umiestnený 
v Demänovskej doline, najkrajšej doline 
Nízkych Tatier, priamo pod Chopkom.

Po celý čas bude účastníkom kon-
gresu k dispozícii Wellness Four Sea-

sons, tiež vynovený a zväčšený, v cene 
ubytovania.

Program bude zameraný 
na odbor očná optika

Na tohoročnom kongrese budú 
dominovať odborné témy venujúce sa 
najmä odboru očná optika. Snažili sme 
sa vybrať témy prednášok, ktoré budú 
zaujímavé, aktuálne a pozdvihnú našu 
odbornú úroveň. Pripravujeme aj Sieň 
slávy očných optikov a optometristov 
Slovenska.

Odborný program kongresu sa opäť 
začne už v piatok 14. októbra v dopo-
ludňajších hodinách a bude pokračovať 
aj počas celej soboty 15. októbra. V so-
botu kongres vo večerných hodinách 
vyvrcholí spoločenským posedením 

za aktívnej účasti sponzorských firiem. 
V nedeľu 16. októbra nás čaká snem OÚS. 

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,
chceli by sme vás aj touto cestou pozvať 
na 12. kongres očných optikov a opto-
metristov Slovenska v Nízkych Tatrách 
v Jasnej. Veľmi radi privítame aj našich 
kolegov z Čiech. Bližšie informácie o kon-
grese vám budú k dispozícii v dohľadnej 
dobe v písanej aj elektronickej podobe. 
V prípade potreby môžete kontaktovať 
aj kanceláriu OÚS na e-mailovej adrese: 
kancelaria@ous.sk.

Tešíme sa na skoré stretnutie s vami 
v Jasnej v Nízkych Tatrách! 

Ing. Alexandra Kováčiková
členka predstavenstva OÚS
Foto: www.druzbahotel.sk/cz/hotel/foto-
galerie
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ORTOPTIKA autorka: Mgr. Andrea Jeřábková

HETEROFORIE 
Z POHLEDU 
ORTOPTISTY
Heteroforii neboli latentní 

šilhání lze definovat jako 
stav, kdy oko změní své posta-
vení, pokud je zbaveno podnětů 
k fúzi. Jedná se tedy o poruchu 
binokulární fixace. Jestliže se při 
zrušení podnětů k fúzi nezmění 
vzájemné postavení očí, mluví-
me o tzv. ortoforii. 

Typy heteroforií  

Podle směru úchylky oka, které je 
zbaveno podnětů k fúzi, rozlišujeme 
forie horizontální, vertikální, cykloforie či 
smíšené forie. Frekvenci výskytu hetero-
forií nelze přesně zhodnotit. Nejčastěji se 
uvádí, že heteroforie lze diagnostikovat 
až u 30 % populace.

Nekorigované heteroforie se pro-
jevují nejčastěji subjektivními potížemi 
(muskulární astenopie): pálení očí, slzení, 
bolesti hlavy, světloplachost apod. Tyto 
potíže se zhoršují při únavě, nemoci či 
větší psychické zátěži. 

Diagnostika heteroforií  

Diagnostika heteroforií je založena 
na principu vyloučení podnětů k fúzi, 
tedy dosažení disociace. Kromě velikosti 
heteroforie musíme také myslet na 
rozsah relativní konvergence. Při měření 
do dálky je nutno vyloučit akomodaci 
pomocí korekce. Naopak při měření 
do blízka je akomodace důležitá, proto 
se k diagnostice heteroforií do blízka 
používají spíše předměty s detaily, 

nikoliv světelné podněty. Disociace lze 
dosáhnout pomocí zakrytí jednoho oka 
(cover test, obr. 1), Maddoxovy destičky, 
červeno-zelených brýlí, polarizovaného 
světla, prizmat...

Velikost heteroforie je ovlivněna 
řadou faktorů. Velikou roli hraje např. 
délka asociace, sklon pohledové roviny, 
fixační vzdálenost, refrakční stav očí, 
akomodační konvergence, výkonnost 
fúzních reflexů či pozitivní a negativní 
relativní konvergence.

Příčiny vzniku heteroforií  

Příčiny vzniku heteroforií jsou ur-
čitým způsobem analogické příčinám 
strabizmu. Podle etiologie rozlišujeme 
heteroforie statické, kinetické (akomo-
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dační) a neurogenní. Statické hetero-
forie vznikají v důsledku vrozených 
či získaných anatomických anomálií 
očnic, bulbů či okohybných svalů. 
S kinetickou heteroforií se setkáváme 
při poruchách harmonického vztahu 
mezi akomodací a konvergencí. Další 
příčinou této heteroforie mohou být 
také nevykorigované refrakční vady. 
Neurogenní heteroforie nacházíme 
u lidí, kteří mají zcela fyziologický oční 
nález. Tyto heteroforie jsou podmíněny 
poruchou inervace kontrolních me-
chanizmů očních pohybů. Můžeme 
zde také najít lehké parézy, supra-
nukleární poruchy, aniseikonie. Větší 
význam u těchto druhů heteroforií 
hrají poruchy endokrinní rovnováhy, 
neurovegetativní nebo psychické 
poruchy.

Léčba heteroforií  

Jestliže se objevují astenopické 
potíže, je nutno přistoupit k léčbě. 
Nejdříve se musí vykorigovat refrakční 
vada. Pacientovi je v tomto případě 
doporučováno, aby nosil korekci celý 
den, dokud nevymizí astenopické 
potíže. Pak si většinou dobu nošení 
brýlové korekce subjektivně upravu-
je. Pokud nepomůže vykorigování 
refrakční vady a astenopické potíže 
i nadále přetrvávají, může oftalmolog 
pacientovi indikovat ortoptické cvičení. 
Cílem ortoptické léčby je zlepšení fúzní 
vergence. Při ortoptickém cvičení je dů-
ležité, aby se podařilo nacvičit udržení 
jednoduchého binokulárního vidění 
s co nejmenším úsilím. Dalším možným 
krokem v léčbě heteroforií je použití 
brýlové prizmatické korekce. Velice 
výjimečně se přistupuje k chirurgické 
léčbě, protože výsledky operací nemusí 
být vždy uspokojivé.

Méně obvyklé formy 
heteroforií  

V praxi se také můžeme setkat 
s méně běžnými formami heteroforií, 
jako jsou např. anizoforie, arteficiální 
heteroforie nebo fixační disparita. 

Anizoforie  
Při anizoforii se mění velikost úchylky 
v závislosti na pohledovém směru. 
Proto měříme forie v různých pohledo-
vých směrech. Esenciální anizoforie je 
podmíněna parézou nebo hyperfunkcí 
některého svalu.

Arteficiální heteroforie  
S touto formou heteroforie se můžeme 
setkat při špatně zabroušených priz-
matických brýlových čočkách. Dále 
se také může objevit u korigovaných 
astigmatizmů, kdy vznikají např. de-
formace úhlů.

Fixační disparita  
Jedná se o poruchu bifoveolární fixace 
v oblasti Panumových areálů. Většinou ji 
nacházíme u pacientů, kteří mají dobré 
binokulární vidění s normální retinální 
korespondencí, ale mají horší stereopsi. 
U fixační disparity je foveolární detail 
pozorovaný nedominantním okem po-
sunut jako nezkřížená diplopie (esoforie) 

či zkřížená diplopie (exoforie). Velikost 
posunu je ovlivněna velikostí heteroforie.

Mgr. Andrea Jeřábková
Česká společnost ortoptistek
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně 
andrea.jerabkova@email.cz
Spoluautorka: Mgr. Jitka Zajícová
Grafické podklady: archiv redakce
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obr. 1  Oči si udržují své přímé postavení (a) do okamžiku, než je zakrytím jednoho oka 
zrušena fúze (b). Poté dojde k uchýlení zakrytého oka, jež rozpoznáme podle 
vykonání zpětného fúzního pohybu při odkrytí destičky (c).

(a)

(b)

(c)
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OPTOMETRIE   autorka: Bc. Jana Jarošová

VYBRANÉ 
NITROOČNÍ 
NÁDORY
Výskyt nádorových onemoc-

nění v populaci se neustále 
zvyšuje. Jedná se vždy o velmi 
závažnou diagnózu, prognóza 
pro pacienty je však díky dnešní 
moderní medicíně mnohem 
lepší. Problematika nitroočních 
nádorů sice spadá do kompe-
tence oftalmologů, přesto by 
měli i  optometristé vědět, jaké 
jsou nejčastější benigní a maligní 
nitrooční nádory.

Benigní nádory  

Benigní nádory jsou složeny z dobře 
diferencovaných buněk, rostou pomalu 
a zvětšují se, aniž by prorůstaly do 

okolních tkání. Bývají dobře opouzd-
řené a nemají schopnost tvořit další 
metastázy. Proto při správné a včasné 
léčbě nepředstavují tak velké riziko jako 
nádory maligní [3].

Névus uvey  

Névus uvey je bezpochyby jedním 
z nejčastěji se vyskytujících primárních 
benigních nitroočních nádorů. Vyskytuje 
se až u 20 % bělochů nad 50 let. Většina 
névů uvey je asymptomatická a vroze-
ná. Častěji se objeví u lidí světlé pleti, 
u mužů a žen je výskyt přibližně stejný. 
Névus se nejčastěji nachází v choroidei, 
ale podobné léze se mohou objevit 
i na duhovce, ciliárním tělese a na op-
tickém disku [1].

Névus duhovky 
Typická velikost névu duhovky se uvádí 
do 3 mm v průměru a do 0,5 mm tloušť-
ky, ale mohu být i větší. Nejčastěji jsou 
lokalizovány v temporálním kvadrantu 
duhovky. Névus nacházející se na okraji 
zornice může způsobovat změny v je-
jím tvaru a zákalky v nitrooční čočce. 
Při nekróze névu dochází k uvolnění 
pigmentových buněk do komorové 
vody a k jejich usazování v trabekulární 
trámčině, v důsledku čehož se může 
zvyšovat nitrooční tlak. Duhovkové névy 
(obr. 1) rozlišujeme na ohraničené a di-
fuzní. Difuzní typ může ve výjimečných 
případech zasáhnout i celou plochu 
duhovky. Podezřelé léze na duhovce 
jsou nejčastěji dokumentovány foto-
graficky, lze však také využít ultrazvuk. 
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Duhovkové névy se vyskytují přibližně 
u 6,5 % populace [1, 2].

Choroidální névus  
Typický choroidální névus (obr. 2) se 
objevuje jako malé šedé až hnědé místo 
na sítnici s neostrými hranami. Může být 
plochý nebo i mírně vypouklý a na jeho 
povrchu je možno nalézt drúzy či shluky 
epitelového pigmentu. Pokud zasahuje 
do oblasti makuly, může způsobit snížení 
zrakové ostrosti. Většina névů je však 
asymptomatická, velikost bývá do 5 mm 
v průměru a 1 mm tloušťky. Rozmazané 
nebo zkreslené vidění způsobené né-
vem může být následkem hromadění 
tekutiny pod sítnicí, cystickou degenera-
cí sítnice či choroidální neovaskularizací. 
Důležité je névus pravidelně fotograficky 
dokumentovat, aby se včas zachytil jeho 
případný růst a vaskularizace [1, 2].

Choroidální hemangiom  

Choroidální hemangiom (obr. 3) je 
benigní cévní nádor spojivky. Objevuje 
se ve dvou klinických formách jako ohra-
ničený nebo difuzní. Ohraničený heman-
giom je dobře izolovaný a většinou bez 
příznaků, difuzní hemangiom je obvykle 
součástí Sturgeova-Weberova syndromu. 
Hemangiomy se jeví jako cévní mateřské 
znaménko a jejich výskyt je poměrně 
vzácný. Postihují obě pohlaví stejnoměrně 
a ačkoli jsou ve většině případů vrozené, 
bývají detekovány až mezi dvacátým až 
čtyřicátým rokem života. U difuzního he-
mangiomu bývá sítnice postiženého oka 
sytě červená a cévnatka zesílená, většinou 
v oblasti makuly a papily zrakového nervu. 
Může také dojít ke zvyšování nitroočního 
tlaku a k rozvoji sekundárního glaukomu. 
Dochází k degenerativním změnám pig-
mentového epitelu a často také i k částeč-
nému nebo úplnému odchlípení sítnice. 
Ohraničený choroidální hemangiom 
bývá většinou detekován až po projevení 
vizuálních příznaků, které jsou způsobeny 
hromaděním tekutiny pod sítnicí nebo 
degenerativními změnami makuly. Na 
sítnici v místě hemangiomu lze zazname-
nat degenerativní změny pigmentového 
epitelu. V mnoha případech také dochází 
k částečnému nebo úplnému odchlípení 
sítnice. Vzhledem k tomu, že choroidální 

hemangiom je benigní nádor, je jeho léčba 
zaměřena spíše na zmírnění či potlačení 
úbytku vizu v důsledku sekundárního 
glaukomu, odchlípení sítnice nebo jiných 
komplikací [1].

Maligní nádory  

Maligní nádorové bujení je tvořeno 
rychle rostoucími buňkami, které jsou 
špatně diferencovány a mají schopnost 
prorůstat do okolních struktur. Velkým 
rizikem je u nich tvorba metastáz a po-
stižení dalších částí těla [3].

Uveální melanom  

Uveální melanom je jedním z nej-
častějších maligních nitroočních nádorů 
u dospělých. Může vzniknout v které-
koli části živnatky, nejčastěji se objevuje 
v cévnatce (75–88 %, obr. 4), méně častý 
výskyt je zaznamenán v ciliárním tělese 
(9–16 %) a v duhovce (6–9 %). Melanomy, 
které se objeví na duhovce (obr. 5), bývají 
podstatně méně agresivní, co se týče 
rozšiřování metastáz. Od toho se odvíjí 
rozdílný postup při detekování melano-
mu na duhovce nebo na jiných částech 
živnatky. Maligní melanom metastazuje 
výlučně hematogenní cestou. Nejčas-
těji se jeho metastázy objevují v játrech 
(90 %), dále pak v plicích (24 %), v kostech 
(16 %) a výjimečně na kůži, v podkoží či 
v centrální nervové soustavě (8,23 %). 
Výskyt uveálního melanomu je přibližně 
jeden případ na 2000–2500 dospělých 
jedinců bílé pleti, přičemž až padesátkrát 
méně je zaznamenáván u Afroameričanů 
a Asiatů. Riziko vzniku melanomu se zvy-
šuje s věkem. Častěji postihuje muže než 
ženy a průměrný věk, kdy je melanom 
detekován, je 55–60 let. U melanomu 
duhovky je to o 10–20 let dříve. U paci-
entů, kteří byli během života vystaveni 
intenzivnímu, trvalému a opakovanému 
slunečnímu záření, existuje vyšší riziko 
vzniku uveálního melanomu, vliv může 
mít také dědičnost [1, 5].

Retinoblastom  

Retinoblastom (obr. 6) je konge-
nitální maligní nitrooční nádor, který 

vzniká během vývojových stadií sítnice. 
Je to jeden z nejčastěji se vyskytujících 
nádorů v dětském věku – nalézáme jej 
u jednoho z 15 000 dětí. Tento nádor 
má často tendence metastazovat do 
mozku přes optický nerv. V prvních 
měsících života je jeho incidence nej-
vyšší a postupně s věkem se snižuje. 
Průměrný věk, kdy bývá nádor deteko-
ván, je 12–24 měsíců. Přibližně 60–70 % 
nádorů je pouze jednostranných, 
zbývajících 30–40 % je oboustranných. 
Děti, které mají dědičné předpoklady 
k retinoblastomu, bývají většinou 

obr. 1 Névus duhovky [6].
.

obr. 2 Choroidální névus [6].

obr. 3 Choroidální hemangiom [6].
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postiženy oboustranně. Nejčastějším 
projevem retinoblastomu je leukokorie 
(bílé odlesky v zornici). Leukokorie je 
způsobena odleskem světla od bílého 
nitroočního nádoru na sítnici. Dalším 
velmi častým příznakem je šilhání, způ-
sobené poruchou nebo ztrátou vidění 
postiženého oka. Retinoblastom se ob-
jevuje jako bílá, oválná léze většinou ve 
středu sítnice. Velké nádory bývají často 

spojeny s odchlípením sítnice. Dochází 
k tomu u nádorů, které rostou ze sítnice 
směrem k cévnatce (retinoblastoma exo-
phytum). V opačném případě dochází 
k prorůstání nádoru ze sítnice směrem 
do sklivce (retinoblastoma endophytum), 
a tím k hromadění shluků nádorových 
buněk ve sklivci. U nádorů nacházejících 
se v oblasti zrakového nervu je velkým 
rizikem jejich rozšíření do centrální 
nervové soustavy [1, 4].

Metastatické nádory  

U pacientů, kteří mají diagnostiko-
váno maligní nádorové onemocnění 
(většinou karcinom) v jiné části těla než 
v oku, může dojít k tvorbě metastáz. Ty se 
mohou objevit i v očním bulbu. Většinou 
se tyto metastázy tvoří v cévnatce, mo-
hou se ovšem vyskytovat i na ciliárním 
tělese, v optickém nervu, sítnici nebo 

ve sklivci. U přibližně 80 % pacientů se 
metastázy objeví pouze v jednom oku. 
Zbylých 20 % případů jsou bilaterální 
nebo vícečetné metastázy v obou očích. 
Metastázy v oku mohou pro pacienta 
znamenat vysoké riziko zhoršení zraku 
nebo i oslepnutí. Léčba takového nádoru 
je sice vysoce efektivní, avšak už samot-
ná tvorba metastáz není pro prognózu 
pacienta příznivá. Metastatický nádor 
oka je obecně považován za nejčastější 

oční malignitu. Riziko vzniku metastáz 
v oku závisí na typu primárního nádoru. 
U žen je nejvyšší riziko vzniku metastáz 
v oku při rakovině prsu, u mužů při kar-
cinomu plic. Většina pacientů, u kterých 
se vytvořily metastázy v oku, má nádo-
rové onemocnění již diagnostikováno, 
nicméně v případě až 25 % pacientů 
jsou metastázy do oka prvním projevem 
nádoru v těle [1].

Bc. Jana Jarošová
Katedra optiky, Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci
jarosova0003@gmail.com
Foto: archiv autorky

Literatura:

[1]  Yanoff, M., Duker, J. S.: Ophthalmology. Edinburgh: 

Mosby Elsevier, 2009. ISBN 978-0-323-04332-8.

[2]  Kuchynka, P. a kol.: Oční lékařství. Praha: Grada 

Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1163-8. 

[3]  Cihelková, I., Souček P.: Atlas makulárních chorob. 

Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-370-2.

[4]  Baráková, D., a kol.: Nádory oka. Praha: Grada 

Publishing, 2002. ISBN 80-247-0141-3.

[5]  Světlošáková, Z., Krásnik, V., Gergišáková, H., 

Babál, P., Kusenda, P.: Vybrané prognostické faktory 

malígneho melanómu uvey. Česká a slovenská 

oftalmologie, Vol. 68, 2012, No. 1, page 38-42, ISSN 

1211-9059.

[6]  Fakultní nemocnice Olomouc, Oční klinika. 

Databáze pacientů Oční kliniky. 

[7]  Kivelä, Tero. WikiSkripta [online]. [cit. 9. 5. 2016]. 

Dostupné z: http://www.wikiskripta.eu/index.php/

Soubor:Retinoblastoma.jpg.

obr. 5 Melanom duhovky [6]. obr. 6 Retinoblastom [7].obr. 4 Melanom cévnatky [6].

Uveální melanom je 
jedním z nejrozšířenějších 

maligních nitroočních 
nádorů u dospělých osob, 

který se objevuje nejčastěji 
v cévnatce, méně častý 
výskyt je zaznamenán 

v ciliárním tělese 
a v duhovce.



Již sedmý ročník SAGITTA ACADEMY DAYS připravila 

pro své zákazníky SAGITTA Brno ve dnech 18.–20. 

června. Dokonalé zázemí po všech stránkách pro 

vás připravil tým SAGITTY v prostorách hotelu 

JEZERKA v Seči u Chrudimi. 

Nikoli jen optometrie a přednášky Pavla Kříže zamě-

řené na binokulární vidění, ale také psychologická 

orientace na zákazníky a odbourávání jejich námitek 

tak, aby se stali vděčnými příznivci našich optik, 

patřily k oblíbené části velmi bohatého přednáš-

kového programu.

Návštěvníky SAGITTA ACADEMY DAYS 2016 zaujal 

pestrý program přednášek a workshopů natolik, že 

vydrželi sledovat s maximálním soustředěním celý 

třídenní vzdělávací kongres až do poslední hodiny.

Hotel JEZERKA  
v Seči u Chrudimi posedmé 
hostitelem optického kongresu

SAGITTA ACADEMY DAYS

To, co znamená v průmyslu hodinek pojem SEIKO, 

znamená tato značka také v oblasti brýlových skel. 

O jejich přednostech a optickém studiu SEIKO 

jste slyšeli v podání Šimona Kupčiho, obchodního 

zástupce SAGITTY pro brýlové čočky. 

MUDr. Martin Choleva, primář EOK Lexum v Ostravě, 

ve své přednášce opakovaně zdůraznil (a ocenil) 

stále těsnější spolupráci mezi optiky, optometristy 

a oftalmology nejen v oblasti preskripce korekčních 

pomůcek, ale i v záchytu očních onemocnění, 

indikacích k operaci či následné léčbě.

Sobotní společenský večer zpříjemnila známá 

slovenská zpěvačka Anka Repková se svou sku-

pinou. Vrcholem večera bylo nezapomenutelné 

vystoupení hvězdy českých muzikálových scén 

Dušana Vitázka, dvojnásobného držitele ceny 

Thálie, který se po zásluze dočkal od nadšeného 

publika ovací vestoje. 

Ing. Jaroslav Majerčík

SAGITTA Brno
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Při vyslovení jména Anna Ma-
rešová se nejčastěji vybaví 

dvě zcela odlišné věci – tramvaj 
a vibrátor. Vystudovala produk-
tový design na Fakultě umění 
a  designu na Univerzitě J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem, kde 
v  rámci své bakalářské práce 
navrhla tramvaj pro Prahu. Její 
návrh získal mezinárodní cenu 
BIO 22 na bienále industriální-
ho designu v  Lublani a  model 
tramvaje je vystaven v Národním 
technickém muzeu. 

Za kolekci erotických pomůcek pro 
ženy, kterou připravila jako magisterskou 
práci, získala v roce 2011 Národní cenu za 
studentský design. Pod vlastní značkou 
Whoop.de.doo se skrývá několik druhů 
pomůcek ze silikonu – venušiny kuličky 
či vibrátor, který byl v letošním roce oce-
něn prestižní cenou Red Dot v kategorii 
Produktový design. Má ráda klasické ma-
teriály, které umí stárnout, ráda recykluje 
a „ze starého dělá nové“ – v rámci svého 
doktorandského studia se proto zabývá 
problematikou udržitelného designu a vy-
myslela projekt Luxury Oddments (Luxusní 

harampádí), pod kterým se skrývá kolekce 
luxusních svítidel vyrobená se starých ne-
potřebných skleněných předmětů.

V roce 2012 založila vlastní studio 
Anna Marešová designers, které se zabý-
vá užitným průmyslovým designem. Její 
práce se objevily na výstavách v Praze, 
Londýně i New Yorku.

Jakou úlohu ve Vašem životě hraje zrak?
Docela dost velkou. Používám jej při 
své profesi neustále. A často si ani neu-
vědomuji, jak moc jej zatěžuji. Někdy si 
říkám, jaká to byla dřív pro oči pohoda, 
když jsme nemuseli koukat do monitorů 
a telefonů...

Co Vás v poslední době uhodilo do očí?
Minulý týden jsem hledala na e-bazarech 
zrcadlo do koupelny a najednou na mě 
vykoukla dvě žlutá křesílka ze 70. let... 
tak jsem si je musela koupit. Zrcadlo 
stále nemám.

Jaká kniha, obraz či jiné umělecké 
dílo Vás v poslední době oslovily? 
Nedávno jsem byla na festivalu Metro-
nome v Praze a kromě Iggyho Popa mě 
dost bavil i Ivan Král, který si pozval Jiřího 

Suchého. Chápete, oni už hrajou desítky 
let a stále to je dobrý!? 

Kdy Vám naposledy oči zářily 
nadšením?
Když mi letos v březnu oznámili, že náš 
nový Whoop.de.doo vibrátor získal cenu 
Red Dot, to jsem měla opravdu velkou 
radost, to mi určitě oči zazářily. Ale běžně 
jsem nadšená docela často, třeba když mě 
někdo pozve na fakt dobrou zmrzlinu.

Co (nebo koho) byste střežila jako oko 
v hlavě?
Myslím, že všechny blízké, co mám ráda... 
a pak taky tajemství, to se střežit musí!

Kdy je podle Vás potřeba mít oči na 
stopkách?
Asi neustále. Hlavně, když něco vyrábíte. 
Prostě permanentní kontrola kvality, 
když polevíte, hned se to projeví na 
výsledném produktu.

Nad čím přivíráte oko a nad čím 
naopak ne? 
Když někdo udělá chybu, to se stává, 
ale co v práci a vlastně vůbec v životě 
netoleruji, je, když někdo něco odflákne 

Jak to vidí
DESIGNÉRKA 
ANNA MAREŠOVÁ

JAK TO VIDÍM JÁ   autor: redakce
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a poškodí tím i okolí. To mě opravdu 
rozčiluje. 

Otevřel Vám někdy někdo oči? 
Myslím, že skoro každý den něco nebo 
někdo. Je skvělé poslouchat názory 
ostatních. Nezavrhovat je a pochopit, 
proč lidé mají zrovna takový pohled na 
věc. To pak cítím, že se posouvám dál. 

Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?
Mě stačí, když se lidi umí k sobě dobře 
chovat, takže když slušně a mile pozdra-
víte, tak to je dobrej začátek.

Existuje výjev, na který nikdy neza-
pomenete?
... když jsem na začátku června na der-
niéře hry Pérák od divadla Vosto5 viděla 
na vlastní oči prezidentskou standartu... 
byla jsem tak překvapená, že jsem si ji 
ani nevyfotila. Ale v hlavě to budu mít 
už navždy.

Na co se nejraději díváte?
Dělám to málo, ale baví mě dívat se na 
koruny stromů, zespodu. Když ležíte v trávě 
a skrz ty listy vidíte oblohu. To je skvělý. No 
a taky mě fascinuje oceán. Na něj se vydr-
žím dívat hodiny... stejně jako do ohně...

Co Vás obvykle upoutá na první 
pohled?
U lidí většinou oči. 

Jaké místo na světě podle Vás stojí za 
vidění?
Asi to bude znít jako klišé, ale každé. Spíš 
záleží na tom, s kým na tom místě jste.

Které místo v české krajině je pro Vás 
nejmalebnější?
To je těžké, protože jich je víc. Mám ráda 
Krkonoše, ale i jižní Čechy, okolí Vltavy. 
Fascinují mě i drsnější krajiny jako třeba 
údolí Labe – Porta Bohemica. Když tam 
jedete ráno vlakem a koukáte, jak se zve-
dá nad řekou ta pára, to je nepopsatelný.

Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
Někdy jo. Ale to by pak nebyla fér hra, 
nemyslíte?

V kom vidíte hrdinu? 
Často se zamýšlím nad druhou světovou 
válkou a obdivuji všechny, co se v té 
době zachovali čestně... vůbec vlastně 
nevím, jak bych se v té situaci chovala já. 

Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Takové, které by mi přesně seděly na 
nose. Mám velikostí dětský obličej a čas-
to jsou mi brýle, které si vyberu, velké.

Jaký vhled a poučení Vám dává Vaše 
práce?
Každý den se učím něčemu novému. 
Netušila jsem, že mít vlastní firmu je 
zcela něco jiného, než být na volné noze. 

Zodpovědnost je mnohem větší a na-
jednou ji máte i za druhé. Sice je někdy 
těch starostí až moc, ale asi bych jistotu 
za svobodu už nevyměnila. 

Co je podle Vás očividné?
Myslím, že se v současnou chvíli máme 
velmi dobře a přitom neustále „rem-
cáme“.

Co byste podnikla jako neviditelná?
To bylo moje velké přání, když jsem byla 
dítě, ale už si nepamatuji, kam bych se 
jako neviditelná vydala. Teď bych se 
šla asi procházet po městě a občas si 
k někomu přisedla v kavárně a poslou-
chala rozhovory... ráda pozoruji lidi a jako 
neviditelná bych je tím neuváděla do 
rozpaků.

Kdy jste naposledy přišla – viděla – 
zvítězila? 
Měla jsem nedávno prezentaci na akci 
FuckUp Nights Prague. Máte mluvit 
o tom, co jste ve svém profesním životě 
pokazili. Je opravdu osvobozující říct 
naplno, co se nepodařilo a proč. A když 
se nad tím ještě někdo zasměje – tomu 
říkám vítězství.

Za rozhovor poděkovala redakce
Foto: Martin Tiso
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VELETRHY autor: redakce

VELETRH SILMO  
podporuje roli vědy a výzkumu
S pokročilým létem se nejen 

zkracují dny, ale také se 
zrychluje tep organizátorů pa-
řížského mezinárodního veletrhu 
oční optiky Silmo. Letošní ročník 
se pomalu a  jistě blíží – v  ka-
lendáři má rezervovaný termín 
od 23. do 26. září a  konat se 
bude tradičně na výstavišti Nord 
Villepinte.

Obor oční optiky se během čtyř 
veletržních dní představí v celé šíři – na 
900 vystavovatelů přiveze do Paříže 
nejnovější kolekce brýlových obrub 
a slunečních brýlí, kontaktní čočky 
a prostředky pro péči o čočky, k vidění 
budou také novinky z oblasti přístrojů 
či pomůcek pro slabozraké. Organi-
zátoři však kladou velký důraz také 
na vzdělávání a zvyšování odborné 
úrovně návštěvníků. K tomu přispěje 
již pošesté Akademie Silmo – vědecké 
sympozium, jež je zaměřeno na sdílení 
informací ze současných výzkumů 
a rozšiřování znalostí očních optiků, 
kteří pak mohou v praxi lépe reagovat 
na potřeby svých zákazníků. Dalším 
cílem tohoto stále více oblíbeného 
setkání odborníků je podpora výzku-
mu – letos Akademie plánuje udělit 
grant ve výši 10 000 eur výzkumnému 

projektu v oblasti optiky a vidění. 
Žádosti mohou zasílat jak jednotlivci, 
tak výzkumné týmy, vítězný projekt 
bude vybírat vědecký výbor Akade-
mie Silmo. Návrhy lze předkládat do 
6. září, poté budou vybrány tři nejlepší 
projekty, které budou jejich autoři 
prezentovat ústně mezi 20. a 23. zářím, 
a vítězný výzkumný projekt bude vy-
hlášen a přednesen během sympozia.

Čtení jako hlavní téma 
Akademie Silmo

Letošní sympozium se bude věnovat 
problematice čtení, a to ve třech blocích 
v průběhu tří dnů.

V sobotu 24. září budou přednášky 
zaměřeny na téma Čtení a proces čtení.
Mezi řečníky vystoupí například profesor 
Laurent Cohen, vedoucí neuropsy-
chologického týmu ve Francouzském 
národním institutu pro zdraví a lékařský 
výzkum, který bude diskutovat o neurolo-
gických procesech podílejících se na čtení 
a o tom, jak mozek reaguje na čtení. Dále 
se bude hovořit o tom, jak zrakový výkon 
podporuje čtení, nebo o měření výkonu 
při čtení na digitálních přístrojích.

Neděle 25. září bude nejprve pa-
třit tématu Děti a čtení. Diskutovat se 

bude například o vlivu nekorigovaných 
refrakčních chyb na úspěch při vzdělává-
ní nebo o hodnocení sakadických očních 
pohybů pomocí DEM testu. 

Druhá část nedělního programu 
bude zaměřena na oblast Dospělí 
a čtení a přednášky se budou věnovat 
například astenopii a fixační disparitě 
a jejich dopadu na čtení i vidění na 
blízko nebo korneálním čočkám a bi-
nokulárnímu vidění.

Pondělní blok bude mít opět dvě 
části – první z nich bude věnována 
seniorům a čtení a hovořit se bude 
o čtení a poškození zraku z pohledu 
ortoptistů nebo o možnosti ovlivnit 
zhoršenou schopnost číst ve věku nad 
45 let pomocí korneálních čoček. Po-
slední část přednášek se zaměří na čtení 
jako problém veřejného zdraví. Zahrne 
přednášky o historii progresivních 
čoček nebo o vlivu tabletů, obrazovek 
a smartphonů na čtení a jejich roli 
v rozvoji krátkozrakosti.

Poblíž vstupu na veletrh bude k vi-
dění výstava posterů, jež tak bude zpří-
stupněna všem návštěvníkům. Účastníci 
Akademie Silmo budou moci hlasovat 
o ceně za nejlepší poster, kterou vítěz 
obdrží v závěru sympozia. 

Redakce
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PREZENTACE 
BRNĚNSKÉ 
KATEDRY 
optometrie a ortoptiky 
v zahraničí
Konference OCCSEE  
ve Splitu  

V chorvatském Splitu se v termínu 
od 14. do 16. dubna 2016 konal již 
3. ročník Konference optometrie pro 
střední a jihovýchodní Evropu. Akce se 
zúčastnilo téměř 400 odborníků z více 
než 20 zemí z Evropy, ale i mimo ni. Na 
zajištění odborného programu této 
konference jsme se jako zástupci kated-
ry optometrie a ortoptiky LF MU v Brně 
aktivně podíleli několika příspěvky: 
How Aniseikonia Can Be Solved (autoři 
Petr Veselý, Pavel Beneš, Svatopluk Sy-
nek, Sylvie Petrová), Visioffice – Digital 
Dispensing System (workshop, autoři 
Pavel Beneš, Petr Veselý, Svatopluk 
Synek a Sylvie Petrová) a How Manage 

Patients Who Have Learning Disabilities 
(přednáška Svatopluka Synka). Pro kon-
ferenci jsme rovněž připravili následující 
postery: 
•  Comparison of Corneal Parameters 

(Pavel Beneš, Sylvie Petrová, Petr Veselý, 
Svatopluk Synek);

•  Aspheric IOL (Ondřej Vlasák, Jiřina 
Škorpíková, Věra Kalandrová); 

•  Binocular Vision Quality of Professional 
and Amateur Sportsmen (Petr Veselý, 
Marie Bertoli, Svatopluk Synek);

•  Comparison of Visual Acuity, Refrac-
tion and High-order Aberration after 
Standard and Wavefront-guide Myopic 
Femtosecond Lasik (Radek Anderle);

•  Effect of 3D System in Practical Optom-
etry (David Severa, Pavel Beneš, Simona 
Bramborová);

•  Near Astigmatism in Relation to the 
Listing´s Law (Simona Bramborová, 
Pavel Beneš, David Severa);

•  Health and Safety Awareness of 
Soft Contact Lens Wearers (Barbora 
Hráčková, Marie Kodetová);

•  Application of Colour Overlays to De-
crease Symptom of Dyslexia (Zuzana 
Odvárková, Petr Veselý);

•  Binocular Vision in Patients with Central 
Retinal Impairment: Result of the Ap-
plication of Prismatic Correction in the 
Recent Study (Matěj Skrbek, Svatopluk 
Synek);

•  Chromagen Filters and their Use in 
Dyslexia (Barbora Osičková, Petr Veselý);

•  Visual Training as a Method of Treat-
ment of Anomaly of Binocular Vision 
(Gabriela Spurná, Petr Veselý);

ZE ŽIVOTA ŠKOL   autoři: Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D., Bc. Barbora Hráčková



  43

•  New Distance Extended Master Study 
Program (Sylvie Petrová, Petr Veselý, 
Pavel Beneš, Svatopluk Synek).

Za katedru optometrie a ortoptiky 
se konference zúčastnili doc. MUDr. 
Svatopluk Synek, CSc., Mgr. Sylvie Pet-
rová, Mgr. Pavel Beneš, Ph.D., a Mgr. Petr 
Veselý, DiS., Ph.D., za vyučující a dále 
také studenti a absolventi Mgr. Radek 
Anderle, Ph.D., Mgr. Ondřej Vlasák, Mgr. 
Gabriela Spurná, Mgr. Matěj Skrbek, Mgr. 
David Severa, Mgr. Simona Bramborová, 
Bc. Zuzana Odvárková, Bc. Marie Kodeto-
vá, Bc. Veronika Krchňáková a Bc. Barbora 
Hráčková. Za všechny studenty, kteří se 
díky naší projektové činnosti mohli této 
konference také aktivně zúčastnit, sepsa-
la krátký postřeh Bc. Barbora Hráčková. 

Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Mgr. Sylvie Petrová
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně

Konference optometrie ve 
Splitu očima studentů

V dubnu letošního roku uspořádala 
Univerzita aplikovaných věd Velika Gorica 
již třetí konferenci optometrie. Chorvaté 
chtěli pro konferenci udržet tradici pří-
mořského klimatu, proto k organizaci 
této události vybrali druhé největší město 
Chorvatska – Split. Účastníci konference 
měli po dvou předchozích úspěšných 
ročnících velká očekávání. Pro připo-
menutí, první konference optometrie 
střední a jihovýchodní Evropy se konala 
v roce 2012 v Opatii a druhá v roce 2014 
v Rovinji. Obě malebná přímořská města 
se nacházejí na istrijském poloostrově, ji-
hovýchodně od hlavního města Záhřebu.

Zázemím pro letošní třídenní kon-
ferenci byl hotel Radisson Blu Resort. 
Tento hotelový komplex dokonale 
splňoval konferenční požadavky. Pro 
hosty i přednášející byl připraven velký 
klimatizovaný sál, kde se konalo slav-
nostní zahájení konference a veškeré 
hlavní přednáškové bloky. Dále byly pro 
účastníky připraveny tři menší místnos-
ti, kde probíhaly kapacitou omezené 
workshopy. V předsálích mohli hosté 
o přestávkách vychutnávat kávu či čer-

stvý ovocný fresh a zakousnout i něco 
dobrého a zdravého. Svůj prostor zde 
měli vyhrazený také sponzoři akce – fir-
my Essilor, Topcon, Zeiss, Splendor, Oktal 
Pharma a další, kteří zde předvedli své 
nové i osvědčené produkty. Postery bylo 
možno umístit v samostatné sekci, kde 
si mohli účastníci povšimnout zejména 
výsledků nejrůznějších výzkumů a studií, 
přičemž brněnská katedra se podílela 
celkově jednou třetinou.

Konference se aktivně zúčastnili 
zástupci nejen evropských zemí, do pro-
gramu se aktivně zapojili také odborníci 
ze zámoří – z Kanady a USA. Kromě před-
nášek pořádajících Chorvatů si účastníci 
konference mohli vyslechnout příspěvky 
od kolegů z Německa, Rakouska, Slo-
vinska, Spojeného království, Bulharska 
a dalších. Českou republiku zastupovaly 
hned dvě ze tří univerzit, které nabízejí 
studium optometrie. České vysoké učení 
technické v Praze, Fakultu biomedicín-
ského inženýrství v Kladně zastupovali 
v sekci posterů Kateřina Pavlíčková 
a Martin Fůs. Masarykova univerzita 
v Brně přijela do Splitu v silnějším za-
stoupení. Zástupci katedry Pavel Beneš 
a Petr Veselý si pro zájemce připravili 
zajímavé workshopy a vedoucí katedry 
optometrie a ortoptiky Svatopluk Synek 
jako jediný český zástupce vystoupil 
s ústní prezentací. Nastínil problematiku 
vyšetřování pacientů s poruchou učení. 
Studenti navazujícího magisterského 
studia a doktorandského studia si při-
pravili zajímavé postery, které zájemce 
seznámily s výsledky jejich výzkumů.

Hlavním jazykem konference byla 
bezpochyby angličtina, i když někteří 
domácí přednášející zvolili svůj rodný 
jazyk. Pro tyto situace byly připraveny 
báječné překladatelky. Hlavní přednáš-
kovou senzací se stal příspěvek Ettora 
Tamaja (přední světový vědec působící 
mimo jiné na Univerzitě aplikovaných 
věd Velika Gorica). Ten se v rámci své 
doktorandské práce pokusil vysvětlit 
na základě kvantové mechaniky proces 
přeměny cis-retinalu na trans retinal. Vý-
sledky studie byly fascinující. V programu 
konference byla dále řešena problematika 
kontaktních čoček (sklerální, protetic-
ké...), refrakce a vyšetřovacích přístrojů 
(OCT, Scheimpflugova kamera...). Peter 
 Gumpelmayer ve své přednášce seznámil 
účastníky s možností složení Evropského 
diplomu z optometrie a optiky. Program 
byl velmi pestrý a své si zde mohl najít jak 
student nebo absolvent optometrie, tak 
i zkušený optometrista s praxí.

Konference byla ukončena ve vel-
kém stylu při galavečeři na otevřené te-
rase hotelu, kde bylo přichystáno bohaté 
občerstvení. Pořadatelé si pro účastníky 
připravili soutěž, ve které mohl šťastný 
výherce získat wellness víkend v hotelu 
Radisson Blu Resort nebo zaplacení 
vstupního poplatku pro nadcházející 
konferenci v roce 2018. Konference byla 
velice zdařilá a již teď se můžeme těšit 
na další úspěšný ročník.

Za studenty
Bc. Barbora Hráčková
Foto: archiv autorky

Studentky brněnské Masarykovy univerzity na konferenci ve Splitu.



44

Konference EAOO 
a ECOO v Berlíně 
s českým zastoupením  

Ve dnech 19. až 22. května 2016 se 
zástupci katedry optometrie a ortoptiky 
LF MU v Brně aktivně zúčastnili konferen-
ce Evropské akademie optometrie a op-
tiky (EAOO) a Evropské rady optometrie 
a optiky (ECOO) v Berlíně. Tentokrát se 
hostitelem stala berlínská Beuth Hoch-
schule für Technik (Univerzita aplikova-
ných věd). Celá konference se odehrávala 
převážně v hlavní budově univerzitního 
kampusu na Luxemburger Strasse. 

Konference byla zahájena ve čtvrtek 
obvyklým zasedáním komise ECOO. 
Na programu bylo především jednání 
managementu, který koordinuje aplikaci 
Evropského diplomu z optometrie. 

Úspěšný workshop 
českých odborníků  

V pátek 20. května zahájily program 
workshopy, které se konaly v univerzitní 

budově na Kurfürstenstrasse 141, kde 
se vyučuje oční optika a optometrie. 
V dopoledních hodinách jsme měli 
jedinečnou možnost prezentovat i náš 
workshop na téma Direct Ophthal-
moscopy – Enhance Your Skills. Během 
workshopu, jehož autory jsou Pavel 
Beneš, Petr Veselý a Svatopluk Synek, si 
posluchači vyslechli teoretickou část, 
která byla zaměřena na popis simulá-
toru přímé oftalmoskopie, fyziologii 
a patologii očního pozadí. Následovala 
praktická část workshopu, při níž si po-
sluchači vyzkoušeli jak práci s klasickými 
přímými oftalmoskopy, tak se simulá-
torem přímé oftalmoskopie od firmy 
VR MAGIC. Všichni účastníci workshop 
hodnotili velice kladně, především je 
nadchla práce se simulátorem přímé 
oftalmoskopie, který dokáže reálně 
prezentovat i několik patologických 
variant očního pozadí. 

Po pátečních dopoledních worksho-
pech pokračoval odborný přednáškový 
program na univerzitě, kde konference 
probíhala paralelně ve třech sálech. Byla 

zde prezentována například témata 
glaukom v praxi, profesionální rozvoj 
optometrie nebo výzkum v optometrii. 
V pátek večer pak byla konference ofici-
álně zahájena.

Víkendový program 
konference  

Sobotní program započal opět 
workshopy a přednáškami. Mohli jsme 
vyslechnout příspěvky na téma povrch 
oka, zraková ergonomie, kontrola růstu 
krátkozrakosti, binokulární vidění atd. 
Odpoledne patřil prostor prvnímu hlav-
nímu přednášejícímu, profesoru Jamesi 
Wolffsohnovi, který hovořil o novinkách 
ve vývoji kontaktních čoček a chirur-
gickém řešení presbyopie. Sobotní 
program byl zakončen společenským 
večerem. 

Nedělní program zahájily přednášky 
o zdraví očí, binokulárním vidění a kon-
taktních čočkách. Následovaly přednášky 
na téma zadní segment oka, dyslexie 
a slabozrakost. Po obědě vystoupil dru-
hý hlavní řečník dr. Pearse Keane, který 
hovořil o tvorbě obrazových záznamů 
(fotografií) během očního vyšetření. Po 
této přednášce následovalo zakončení 
celé konference.

Kromě pátečního workshopu jsme 
na konferenci během sobotních a ne-
dělních sekcí prezentovali také několik 
posterů, konkrétně na téma Influence 
of Aniseikonia on Stereoscopy Vision 
(autoři Petr Veselý a Svatopluk Synek), 
A Comparison of Different Methods 
Used to Measure the Corneal Surface 
(autoři Pavel Beneš, Zuzana Holoub-
ková, Svatopluk Synek, Sylvie Petrová, 
Petr Veselý) a Monocular Refractive 
Values Obtained under Monocular 
and Binocular Conditions (autoři 
David Severa, Pavel Beneš a Simona 
Bramborová). 

Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně
Foto: archiv P. Veselého

Páteční workshop Direct Ophthalmoscopy – Enhance Your Skills, vedený Pavlem Benešem 
(stojící druhý zleva).

Prezentace posteru Influence of Aniseikonia on Stereoscopy Vision, vlevo Petr Veselý, 
jeden z autorů.
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Letošní 22. ročník Meziná-
rodního veletrhu oční optiky, 

optometrie a oftalmologie OPTA 
byl úspěšný po všech stránkách 
a  kladně jej ohodnotili jak vy-
stavovatelé, jejichž počet oproti 
předchozímu ročníku mírně 
vzrostl, tak odborní návštěvníci, 
jichž se do Brna sjelo přes pět 
a půl tisíce. Všichni zúčastnění 
považují OPTU za obchodní vr-
chol roku, pochvalují si atmosfé-
ru, kvalitu a  šíři vystavovaných 
exponátů i  informační a  spole-
čenskou roli veletrhu.

Pro příští ročník chtějí organizátoři 
zachovat jak osvědčené prvky v koncepci 
veletrhu, tak obohatit jeho průběh nový-
mi podněty. Na novinky či změny, které 
čekají na vystavovatele v příštím roce od 
10. do 12. března, jsme se zeptali v krátkém 
rozhovoru nové ředitelky mezinárodního 
veletrhu OPTA Ing. Gabriely Císařové. 

Co Vy a OPTA? Byla jste se na některém 
ročníku podívat?
Veletrh OPTA znám samozřejmě velmi 
dobře. Mám na starosti módní veletrhy 
STYL a KABO, takže jsem chodila sledovat 
také módní trendy v oblasti brýlových 

obrub či slunečních brýlí. Před dvěma 
roky se navíc oba veletrhy konaly ve 
stejném termínu a v pavilonu P byly 
umístěny vitríny s produkty vystavovate-
lů veletrhu OPTA, které se návštěvníkům 
veletrhů módy velmi líbily. Při letošním 
ročníku jsem se byla podívat i na úžas-
nou OPTA party a nejen kvůli ní se na 
práci na tomto veletrhu velmi těším.

Na jaké změny se tedy vystavovatelé 
mohou těšit?
První změnou bude přesun do většího 
a modernějšího pavilonu V. Příjemným 
zjištěním bude určitě i to, že jsme pro 
příští ročník OPTY ponechali ceny na 
stejné úrovni. Pro stávající vystavova-
tele jsme navíc připravili motivační 
pobídku – pokud se rozhodnou navýšit 
výstavní plochu oproti roku 2016, bude 
cena za metr čtvereční na pětině základ-
ní ceny. V pavilonu B již pro požadavky 
na rozšíření plochy nebylo místo, takže 
doufám, že to vystavovatelé přijmou jako 
vstřícný krok. 

A  co návštěvníci? Chystá se něco zá-
sadního i pro ně?
Odborní návštěvníci jsou již zvyklí na 
OPTA klubové karty umožňující vstup 
zdarma a na tom nebudeme nic mě-

nit. Zachováme také soutěž o nejlepší 
aranžmá Design & Trend a Styling Point. 
O zvýrazněném tématu příštího ročníku 
se intenzivně bavíme se spolupořada-
telem veletrhu, tedy Společenstvem 
českých optiků a optometristů. Až bude 
rozhodnuto, určitě se téma promítne 
také do soutěže TOP OPTA a do odbor-
ného programu přímo v pavilonu V. Do 
programu bychom také rádi zařadili 
přednášku o trendech pro rok 2017. 
A jako novinku bychom rádi dali prostor 
malým designovým studiím a mladým 
tvůrcům v expozici nazvané Future 
Trends – pokud je mezi čtenáři někdo, 
koho by to zaujalo, určitě se nám ozvěte!

Za rozhovor poděkoval Jiří Erlebach

JAKÁ BUDE 
OPTA 2017?

VELETRHY   autor: Jiří Erlebach
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PAMĚTI OPTIKA   autor: redakce

ŽIVOTNÍ POUŤ 
OČNÍ OPTIKOU
 6. část
Jmenuji se Josef Navrátil, je 

mi osmdesát pět let a moji 
známí, přátelé a  kolegové mě 
nabádají, abych zavzpomínal na 
svoji životní pouť oční optikou, 
neboť jsem měl to štěstí, že jsem 
mohl přes padesát let v  oboru 
oční optiky působit a podílet se 
na jeho rozvoji.

Pozn. redakce: pan Josef Navrátil je 
bohužel již jeden z posledních pamět-
níků, kteří mohou dnešním mladším 
optikům připomenout začátky oboru 
oční optiky u nás, a vzpomínat může 
dlouho a hlavně právem – v oboru působil 
přes padesát let, z toho téměř třicet let (až 
do roku 1994) byl ředitelem monopolního 
národního podniku Oční optika, který 
měl v 70. letech minulého století přes 700 
očních optik po celé republice.

O své pouti oční optikou vypráví pan 
Navrátil na stránkách našeho časopisu. 
V prvních pěti částech svého vzpomínání 
hovořil o počátcích oboru v předvá-
lečném období, o začátcích optického 
vzdělávání u nás nebo o pojízdných op-
tických autobusech, které po republice 
jezdily v padesátých letech minulého 
století. Zmínil také některé významné 
osobnosti z oboru a vyprávěl o obno-
vení národního podniku Oční optika 
v roce 1965. Tentokrát bude vzpomínat 
na kolegu a přítele Jiřího Heina nebo na 
historii podniku Okula.

Jiří Hein, kolega v podniku 
i vzácný kamarád    

Kolem oboru oční optiky se pohybo-
vala řada zajímavých osobností, které se 

velice zasloužily o jeho rozvoj. Rád bych 
se zmínil o Jiřím Heinovi, který byl pro 
optiku velmi důležitou osobou. Nastoupil 
do podniku hned po jeho vzniku jako ve-
doucí nákupního oddělení a stál u zrodu 
systému nové oční optiky po roce 1965. 
Byl jedním z vedoucích pracovníků v ob-
lasti zásobování, tj. nákupu, skladování 
a dodávání zboží, tedy brýlových obrub 
a čoček, doplňkového sortimentu, lup, 
pouzder na brýle, barometrů, triedrů 
apod. Hein se podílel na organizaci 
nákupu od domácích výrobců, tedy od 
podniků Okula (brýle), Dioptra (diopt-
rické čočky) a od zahraničních výrobců 
prostřednictvím podniků zahraničního 
obchodu PZO Merkuria, Skloexport, 
 Strojimport a dalších. V tehdejším sys-
tému zahraničních nákupů a prodejů 
nesměly národní podniky obchodovat 
přímo se zahraničními společnostmi, to 
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bylo možné jen prostřednictvím státních 
podniků určených pro styk se zahraničím.

Život Jiřího Heina v době 
války    

Život a osud Jiřího Heina byl velmi 
zajímavý a chtěl bych se o něm zmínit 
obšírněji. Jirka Hein byl židovského půvo-
du, jeho otec byl před 2. světovou válkou 
hlavním inženýrem ve Vítkovických žele-
zárnách. Jiří vystudoval obchodní akademii 
a uměl několik jazyků – německy, anglicky 
a francouzsky. Na podzim roku 1938, 
v době mobilizace před mnichovskou 
dohodou, která vydala Československo 
napospas Němcům, Jiří Hein narukoval 
se svým bratrem do Lipníku nad Bečvou 
jako četař aspirant-záložák. Velitelem 
posádky tam byl tehdejší podplukovník 
Ludvík Svoboda, který se později stal 
prezidentem republiky. Poté, co byla 
podepsána mnichovská dohoda a Hit-
ler překročil hranice, pozdější generál 
Svoboda odešel do emigrace a prohlásil: 
„Budu chránit tuto republiku, a kdo chcete, 
pojďte se mnou. Heinové, vy byste měli 
jít se mnou určitě, protože podle toho, jak 
jsou na tom občané židovské národnosti 
v Německu, jak je zavírají atd., nebudete 
to tady mít lehké.“ Jirka Hein i jeho bratr, 
oba svobodní, odešli s podplukovníkem 
Svobodou na podzim v roce 1939 do 
Polska. Hitler ovšem provedl bleskovou 
válku – tzv. Blitzkrieg – a Polsko během 
asi 14 dní porazil a celé je dobyl. Bratři 
Heinové museli utéct do Ruska, kde strávili 
v jakýchsi internačních táborech několik 
měsíců, to už se psal rok 1940. Mezitím 
Hitler vedl válku na západě, porazil Francii, 
a vojsko českých dobrovolníků, které se 
organizovalo ve Francii, se přesouvalo přes 
kanál La Manche do Anglie. Tam vznikla 
díky prezidentu Benešovi československá 
vojenská jednotka a nabírala lidi, z Ruska 
se tam přesunul i bratr Jirky Heina. Jirka 
odešel později, nikoliv však do Anglie, ale 
přímo do Tobrúku. Po porážce německého 
maršála Rommela se čeští vojáci vraceli 
zpátky do Ruska, jenže tam musely být 
tyto jednotky prokádrované, takže vojáci 
strávili asi půl roku v Jordánsku a zpět byli 
přesunuti až v době, kdy už ruské jednotky 
bojovaly na československém území. Jirka 
Hein se do těchto jednotek zařadil, když už 

byly v Liptovském Mikuláši. V té době už 
byl povýšen na kapitána a velel dělostře-
lecké baterii. Dostal dva Československé 
válečné kříže 1939, což bylo nejvyšší vo-
jenské vyznamenání pro účastníky druhé 
světové války. V Liptovském Mikuláši byl na 
pozorovatelně zraněn, zasáhla ho střepina 
do zadní části těla a nemohl se hýbat. Pro 
zraněného Jirku vlezl na pozorovatelnu 
jeho kamarád, důstojník jménem Král, 
původně zubař, se kterým Hein sdílel 
společnou zemljanku už za války v Rusku. 
Na kabátě stáhl Heina dolů a tím mu 
zachránil život. 

Po skončení války se účastnili slavnost-
ního pochodu na Staroměstském náměstí 
v Praze. Zmíněný kapitán Král tam Heinovi 
oznámil: „Jirko, mě Němci vybili všechny 
sourozence i rodiče, zůstala mi jen jedna 
sestra, která je teď v Holandsku, já tam za 
ní pojedu.“ Rozloučili se a od té doby se 
s ním Hein už nesetkal. 

Jiří Hein hned po válce v roce 1945 
odešel z armády a stal se pracovníkem 
UNRA (americké organizace, která pomá-
hala vyhladovělé Evropě potravinářskou 
pomocí). Jiří se stal ředitelem pro východní 
Evropu a Asii. Po skončení činnosti UNRA 
(asi v roce 1948) se stal obchodním 
ředitelem české firmy Tonak Nový Jičín. 
Později byl tzv. vyšetřován, zavřen a zbaven 
pracovní funkce. Bylo to v období, kdy byli 
západní vojáci perzekuováni (asi v roce 
1951). Pracovně skončil jako dělník v žele-
zárnách a po pracovním úrazu skončil jako 
úředník-fakturant v podniku Zdravotnické 
zásobování.

Působení Jiřího Heina 
v podniku Oční optika

V národním podniku Oční optika byl 
Jiří Hein vedoucím nákupu a nakupoval 
zboží pro oční optiky. Nakupovali jsme 
výrobky i od firmy Anger, která sídlila v ra-
kouském Linci. Byla to firma německých 
Čechů z Liberce, kteří byli odsunuti do 
Rakouska, kde založili fabriku na výrobu 
brýlí, na optyl, dokonce později pak 
i na plastové dveře. Někdy kolem roku 
1968 jsme s Jirkou Heinem jeli do Lince 
nakupovat zboží, jenže firma se mezitím 
přestěhovala do Vídně, tak jsme se vy-
pravili tam. Na podobných jednáních nás 
partneři většinou zvali na oběd nebo na 
večeři do restaurace. Tehdy ve Vídni se 
nás ptali, kam bychom chtěli jít, nám to 
bylo nejdřív jedno, ale pak si Jirka Hein 
vzpomněl, že na kopci Grinzing jsou vinice 
a že se zrovna v tu dobu, kdy jsme tam byli, 
začínalo prodávat nové víno, tak jsme řekli, 
že bychom se toho vína rádi napili. 

Podobenka Jiřího Heina.

Českoslovenští vojáci z jednotky, která bojovala v roce 1941 v severoafrickém Tobrúku (Jiří Hein 
druhý zleva).
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V Grinzingu je asi 500 restaurací, kde se 
v tu dobu prodávalo čerstvé nové sudové 
víno a k němu se podávalo maso, šunka, 
uzené, sýry a další studené pohoštění. Se-
děli jsme v jedné takové restauraci v koutě, 
popíjeli víno a kolem našeho stolu prošla 
elegantní dáma v černém, ve věku tak 
kolem padesáti let, a Jirka Hein říká: „To je 
hezká dáma, že?“ A Fritz Leucht, generální 
ředitel firmy Anger, s úsměvem říká: „Tak já 
ji zastavím.“ Ta dáma šla zřejmě na toaletu, 
a když se po chvíli vracela, německy jí řekl: 
„Madam, mohla byste se zastavit? Tomuhle 
pánovi se strašně líbíte.“ Jirka se jí německy 
zeptal, odkud je, a ona odpověděla: „Jsem 
z Ameriky a tady jsem byla na léčení v láz-
ních. Můj bratranec, který žije v Izraeli, má 
totiž tuberkulózu a jezdí sem každý rok na 
měsíc se léčit a já se tady s ním vždycky 
setkávám. A odkud jste vy, že tak krásně 
mluvíte německy?“ Jirka Hein říká: „To 
nebudete znát, já jsem z Ostravy.“ Ona na 
to: „Jak to, že ne? Ten můj bratranec je taky 
z Ostravy, ale teď už žije v Izraeli, je to zubař. 
A jeho manželka byla dneska u vašeho 
prezidenta Svobody.“ Jirka Hein se zeptal: 
„Ona byla v armádě?“ A dáma na to: „Ano, 
byla tam jako zdravotní sestra a namluvila 
si ho tam.“ Jirka se zeptal: „Jak se ten váš 
bratranec jmenuje?“ A ona řekla jméno: 
„Král.“ Jirka Hein úplně zbledl a ptal se: „Kde 
je, je tady?“ Ona ukázala: „Tamhle,“ Jirka se 
tam rozběhl přes celý salon a toho pana 
Krále přivedl k nám. 

Bylo to neuvěřitelné shledání, byl to 
skutečně ten důstojník, se kterým byl léta 
v zemljance v Rusku i u Tobrúku a který mu 
pak po zásahu střepinou zachránil život. 
Neviděli se víc než dvacet let od té doby, 

co Král po válce odjel do Holandska. Přivedl 
ho k nám i s jeho manželkou, padaly tam 
pusy, zdravili jsme se a já, protože jsem zví-
davý člověk, jsem se ptal té jeho ženy: „Vy 
jste prý byla dneska u našeho prezidenta?“ 
A ona mi vyprávěla: „Jo, byla, přijal mě, to 
vám popovídám. Já jsem byla v jeho vojsku 
zdravotní sestrou a teď jsem četla tady 
v novinách, že je prezidentem, tak jsem 
se letadlem vydala do Prahy a hned večer 
jsem měla letět zpátky. Šla jsem na hrad 
do prezidentské kanceláře a řekla jsem, že 
bych chtěla mluvit s prezidentem, že jsem 
jeho přítelkyně z války. Oni se mi vysmáli, 
ale já jsem řekla: já jsem tady jenom na 
jeden den, jsem z Izraele a večer mi letí 
letadlo zpátky. Jenže u vás to s Izraelem 
zrovna nebylo úplně dobrý, tak to už se 
mnou teprve nechtěli mluvit. Tak jsem se 
rozčílila: ,Podívejte se, já jsem skutečně jeho 
velmi dobrá přítelkyně. Četla jsem, že tady 
máte knihu přání a stížností, tak mi ji dejte, 
já si na vás budu stěžovat'.

Muž v černých šatech, co mě nejdřív 
odbyl, řekl: ,Tak počkejte, madam' a odešel. 
Vrátil se asi za deset patnáct minut a říká: 
,Pan prezident by vás rád viděl, ale má tady 
zahraniční návštěvu, tak kdybyste chvilku 
počkala.' Tak jsem si tam sedla a čekala, 
asi hodinu a půl, četla jsem si přitom vaše 
noviny. A pak mě zavedli k panu preziden-
tovi, stál ve velkém sále v černých šatech, 
koukal na mě a povídal: ,Hele, tebe znám, 
ty jsi ta Křížová, byly jste dvě sestry, zdra-
votnice, viď? A vzala sis toho bláznivýho 
zubaře Krále, že jo?' A dal mi velikou pusu. 
Asi dvě hodiny jsme si spolu pak povídali, 
věnoval mi knížku Z Buzuluku do Prahy 
s věnováním.“ 

Celou tuto historii jsem vlastně vyprá-
věl proto, aby bylo vidět, že jsou i takové 
krásné lidské osudy, který mají dobrý 
konec. 

Historie národního 
podniku Okula Nýrsko  

V minulém čísle časopisu jsem se 
v posledních odstavcích zmínil o národ-
ním podniku Okula Nýrsko, který se u nás 
jako jeden ze dvou podniků zabýval 
výrobou brýlových obrub a brýlových 
skel. Nyní bych chtěl o tomto podniku 
pohovořit trošku obšírněji. Původně se 
jednalo o soukromou firmu, kterou založil 
W. Eckstein, výrobce brýlových obrub 
a dalších optických doplňků z Vídně, jenž 
v roce 1895 přestěhoval výrobu do Nýrska. 
Tehdy se podnik ještě nejmenoval Okula, 
nesl jméno svého zakladatele. V Nýrsku, 
které leží v šumavské oblasti, disponovali 
levnou pracovní silou a vzhledem k mini-
mu pracovních příležitostí se tam rozvoji 
optické výroby velmi dařilo. 

Po válce v březnu 1946 byl zřízen národ-
ní podnik Okula, a to vyhláškou ministerstva 
průmyslu a obchodu. Okula, která měla též 
podřízený závod na výrobu skel v Turnově 
(později se z něj stala Dioptra), se při za-
řazení do výrobní hospodářské jednotky 
SPOFA (v roce 1958) zabývala převážně 
výrobou obalů na farmaceutické výrobky, 
na léčiva. Podnik dostal z VHJ SPOFA velké 
finanční prostředky a nakoupil asi dvacet 
tzv. stříkacích lisů, na kterých se vyráběly 
miliony plastových skleniček na tabletky 
a léky, dokonce se jednu dobu vyráběly 

Josef Navrátil s kolegy z národního podniku Oční optika – zleva Bohumil Haninger, Jiří Hein, Josef Navrátil, Ing. Ľudovít Matušík a Ing. Vojtěch 
Mušitz (oba ze slovenského odštěpného závodu).
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i helmy pro hokejisty. Tehdejší ředitel pod-
niku, pan Horný, měl zájem na úspěchu 
podniku, snažil se, aby měl zisk a vydělával. 
Pro nás optiky tak ale stále přetrvával pro-
blém, že je v Československu málo brýlí 
a zda pokryjí potřebu obyvatelstva. Ne-
věděli jsme si rady s tím, že je nedostatek 
modelů a obrub vůbec.

Stříkané obruby z nylonu 
a další náhražky  

V padesátých letech po měnové refor-
mě se v očních optikách prodávaly obruby 
za 26 korun a na lékařský poukaz je pacient, 
respektive uživatel brýlí, obdržel bezplatně. 
Řešil se spor, zda nositel brýlí je pacient, 
nebo uživatel brýlí. Proto také lékaři nepsali 
návrh korekce na lékařský předpis, ale na 
tiskopis nazvaný Poukaz na brýle, což trvá 
dosud. Lepší obruby s kovovými stranicemi 
se prodávaly za 35 korun a různé jiné typy 
brýlových obrub za různé ceny, maximálně 
do 100 korun. Pro porovnání, houska tehdy 
stála 20 haléřů a pivo korunu dvacet. V rámci 
zlepšováků přišla Okula na tuzemský trh 
s tzv. nylonkami, což byly stříkané obruby 
z nylonu, které vypadaly jako gumové. 
Neměly ani šarnýry, tzn. stěžejky, měly jen 
prolisovaný kloub, který byl ztenčený a tím 
stlačený tak, že se volně pohyboval a přitla-
čoval brýle k hlavě. V optikách se prodávaly 
za 12,50 korun. 

Existovalo několik zlepšováků, aby 
se ušetřil materiál (acetát, celulóza...), 
ze kterého se vyráběly brýlové obruby 
systémem frézování. Zároveň Okula přišla 
s novým typem obrub z tzv. plexiglasu, 
vylepšených tím, že se udělaly ve velikosti 
1 : 3, aby se ušetřil materiál. To znamená, 
že byly normální velikosti a když do nich 
optik zasazoval brýlové čočky, smrskly 
se asi o jednu třetinu. Byl to zlepšovací 
návrh na úsporu materiálu, který se musel 
dovážet ze zahraničí za tvrdou měnu. 
Vznikl spor s ředitelem Okuly Václavem 
Hornem, který říkal, že když je uměli 
kvůli úspoře materiálu vytáhnout ve 
fabrice, musí to optik umět taky. Okula 
je ale musela přestat vyrábět a z očních 
optik se tak stáhly a vrátily Okule.Dříve, 
když byly ještě celuloidové obruby, dala 
se obruba na tzv. trn (také se říkalo po 
německu dorn) a nahřátím se vytáhla až 
o 3–4 mm na větší velikost. K tomu sice 

bylo zapotřebí optické umění, ale zároveň 
šlo o obrovský paskvil. 

Obruby od rakouské firmy 
Anger: podnik přenechaný 
za 20 kilo brambor  

Po nějaké době se nám podařilo 
SPOFU přesvědčit, že potřebujeme 
více obrub, nejen větší množství, ale 
i různorodější modely. Získali jsme 
devizové prostředky (tehdy především 
západoněmecké marky) a mohli tak 
nakupovat brýlové obruby ze západu. 
Převážně se nakupovalo u firmy Anger, 
což byla rakouská firma z Traunu u Lince. 
Pan Anger a synové byli čeští Němci, kteří 
byli odsunuti v pětačtyřicátém roce do 
Rakouska. Vyprávěli mi, že si s sebou při 
odchodu mohli vzít maximálně dvacet 
kilo čehokoliv – a oni si vzali brambory, 
protože v tehdejší době panoval v Ra-
kousku po válce hlad. V šestačtyřicátém 
roce se v Traunu spojili s jistou vdovou, 
jejíž manžel za života vyráběl ochranné 
brýle pro štěrkaře, kteří vyráběli štěrk 
ručním způsobem v kamenolomu. Tyto 
brýle z kovu obsahovaly ochranou mříž-
ku, aby kameníkům sekajícím kamení 
úlomky nezranily oči. 

Dáma, o níž hovořím (manžel i syn jí 
padli ve válce) jim za dvacet kilo brambor 
přenechala zmíněnou výrobu štěrkař-
ských brýlí, na jejímž základě firma Anger 
začala budovat vlastní výrobu brýlí. Bratři 
Angerové se jmenovali Wilhelm (ten se 
zabýval výrobou brýlových obrub) a An-
ton (jeho doménou byly plastové výrob-
ky, trubky a dveře). Plastové domovní 
a bytové dveře představovaly tehdy 
novinku. Know-how včetně licence na 
výrobu plastových dveří nakonec prodal 
Anton Anger firmě SOLO Sušice, která se 
tak uchytila na českém trhu. Později se 
firma Anger přestěhovala z Traunu do 
Vídně, kde vložila velké prostředky do 
výroby nových hmot a materiálů. 

Promarněná šance: nezískání 
licence na stříkání brýlových 
obrub  

Asi po třech letech vyvinula firma 
Anger technologii stříkání brýlových 
obrub ve vakuu z optylu. Základem této 

technologie se staly epoxidové pryskyři-
ce, které se vyráběly také v Českosloven-
sku, v chemičce v Semtíně*. Firma Anger 
nabídla našemu národnímu podniku li-
cenci. Podařilo se nám u státních orgánů, 
konkrétně u Stanislava Rázla, předsedy 
státní plánovací komise, získat peníze 
na zakoupení této licence a know-how. 
Obruby se vyráběly odstředivým litím ve 
vakuu a dodatečně se povrchově barvily, 
přičemž barva prosakovala asi jednou 
desetinou milimetru do hmoty, a pak 
se brýle lakovaly. V té době šlo o novou 
moderní technologii. Podařilo se mi 
získat příznivý ohlas státních orgánů, 
protože v tehdejší době se právě uvolňo-
valy prostředky, aby se v Československu 
modernizovala výroba a nakoupily se 
moderní technologie. Problém však byl 
s tím, kdo by takové obruby vyráběl. 
Halu, která musela mít pro výrobní lisy 
plochu 250 m2, měla sice Okula, jež 
využívala technologii vstřikovacích lisů 
na výrobu obalů pro farmaceutický 
průmysl, ředitel Horný se však zásadně 
postavil proti a ptal se mě: „Co ti, Josef, 
za to dali?“ „Mám vilu u Ženevského 
jezera,“ odpovídal jsem mu v žertu. Byl 
zásadně proti této výrobě obrub a tvrdil, 
že nebude kupovat šmejd od kapitalistů. 

Pokud je mi známo, firma nakonec 
licenci prodala do Kanady a do Japonska. 
Naše dohoda zněla předběžně tak, že 
bychom vyráběli milion brýlových obrub 
ročně, které se ve vakuu stříkaly do forem, 
přičemž by nám firma dodávala po dobu 
dvaceti let formy. Zároveň bylo dohodnuto, 
že popis technologie této výroby bude uza-
vřen v bance ve Švýcarsku jako neutrálním 
státu pro případ, že by nastal nějaký meziná-
rodní konflikt. Tuto technologii jsme mohli 
získat stoprocentně pro sebe a našly se na 
ni tehdy i finanční prostředky. Další část 
dohody zněla tak, že by od nás firma Anger 
po dobu minimálně pěti let odebírala půl 
milionu brýlových obrub ročně. Dohodla se 
cena, tuším, že to bylo pět marek za jednu 
obrubu, a touto částkou za jejich odběr by 
se umořila půjčka, respektive by se splácela 
z jedné třetiny penězi a ze dvou třetin výro-
bou těchto brýlí.

Jednání s firmou Anger probíhala 
v sedmdesátých letech, Okula s tímto 
nápadem bohužel nejprve „zametla“. 
Až v osmdesátých letech za mnou 
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přišel Ing. Josef Thomayer, nový ředitel 
firmy, a ptal se mě: „Josef, nemohl bys 
nám pomoci? Máš ještě konexe na ty 
Rakušáky? My bychom do toho šli.“ Jenže 
tato výroba už byla mezitím na ústupu. 
Majitelé zestárli a už neměli dál zájem na 
této hmotě pracovat. 

* Epoxidové pryskyřice vyráběné 
v Československu se používaly také do 
kosmických raket. V okamžiku, kdy raketa 
prolétá atmosférou, je vystavena účin-
kům aerodynamického ohřevu, a aby 
při těchto vysokých teplotách raketa 
neshořela, musí mít tzv. atmosférický štít, 
který je tvořen několika vrstvami plátové 
oceli a právě epoxidovými pryskyřicemi, 
odolnými proti žáru. 

Kopírování zahraničních 
obrub pomocí pantografů  

V tuzemsku byl stále nedostatek 
brýlových obrub, co se druhů i typů 
týče. Byli jsme v tomto směru doslova 
ubohoučká země. Když se nám párkrát 
naskytla možnost podívat se na západ, 
žasli jsme, jak jsou oční optiky vybaveny 
brýlovými obrubami. Při jedné návštěvě 
v Linci u firmy Anger ( ještě předtím, 
než začala vyrábět brýle z epoxidových 
pryskyřic stříkáním ve vakuu) jsem zjistil, 
že vyrábějí celuloidové brýle pomocí 
tzv. pantografů. Postup byl následující: 
ručně se vyrobil model nové brýlové 
obruby a ten se potom pantografem 
opatřeným frézami přenášel na deset 
desek celuloidu, kde se vyrýsoval obrys 
a současně se frézkami odřezal, takže 
podle jednoho modelu se vyrobilo deset 
obrub téhož typu.

Když jsem se o tom po návratu 
z Rakouska zmínil v našem podniku, 
zalíbil se tento nápad Stanislavu Dvořá-
kovi, našemu výbornému technickému 
náměstkovi. Protože jsme tenkrát od 
Okuly nemohli dostat více modelů 
obrub, Standa Dvořák se do toho opřel: 
„Ukážeme jim, jak se dají dělat modely.“ 
V Přibyslavské ulici v Praze na Žižkově 
jsme vybudovali menší dílnu s asi 
dvanácti až patnácti lidmi, kde jsme si 
nejprve vyrobili tzv. pantografy osazené 
frézami. Dílnu vedl Jaroslav Šonský, který 
už kdysi, po roce 1945, vyráběl v Praze 

brýlové obruby, a když jsme ho oslovili, 
hned řekl, že jde do toho. 

Začali jsme tedy vyrábět různé 
modely brýlí. Řeknu poctivě, jak to do-
opravdy probíhalo – vzali jsme nějakou 
brýlovou obrubu ze západu a začali 
jsme ji kopírovat. Místo toho, abychom 
si udělali vlastní model, kopírovali jsme 
západní obruby a vyráběli je v počtu 
asi 200 až 1000 kusů a nazývali jsme 
je individuálními obrubami. Prodávali 
jsme je tehdy za 100 korun v maloob-
chodní síti. Šlo o naše nejdražší obruby 
a musím říci, že se po nich jen zaprášilo. 
Jaroslav Šonský po nějaké době odešel 
a vedoucím výrobny se po něm stal Láďa 
Gregor, který dovedl rozvoj této výroby 
do úspěšných rozměrů. Výroba skončila, 
když se začal likvidovat státní podnik 
Oční optika, tedy po roce 1992.

Firma DIOPTRA Turnov  

Firma Eckstein původně vyráběla v 
Nýrsku jak brýlové obruby, tak brýlové 
čočky. V Turnově byla malá firma (my-
slím, že se jmenovala Mašín), z níž se 
později zestátněním stala Dioptra a byla 
podřízena Okule. V tuzemsku bylo už po-
čátkem 40. let několik malých, většinou 
rodinných firem, jako např. Huráb v Kro-
měříži, Látal v Brně i Bratislavě, Šonský v 
Praze, Hochwald v Olomouci, Picka v Pra-
ze a několik dalších, které byly postupně 
zapojeny do socialistického systému 
(znárodnění) a organizačně podřízeny 
Okule. Kromě firmy Okula v Nýrsku, která 
vyráběla brýlové obruby, fungovala teh-
dy ještě firma Dioptra Turnov, jež vyrá-
běla brýlové čočky. V tuzemsku se navíc 
vyskytovaly i menší receptové brusírny 
a malosériově se vyráběly individuální 
obruby na detašovaných pracovištích. 
Výroba malosériových obrub probíhala 
v Praze v Karlíně a patřila pod Okulu, 
receptová skla se vyráběla také v Praze 
a jejich výroba patřila pod Dioptru. 

Dali jsme si v podniku Oční optika za 
úkol jednak pozvednout úroveň pracov-
níka, tedy očního optika a později opto-
metristy, a hlavně jsme chtěli výrobcům 
konkurovat a pokusit se o to, abychom 
byli schopni co možná nejvíce individuál-
ních a speciálních pomůcek vyrábět sami. 

Podařilo se nám přemluvit generálního 
ředitele výrobní hospodářské jednotky 
SPOFA Ing. Palkosku, aby nám byla svě-
řena receptová brusírna z Dioptry Turnov.

Receptová brusírna v Praze

Receptová brusírna vznikla původně 
asi se třemi až pěti pracovníky už ve čty-
řicátých letech v Praze v Paláci Koruna 
na Václavském náměstí a vedl ji Rudolf 
Fričovský, oční optik původně z Košic, 
který za války působil nejdříve v Kromě-
říži a později zakotvil v Praze. 

O významný rozvoj se však zaslou-
žil především vynikající oční optik Milík 
Smotlacha, který byl velmi pracovitý 
a nápaditý. Rozšiřoval výrobní kapacitu 
receptové brusírny tím, že jsme získali vý-
robní prostory v Holešovicích v Přístavní 
ulici od firmy Dental. Výroba se soustředila 
na zušlechťování brýlových skel (čoček) 
tak, jak v současné době vyrábí pan Vrubel 
v Čivicích a pan Altman v Praze. Po náhlé 
smrti Milíka Smotlachy převzal výrobu 
Josef Masopust a následně pan Altman. 
Mistrem na brusírně, který realizoval naše 
sny, byl pan Pudil.  

Kapacita brusírny byla uzpůsobena 
na speciální vysokodioptrická a vysoko-
indexová brýlová skla. Současně jsme 
v sedmdesátých letech vyráběli tzv. 
skla lentikulární, kdy se čočkám ubrušo-
valy okraje. Čočka, která měla například 
–15 D, měla okraj silnější než pět mili-
metrů, takže se zbrušovala do střechové 
fazety, aby se odlehčila. 

Podobně tomu bylo u pooperačních 
skel. V tehdejší době se při operaci šedé-
ho zákalu zkalená oční čočka odebírala 
chirurgickým řezem, ale nenahrazovala 
se intrakamerální čočkou (čočkou, která 
se v současnosti vkládá do oka), nýbrž 
dioptrickou čočkou, která měla více než 
10 D, tedy polovinu hodnoty čočky pů-
vodní. Spolupracovali jsme s prof. MUDr. 
Janem Vanýskem, který při šedém zákalu 
nahrazoval odstraněnou oční čočku ob-
čas čočkou z umělé hmoty, vyráběnou 
panem Altmanem a po jeho úmrtí naším 
speciálním pracovištěm očních protéz. 
Pamatuji se, že některým pacientům 
po jednom roce musel implantovanou 
umělou čočku odstranit, jiní pacienti ji 
ale zase nosili více než tři roky.
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Aby brýlové čočky byly lehčí, upravo-
valy se takovým způsobem, že se na čirou 
nedioptrickou čočku natmelila doprostřed 
čočka plusová (hříbek), která byla menší 
a měla také plošší zakřivení, vážila tedy méně.

Tyto odlehčené brýlové čočky jsme 
vyráběli i pro tehdejšího prezidenta Gustá-
va Husáka poté, co podstoupil operaci 
šedého zákalu. Natmelili jsme hříbek tzv. 
kanadským balzámem na planparalelní 
čočku. Pravděpodobně se nám však výro-
ba brýlí nezdařila, protože panu preziden-
tovi se plusová čočka odloupla. Po operaci 
šedého zákalu špatně viděl a upadl. Jeho 
osobní lékař prof. Pavel Pudlák mi říkal, že 
ho dlouho neviděl tak rozčíleného. Jeho 
ochranka to vzala velmi tvrdě, sháněli mě 
tehdy, abych se jako ředitel Oční optiky 
postaral o nápravu. Byl jsem zrovna v za-
hraničí, takže šli sami přímo do výroby 
a požadovali opravu brýlí. Rozčilovali se 
přitom a vyhrožovali, že nás zavřou, proto-
že jsme spáchali atentát na prezidenta. Pan 
prezident Husák osobně ale z incidentu 
žádnou vědu nedělal, nikomu se nakonec 
nic nestalo. Omluvili jsme se mu a udělali 
jsme mu nové brýle. Když mě tehdy mi-
nistr zdravotnictví požádal, abych panu 
prezidentovi udělal nové brýle, tak jsem 
ho osobně navštívil. Byl nesmírně slušný 
a zdvořilý a choval se jako gentleman – 
vyprovázel mě z kanceláře až na schody, 
podával mi ruku a velmi mi děkoval. 

Výroba čoček na 
pokovovacích strojích  

Brýlové obruby se vyráběly v Oku-
le Nýrsko a brýlové čočky v Dioptře 
Turnov. Kapacity obou továren ale ne-
postačovaly poptávce. Dioptra Turnov 
vyráběla zhruba 2,8 milionu brýlových 
čoček, ale pro Československo jich bylo 
potřeba 3,5 milionu. Chybějící čočky 
se dovážely z různých zemí. My jako 
národní podnik Oční optika jsme dová-
želi chybějící množství čoček například 
z Jeny v tehdejší NDR od firmy Zeiss, ale 
převážně z Jugoslávie od firmy Ghet-
aldus ze Záhřebu, což se ukázalo jako 
problematické. Ani těchto čoček nebyl 
dostatek a hlavně šlo o okrajovou výrobu 
a zastaralou technologii, čočky sloužily 
jen k jednomu účelu a nebyla k dostání 
žádná speciální skla. 

Výrobou speciálních skel se zabývala 
receptová brusírna n. p. Dioptra v Praze, 
ale i ta měla nedostatečnou kapacitu, pro-
to jsme požádali generálního ředitele Pal-
kosku, aby nám tuto výrobu převedl pod 
náš národní podnik Oční optika. Stalo se 
tak v roce 1966 a od toho okamžiku jsme 
sami zodpovídali za to, co jsme předtím 
kritizovali. Usilovným jednáním se nám 
podařilo získat devizové prostředky na 
modernizaci výroby v receptové brusírně 
a nakoupili jsme frézy na frézování skle-
něných brýlových čoček od firmy Coburn 
z Ameriky. Také jsme v této výrobně 
chtěli zkvalitnit sortiment skel. Měli jsme 
pokovovací stroje, na nichž se ve vakuu 
nanášel kysličník křemičitý a jiné přísady 
na již hotové brýlové čočky, čímž se zu-
šlechťovalo jejich povrchové zabarvení 
v několika odstínech a barvách a také se 
opatřily antireflexem, tedy ochrannou 
vrstvou proti odrazu. 

V Československu se tyto pokovovací 
stroje používaly také u firmy Srb a Štys na 
pokovování předních čoček u triedrů. Po 
válce mělo Československo jeden z nejlep-
ších vývozních artiklů – motocykly Jawa 
a triedry Srb a Štys. Výrobu na pokovova-
cích strojích vybudovali Němci za války 
v Drážďanech, protože však toto město 
bylo často bombardováno spojeneckými 
vojsky, převezly se tyto pokovovací stroje 
k nám do Prahy k firmě Srb a Štys (Továrna 
přesné mechaniky a optiky Srb a Štys, 
později Meopta). Po válce už v republice 
zůstaly. Co se týče výroby na těchto stro-
jích, byli jsme poměrně unikátní, jiné firmy 
kromě nás se jí totiž nezabývaly.

V receptové brusírně jsme měli na 
pokovování několik zaměstnanců z bý-
valé firmy Srb a Štys. Silikátová skla byla 
tvrzená proti rozbití, a to chemickou 
a tepelnou cestou. Tepelnou cestou se 
skla nahřívala na určitý stupeň změkčení 
a pak se prudce ochladila studeným 
vzduchem. Náš podnik tehdy začal stroje 
na tvrzení (říkali jsme jim tvrdičky) vyrá-
bět a opatřil jimi několik očních optik. 

Získání finančních prostředků 
na brýlové čočky

Ohledně nedostatku brýlových čoček 
jsme s Dioptrou vedli řadu jednání, ale 
nebyli jsme schopni uspět. Pomohla až 

náhoda, nebo vlastně výhoda, která spo-
čívala v tom, že od národního podniku 
Oční optika jako od monopolu kupovali 
brýle i představitelé vlády a státní činitelé. 
Když jsme například dělali brýle před-
sedovi vlády Ing. Štrougalovi, stěžovali 
jsme si mezi řečí, jaký je u nás nedostatek 
brýlových čoček. Mezitím jsme na všech 
možných schůzích burcovali VHJ SPOFA, 
aby uvolnila prostředky na rozvoj Dioptry 
Turnov. VHJ SPOFA však byla především 
farmaceutickou výrobní hospodářskou 
jednotkou a převážné množství prostřed-
ků tak dávala na rozvoj farmacie. Když se 
přerozdělovaly zisky, musel náš národní 
podnik Oční optika dotovat ročně více 
než 20 miliony ze zisku farmaceutické 
podniky, respektive jsme s těmito pro-
středky nemohli disponovat. O tomto 
problému jsme se také zmínili u předsedy 
vlády Štrougala. Chtěli jsme pomoc – ne 
pro sebe, ale pro Dioptru. Předseda vlády 
mi nakonec při jedné schůzce osobně 
řekl: „Dobře, tak já vám uvolním pro Diopt-
ru pět milionů (čímž myslel devizových 
korun), něco vám dá místopředseda 
vlády Rohlíček a něco předseda státní 
plánovací komise Rázl. Ať si Dioptra podá 
žádost a my vám vyhovíme.“ Takovým 
způsobem tedy podnik Dioptra Turnov 
díky naší intervenci nakoupil z Itálie velmi 
produktivní automatické stroje na brou-
šení sférických čoček, které měly velkou 
výrobní kapacitu. Před jejich uvedením do 
provozu pracovalo ve výrobě sférických 
čoček asi osmdesát lidí, po nákupu těch-
to strojů bylo zapotřebí jen asi jedenáct 
osob. Z legrace jsem říkával: „Vy mi na ty 
stroje dáte štítky, že je máte díky řediteli 
národního podniku Oční optika.“

Redakce
Foto: z archivu Josefa Navrátila

Pokračování příště

Zprava oční optik Milík Smotlacha, Rudolf 
Fričovský z receptové brusírny v Praze, za ním 
Josef Navrátil.
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KONTAKTNÍ ČOČKY  překlad: prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

DĚTI 
A KONTAKTNÍ 
ČOČKY
 2. část
V  prvním díle tohoto článku 

v minulém čísle bylo zevrubně 
popsáno, v  jakých případech je 
nutná aplikace kontaktních čoček 
kojencům a malým dětem. Speci-
alizovaní kontaktologové z institutu 
Müller-Welt Kontaktlinsen ve Stutt-
gartu aplikují pevné kontaktní čočky 
dětem, které jsou pacienty okolních 
očních klinik, a sledují, jak nasazení 
čoček pomáhá celkovému vývoji 
těchto dětí. Ve druhém díle si ob-
jasníme, ve kterých případech lze 
aplikovat kontaktní čočky větším 
dětem a s jakým úspěchem. 

Kontaktní čočky pro děti 
s vysokou myopií  

Na konzultace s odborníky z institutu 
Müller-Welt Kontaktlinsen přicházejí na 

oční kliniky opakovaně děti s vysokou 
myopií. Většinou nosí silné brýle, avšak 
často jim hrozí amblyopie, protože vidění 
s brýlovou korekcí není perfektní nebo se 
dioptrie mění tak často, že dítě je nezříd-
ka podkorigováno. Doporučení kontakt-
ní čočky je z oftalmologického hlediska 
jasné, protože čočka aplikovaná přímo 
na rohovku umožňuje výrazně lepší 
vidění a lze tak očekávat zlepšení vývoje 
vidění. Pro kontaktologa je rozhodující 
získat si důvěru dítěte a vysvětlit rodi-
čům, jaké výhody může kontaktní čočka 
dítěti nabídnout. V některých případech 
je první volbou měkká čočka, a to z toho 
důvodu, aby si dítě na nošení čočky lépe 
zvyklo. Hlavním požadavkem je dobré 
vidění a dlouhodobé nošení bez obtíží, 
proto se jako primární prostředek volí 
pevná kontaktní čočka. Manipulace s ní 
je také pro rodiče snazší.

Kontaktolog často vyšetřuje krátko-
zraké, 4–5leté dítě s hodnotou kolem 
–10 dioptrií. Takové dítě většinou není 
traumatizováno předchozími špatnými 
zážitky při vyšetření očí a je zvědavé, 
přesto je nutno počítat s odporem při 
prvním nasazení čočky. Samozřejmě je 
nutné provést topografické vyšetření, 
zjistit hodnoty vidění a pokud možno 
dítě vyšetřit na štěrbinové lampě, do-
kud je ještě uvolněné a spolupracuje. 
Rodičům je třeba podávat pravdivé 
informace a nezatajovat jim, že počá-
teční období s čočkou nebude úplně 
jednoduché. 

K první aplikaci je bezpodmíneč-
ně nutné zvolit čočku s co možná 
nejpřesnějšími parametry, aby se 
docílilo dobrého vidění. První reakce 
dítěte bývá přesto negativní, protože 
má pocit cizího tělíska v oku. Rodiče 
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odcházejí s plačícím dítětem z apli-
kační místnosti a snaží se odpoutat 
jeho pozornost. Doporučuje se poslat 
dítě ven, kde ho rodiče uklidní a utě-
ší. Dítě musí dostat šanci zjistit, že 
dobře vidí bez brýlí okem s kontaktní 
čočkou a naopak že okem bez čočky 
vidí špatně. 

Zřetelné zlepšení vidění 
si uvědomují i malé děti  

Přibližně po půl hodině se rodiče 
s dítětem vracejí do ordinace, dítě 
většinou ještě pláče. To je pro kon-
taktologa špatné znamení – musí 
předpokládat, že dítě si na čočku ještě 
nemohlo zvyknout, což není dobrý 
start ani pro něj, ani pro rodiče. Přesto 
se dítěte zeptá, jak se cítilo s čočkou, 
a často s překvapením zjistí, že dítě 
pláče proto, že by čočku chtělo i na 
druhé oko! Pochopilo, že mu čočka ve 
vidění pomáhá. Dítě také brzy zjistí, 
že s čočkou vidí lépe než s brýlemi, 
a to i drobnější předměty v dálce, 
malého ptáčka na stromě nebo bagr 

na staveništi naproti. Tak si odborníci 
získají rodiče i dítě. Pokud nedojde 
k žádným závažnějším komplikacím, 
proběhne období, kdy si dítě zvyká 
na čočku, bez problémů. Nošení čo-
ček bude patřit k všednímu dni dítěte 
stejně jako čištění zubů, brýle se odloží 
do zásuvky a použijí se jen výjimečně. 
Takový případ je snem všech kontakto-
logů – dětských specialistů. Při dalších 
návštěvách pak rodiče sdělují, jak dítě 
s kontaktními čočkami doslova roz-
kvetlo, jak se zajímá o všechno ve svém 
okolí a jaký udělalo skok ve vývoji. Čas-
to se již v prvních týdnech s čočkami 
výrazně zlepší vidění. Nezřídka lze po 

letech dosáhnout normálního vidění 
0,8 a udržet je. Tyto děti jsou věrnými 
klienty i po mnoha letech a nosí kon-
taktní čočky celý život. 

Kontaktní čočky ke kontrole 
myopie – nejnovější vývoj 
v péči o děti  

Do institutu často přicházejí sta-
rostliví rodiče, kteří jsou sami myo-
pové a pozorují u svých dětí nástup 
krátkozrakosti. Mnohdy je zjištěno 
zhoršení o jednu dioptr i i  během 
jediného roku. U 8–9letých dětí je 
otázkou, jak se hodnota bude zvy-
šovat během růstu dítěte a puberty. 
Rodiče z vlastní zkušenosti vědí, jak 
může vysoká myopie člověka ome-
zovat v běžném životě, a chtějí před 
tím své dítě ochránit. Z médií či od 
inovativních očních lékařů se dovídají 
o možnosti kontroly myopie prostřed-
nictvím or tokeratologie.  Pomocí 
kontaktních čoček Ortho-K, které se 
aplikují výhradně na noc, je nejen 
možné během dne dobře vidět bez 

korekce, ale v některých studiích bylo 
prokázáno, že v dětském věku mohou 
vést ke zpomalení či zastavení progre-
se myopie. Dítě ve školním věku bývá 
zvědavé a mnohdy je kamarády nebo 
známými motivováno k nošení těchto 
čoček. Děti se většinou chtějí zbavit 
brýlí, které jim překážejí a omezují je 
při sportu či jiných běžných činnos-
tech. Nenechají se odradit tím, že 
čočky jsou v očích citlivě vnímány. 
V institutu Müller-Welt Kontaktlinsen 
naproti tomu hrají s otevřenými kar-
tami. Kontaktní čočky nosí pouze děti, 
které je opravdu nosit chtějí, i když ne-
jsou z lékařského hlediska indikovány. 

obr. 1  Rohovková topografie určí optimál-
ní Ortho-K čočku.

obr. 2  Školní děti provádějí čištění čoček 
s velkou pečlivostí.

Kontaktní čočky u nás nosí 
jen děti, které je skutečně 
nosit chtějí, i když to není 

z lékařského hlediska nutné. 
obr. 3  Při nácviku manipulace s čočkou 

jsou děti velmi přesné.

obr. 4  Vyjmutí čočky z oka zvládá dítě po 
krátkém nácviku bez obtíží.
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Hned při první kontrole se dítě dozví, 
že čočky jsou v oku cítit, ale v noci ve 
spánku při zavřených očích neruší. Při 
vyšetření musí snést na oku běžnou 
pevnou čočku. Většinou se tím děti 
nenechají odradit, takže proběhne 
podrobná anamnéza a oční vyšetření, 
aby se předešlo případným kompli-
kacím (obr. 1). Pokud nic nehovoří 
proti použití metody ortokeratologie 
a jsou-li hodnoty v přípustném roz-
mezí (max. –5 D s omezeným rozsa-
hem zakřivení rohovky), simuluje se 
pomocí normální pevné čočky vidění 
s tím, že rušivý astigmatizmus zůstává. 
Pokud výsledky měření odpovídají 
představám a rodiče i dítě jsou s vy-
světlením spokojeni, může následovat 
objednání nočních čoček.

Přibližně po dvou týdnech mohou 
být noční čočky vydány a nasazeny – 
dítě konstatuje, že pocit cizího tělíska 
je méně rušivý. Čočky má na oku jen 
krátce, poté je důkladně poučeno 
o zacházení s čočkami a také se dozví, 
jak o ně pečovat (obr. 2–4). Teprve 
v okamžiku, kdy bezpečně zvládne 
manipulaci s čočkami, mohou mu být 
vydány a týž večer těsně před spaním 
si je nasadí.

Příští den ráno přichází dítě na 
kontrolu s nasazenými čočkami – hod-
notí se tolerance čoček, stav rohovky 
a vidění. Efekt je však dočasný, během 
dne se vidění opět zhoršuje. V zájmu 
zlepšení vidění přes den je potřeba 
nasadit denní čočky.

Po dalších dvou týdnech přichází 
zářící dítě na další kontroly, během 
nichž je zjištěno lepší stabilizované 
vidění, které vydrží až do večera. Dítě 
sděluje, že i spolužáci ve škole si všimli, 
že přestalo nosit brýle, že manipulaci 
s čočkami už dobře zvládá a zdá se mu 
jednoduchá. Dítě i rodiče jsou už pře-
svědčeni. Další kontroly probíhají bez 
problémů, rohovka vykazuje dobrou 
snášenlivost a nejsou shledány žádné 
abnormality, proto jsou následující kon-
troly naplánovány po třech měsících 
(obr. 5). Pokud bude i nadále vše v po-
řádku, objednají se po roce další čočky. 
Vidění je stejné jako na začátku, často 
nad 1,0, a není nutné měnit dioptrie, je 
třeba pouze kontrolovat myopii. 

První dětští pacienti, kteří v insti-
tutu Müller-Welt obdrželi ke kontrole 
myopie ortokeratologické čočky, jsou 
dnes již na prahu dospělosti a zjiš-
ťují, že vývoj myopie byl zpomalen, 
někdy dokonce zcela zastaven. Tyto 
již dospělé „děti kontaktních čoček“ 
se dobrovolně rozhodnou, zda bu-
dou kontaktní čočky Ortho-K dále 
používat.

Shrnutí   

Na závěr lze konstatovat, že ap-
likace kontaktních čoček u dětí zů-
stává stále výzvou. Na jedné straně 
z důvodu technických potíží, z větší 
části však ze strany rodičů, kteří po-
třebují podrobné informace a musí 
umět podporovat dítě při překoná-
vání obtíží, které se zpočátku mohou 
vyskytnout. Zkušenosti z institutu 
Müller-Welt Kontaktlinsen jasně uka-
zují, že snaha se vyplatí, neboť děti si 
s kontaktními čočkami dobře rozumí. 
Předpokladem je, aby děti i rodiče 
správně pochopili lékařská doporu-
čení a aby větší děti projevily vlastní 
vůli čočky nosit. Jenom tehdy má 
aplikace čoček dětem smysl. Jakmile 
padne rozhodnutí pro kontaktní čoč-
ky, jde jen o dobrou spolupráci všech 
zúčastněných osob. Pouze v případě, 
že oftalmolog, kontaktolog, ortoptis-
té a rodiče táhnou za jeden provaz, 
může dítě s kontaktní čočkou do-

sáhnout co možná nejlepšího vidění 
a pohodlí. Kontaktolog si přitom musí 
uvědomovat, že aplikace kontaktních 
čoček dětem znamená vždy dlouho-
dobou a obtížnou cestu k dosažení 
co možná nejlepšího vývoje vidění. 

Z německého originálu přeložila 
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. 
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Poznámka překladatelky: 
Metoda aplikace tvrdých kontaktních čoček 
u nás není praktikována. Nedomníváme se, 
že k  ovlivnění progrese myopie je dosta-
čující krytí rohovky. V  článku je popsána 
zkušenost pracovníků z kliniky v německém 
Stuttgartu.

obr. 5  Typická topografie u úspěšné ortokeratologie.



Multifokální 
kontaktní čočky
Ačkoliv si to nikdo z nás nechce připouštět, 
všichni stárneme. V tomto je svět spravedlivý 
pro všechny. Náš život v současném světě je 
stále náročnější, své životní rytmy musíme 
přizpůsobovat novým aktivitám, stále více 
také zatěžujeme náš zrak. Toto hledisko je 
důležitým kritériem zejména pro klienty 
v presbyopickém věku, kteří oční specialisty 
vyhledávají stále častěji a očekávají určitou 
pomoc při řešení problémů se zrakem při 
pohledu na různé vzdálenosti. Problémem 
může být například nekorigovaná malá 
refrakční vada, ale také možný nástup pres-
byopických potíží. 

Problematika presbyopie
Presbyopie je fyziologický úbytek akomodace, kdy se 
oční čočka stává méně pružnou a jedinec přestává 
přesně zaostřovat předměty nebo čtený text v blíz-
ké vzdálenosti (do 33 cm). Tento stav začíná okolo 
40. roku života. Typickým příkladem je natahování 
paží a držení například novin dále od sebe. Prvním 
krokem je tak předpis brýlí na čtení, případně podání 
informací o multifokálních kontaktních čočkách. Po 
preventivním vyšetření u oftalmologa lze těmto kli-
entům nabídnout jako korekční pomůcku již zmíněné 
multifokální kontaktní čočky.

Multifokální, nebo také progresivní kontaktní čočky, 
jsou pro korekci našich klientů k dispozici v různých 
provedeních. Rozdíly jsou dány především materiá-
lem, ze kterého jsou tyto speciální kontaktní čočky 
vyrobeny, ten mnohdy ovlivní celkový průběh jejich 
aplikace. Další odlišnosti jsou dány designem a kon-
strukčním provedením.  Mnohem častěji jsou voleny 
takové multifokální kontaktní čočky, jejichž design 

je pro obě oči stejný – středová zóna pro dívání na 
blízko, která postupně přechází v zónu pro dívání na 
střední vzdálenost (počítač, kuchyň...) a dále se mění 
v širokou zónu pro dívání do dálky. I u těchto čoček se 
lze setkat s různými konstrukcemi, především různě 
širokými zónami.

multifokální čočky Biotrue ONEday for Presbyopia 
K nejnovějším typům na našem trhu patří multifokální 
kontaktní čočky z materiálu hypergel Biotrue ONEday 
for Presbyopia s vysokou adicí firmy Bausch + Lomb. 
Mají řadu vylepšení především v optické části, nově 
přetvořený design a zakomponované smáčedlo, 
které tak zajišťuje povrchu oka dostatečnou hydrataci 
a příjemný pocit s nasazenými čočkami. 

správná péče předchází komplikacím 
Pro zdravé nošení všech typů kontaktních čoček 
je důležitá také správná péče o čočky. Doporu-
čuje se používat víceúčelové čisticí roztoky, které 
zabezpečují dostatečnou dezinfekci, opětovnou 
hydrataci čoček, jejich správné čištění a uchovávání. 
Jedním z takových je například roztok Biotrue firmy 
Bausch + Lomb, který je díky svým vlastnostem po-
dobný složení lidských slz. Jeho použitím lze předejít 
případným komplikacím. Pokud má klient potíže 
s přecitlivělostí na některou ze složek víceúčelového 
roztoku, může nově vyzkoušet peroxidový roztok 
EasySept Hydro+.

Nositelé kontaktních čoček, kteří používají tyto čočky 
pro korekci presbyopie, stále rozšiřují své řady. Vyža-
dují lepší vidění do blízka a na pracovní vzdálenost, 
aniž by museli dělat určitý kompromis při dívání do 
dálky. Jsou to klienti, kteří chtějí nosit kontaktní čoč-
ky tak, aby nepociťovali rozdíly při vidění na různé 
vzdálenosti. 

Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně
Oddělení nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny v Brně
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Kontaktní čočky Biotrue ONEday jsou zdravotnickým prostředkem určeným 
ke korekci refrakční vady, před použitím čtěte příbalovou informaci.

Vyzkoušejte

VIDĚNÍ NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI:
možnost ostrého vidění na blízko,
na střední vzdálenost a do dálky

Žádejte u svého očního specialisty
jednodenní kontaktní čočky
Biotrue® ONEday for Presbyopia.

CELODENNÍ KOMFORT:
zajišťují zvlhčení jako vaše oči
pro příjemné nošení

PRAKTICKÉ A ZDRAVÉ:
začněte každý den s novým párem
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KONTAKTNÍ ČOČKY  autorka: Mgr. Alena Falharová, DiS.

LÉTO, VODA 
A KONTAKTNÍ 
ČOČKY
Léto  je  v   p lném proudu 

a  velké množství lidí tráví 
čas u  vody.  P lavou,  potá -
pí se nebo se jen tak sluní. 
Mezi nimi jsou samozřejmě 
také lidé s dioptrickou vadou. 
Někteří nosí brýle i  do vody, 
někteří je při vstupu do vody 
odkládají a jiní zase brýle na-
hrazují kontaktními čočkami. 
Je však koupání s kontaktními 
čočkami bezpečné? V  násle-
dujícím článku si toto téma 
blíže rozebereme a pokusíme 
se definovat, co doporučovat 
našim klientům s kontaktními 
čočkami v souvislosti s vodou 
a používáním čoček.

Kontaktní čočky 
v kontaktu s vodou  

V České republice existuje norma ISO 
11978 z roku 2000, která stanovuje, že 
voda z vodovodní sítě nesmí být použí-
vána k oplachování čoček nebo pouzder 
na kontaktní čočky [1]. Velké světové 
organizace jako CDC (Center for Disease 
Control and Prevention – Centrum pro 
kontrolu a prevenci nemocí) nedopo-
ručují nosit kontaktní čočky při plavání, 
sprchování nebo do vířivky. Obecně se 
doporučuje vyhýbat se všem zdrojům 
vody v souvislosti s nošením kontaktních 
čoček. V tabulce 1 je přehledně shrnuto, 
jaké jsou návyky a zkušenosti běžných 
nositelů kontaktních čoček ve spojitosti 

s vodou. Uvedené údaje vycházejí z člán-
ků [2] a [3], které odkazují na studie Cope 
2015 a Choo 2005.

Jak vyplývá z tabulky, kontakt s vo-
dou je u nositelů kontaktních čoček 
zcela běžný, více než polovina jich plave 
se svými čočkami na očích a běžně se 
s nimi sprchuje. Třetina z nich měla ně-
kdy problém s očima a musela navštívit 
očního lékaře. Po 30 minutách plavání 
ve vodě se patogeny kontaminuje 96 % 
kontaktních čoček [3]. Například z bazé-
nové vody byly kontaktní čočky nejvíce 
kontaminovány bakterií Staphylococcus 
epidermitis [5].

Údržba pouzdra na kontaktní čočky 
je důležitým tématem a je dobré jí při 
aplikacích a preventivních kontrolách 
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věnovat zvýšenou pozornost. Úřad pro 
kontrolu potravin a léčiv (FDA) doporu-
čuje používat pouzdro na čočky maxi-
málně 3–6 měsíců [3] s tím, že je běžnou 
praxí kontaktologů doporučovat jeho 
výměnu nejpozději po třech měsících 
používání. Je alarmující, že 40 % klientů 
používá své pouzdro na čočky déle než 
jeden rok, aniž by ho vyměnili. Další za-
jímavostí je, že 75–77 % nositelů nepro-
vádí mnutí kontaktních čoček po vyjmutí 
z očí. Tyto návyky jasně vypovídají o tom, 
že uživatelé kontaktních čoček dodržují 
správná pravidla údržby jen částečně, 
a proto mohou být vystaveni vyššímu 
riziku vzniku infekce očí [3].

Mikrobiální keratitidy  

V souvislosti s kontaminací čoček 
vodou mohou vznikat mikrobiální ke-
ratitidy. Jedná se o souhrnné označení 
urgentních stavů na rohovce. Způsobují 
je mikroorganizmy jako bakterie, viry, 
plísně nebo parazité. Mikrobiální keratiti-
dy jsou charakteristické vznikem defektu 
(infiltrátu) na rohovce, jsou pro oko velmi 
devastující a vyžadují bezprostřední 
ošetření, jinak hrozí ztráta vidění. Klient 
pozoruje zhoršené vidění, má fotofobii 
a udává slzení očí. Nošení kontaktních 
čoček je jedním z největších rizikových 
faktorů souvisejících se vznikem bakteri-
álních keratitid v rozvinutých zemích [4]. 

V souvislosti s uživateli, kteří nosí 
kontaktní čočky do vody, je často zmi-
ňována keratitida způsobená akantamé-
bou – prvokem Acanthamoeba, který žije 

běžně ve vodě, ale i v půdě, v prachu a ve 
vzduchu. V rozvinutých zemích s vyšším 
počtem nositelů kontaktních čoček 
souvisí 85 % vzniku těchto keratitid s no-
šením čoček [4]. Léčba akantamébové 
keratitidy znamená dlouhý a obtížný 
proces a v některých případech nedo-
chází ani po 30 dnech léčby ke zlepšení 
stavu [4].

Četnost výskytu mikrobiální kerati-
tidy u nositelů kontaktních čoček zkou-
malo více studií. Dvě nezávislé studie 
se shodly na incidenci čtyř případů mi-
krobiálních keratitid na 10 000 nositelů 
čoček, a to při denním nošení čoček 
bez přespávání s nimi. Pokud uživatelé 
nosili kontaktní čočky v prodlouženém 
režimu výměny, bylo zaznamenáno 
20 případů keratitid na 10 000 nositelů 
čoček. Incidence mikrobiální keratitidy 
při denním nošení čoček tedy není 
vysoká, při kontinuálním nošení čoček 
však výrazně stoupá [4].

Co má tedy kontaktolog 
doporučovat svým 
klientům?  

Uživatel kontaktních čoček by se 
měl od svého kontaktologa rozhodně 
dozvědět, že se má mít na pozoru při 
nošení kontaktních čoček na plavání do 
jakékoliv vody či vířivky a při sprchování, 
protože se zvyšuje riziko vzniku zánětu 
očí. Nositelům se střední a vyšší ame-
tropií je vhodné aplikovat jednodenní 
čočky. Ty jsou vhodnou volbou, jelikož 
v nich má klient zachované přirozené 

vidění i do periferie, vidí na hodiny 
u bazénu či své blízké a pokud je po 
plavání co nejdříve vyjme z očí a vyhodí, 
minimalizuje tím riziko zánětu očí a za-
chovává si výhody nošení kontaktních 
čoček. Další možností je nasadit si na 
kontaktní čočky plavecké brýle. To je vý-
hodné u čoček s plánovanou výměnou. 
Plavecké brýle však nezabrání konta-
minaci čoček mikroorganizmy z vody, 
pouze se sníží riziko vzniku infekce. Velmi 
důležité je informovat klienta o tom, že 
při nedodržení těchto zásad hrozí riziko 
vzniku mikrobiálních keratitid, které sice 
nejsou časté, nicméně pokud na očích 
vzniknou, jsou velmi nebezpečné a mo-
hou končit doživotním zákazem nošení 
kontaktních čoček, jizvou na rohovce 
nebo dokonce trvalou ztrátou vidění. 
Riziko vzniku mikrobiální keratitidy se 
zvyšuje, pokud po kontaktu čoček s vo-
dou klient s těmito čočkami přespává 
nebo si při manipulaci s nimi způsobí 
ranku na rohovce. 

Jestliže klient nosí například měsíč-
ní kontaktní čočky, které si po plavání 
vyjme z očí a vydezinfikuje je víceúče-
lovým roztokem, zmírňuje tím pouze 
riziko vzniku zánětu [5]. Stále však hrozí, 
že pokud byla na kontaktních čočkách 
přítomná cysta akantaméby, běžnou 
dezinfekcí nebude odstraněna. Tu může 
usmrtit pouze teplota nad 65 °C, která 
působí déle než 30 minut, nebo musí 
být čočka dezinfikována 3% peroxidem 
vodíku – v tomto případě dojde k usmr-
cení po sedmi hodinách [1]. Žádná ze 
světových organizací, které vydávají 
doporučení k nošení čoček v souvislosti 

Běžné návyky a zkušenosti nositelů kontaktních čoček Zdroj

85 % nositelů se sprchuje s kontaktními čočkami na očích Cope 2015

60 % nositelů plave s kontaktními čočkami na očích Cope 2015

30 % nositelů mělo při nošení čoček červené oko nebo pociťovalo bolest a muselo navštívit očního lékaře Cope 2015

96 % nositelů, kteří plavou s čočkami na očích, má po 30 minutách ve vodě čočky kontaminované patogeny Choo 2005

53 % nositelů umývá pouzdro na čočky teplou nebo horkou vodou [3]

19 % nositelů umývá pouzdro na čočky studenou vodou [3]

20 % nositelů čistí pouzdro mýdlem [3]

40 % nositelů mění pouzdro po roce a později [3]

75–77 % nositelů si nemne kontaktní čočky [3]

tab. 1 Běžné návyky a zkušenosti nositelů kontaktních čoček v souvislosti s vodou.
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s vodou, tento postup nezmiňuje a jed-
noduše doporučuje kontaktní čočky do 
vody nenosit. 

Ideální rada kontaktologa by měla 
být zcela individuální a přizpůsobená 
klientovým potřebám. Platí zásada: 
čím méně, tím lépe. Například klientovi 
s –1,0 D bez velkých nároků na vidění 
je možno doporučit, aby si na plavání 
zcela vyňal čočky z očí. Těm klientům, 
kteří jedou na deset dní k moři a nosí 
měsíční čočky denně, lze aplikovat jed-
nodenní variantu čoček, a nositelům, 
kteří několikrát týdně plavou, může kon-
taktolog doporučit například 14denní 
čočky v kombinaci s plaveckými brýlemi 
a peroxidovým roztokem. K tomu by 
mělo zaznít upozornění, že by s čočkami 
neměli přespávat a také by si měli dávat 
pozor na podráždění očí při nasazování 
či vyjímání čoček.

Velmi vhodné je také pohovořit 
s klienty při preventivních kontrolách 
čoček o tom, jaké mají návyky, co se 
týče nošení čoček při kontaktu s vodou, 
a tuto tematiku s nimi prokonzultovat. 
Překvapivě mnoho klientů si neuvědo-
muje, že by voda mohla být pro nošení 
kontaktních čoček riziková. Podáme-li 
klientovi o tomto tématu informace, 
aby si uvědomil rizika s vodou spojená, 
získáme spokojeného nositele čoček.

Mgr. Alena Falharová, DiS.
Oční optika B. Krejčí, Třebíč
aliasek199@seznam.cz
Grafické podklady: Adobe Stock
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Souhrn doporučení pro 
nositele kontaktních 
čoček

•  Nesprchovat se s  kontaktními 
čočkami na očích.

•  Nenosit čočky do bazénu ani do 
vířivky (whirlpoolu).

•  Neumývat pouzdro na čočky 
vodou.

•  Pokud jsou pro klienta kontakt-
ní čočky do vody nezbytné, je 
vhodnější aplikace jednodenních 
čoček.

•  Kontaktní čočky vyjmout z  očí 
bezprostředně po kontaktu s vo-
dou.

•  Kombinují-li se kontaktní čočky 
s  plaveckými brýlemi, sníží se 
pouze riziko vzniku infekce.

•  Dezinfekce čoček roztokem po 
plavání pouze zmírňuje rizika 
spojená s infekcí oka.

•  Pozor na kombinaci plavání a spa-
ní s kontaktními čočkami.

•  Rizikové faktory spojené s  roz-
vojem mikrobiální keratitidy: 
kontakt s  vodou s  čočkami na 
očích, prodloužený režim nošení, 
nevhodná hygiena pouzdra, kou-
ření, nákup čoček na internetu [4].
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KONTAKTNÍ ČOČKY  autorka: Mgr. Vendula Prudilová

HODNOCENÍ 
ÚSPĚŠNOSTI 
korekce astigmatizmu 
pomocí kontaktních čoček
Při korekci refrakčních vad 

kontaktními čočkami je 
důležité dosáhnout stabilní 
korekce a  pohodlí při nošení 
kontaktních čoček. Úspěšná 
korekce astigmatizmu závisí 
na mnoha faktorech, mezi které 
patří zejména stupeň astig-
matizmu, osa cylindru, oční 
dominance, vždy je však nutné 
přihlížet na subjektivní zrakové 
potřeby klienta.

K indikaci měkkých torických kon-
taktních čoček ke korekci astigmatiz-
mu se obecně přistupuje v případě, že 
cylindrická hodnota refrakční vady je 
–0,75 D a vyšší. V některých případech 
je však vhodnější korigovat torickou 
čočkou již astigmatizmus –0,50 D, než 

ke korekci využít sférický ekvivalent. 
Rozhodujícím kritériem je subjektivní 
vjem pacienta.

Významný vliv na korekci astig-
matizmu má také osa cylindru. V mi-
nulosti bylo zjištěno, že nekorigovaný 
astigmatizmus šikmých os způsobuje 
výraznější snížení zrakové ostrosti ve 
srovnání se stejně vysokým cylindrem 
v rámci astigmatizmu podle pravidla 
či proti pravidlu. S astigmatizmem šik-
mých os se objevují i limity při korekci 
pomocí měkkých torických čoček, 
neboť jednodenní čočky většinou 
nejsou vyráběny v plném rozsahu 180° 
se změnami po 10°.

Určitý vliv na astigmatickou korekci 
může mít také senzorická oční domi-
nance, kdy klient bude lépe snášet 
nekorigovaný astigmatizmus na senzo-

ricky nedominantním oku, avšak stejně 
vysoký nekorigovaný astigmatizmus 
nebude tolerovaný na oku senzoricky 
dominantním. V případě rozdílné zra-
kové ostrosti bude klient lépe snášet 
vyšší stupeň nekorigovaného astigma-
tizmu na oku s nižší zrakovou ostrostí.

Výzkumné cíle  

Cílem výzkumu prováděného v rám-
ci diplomové práce bylo zjistit, jaký vliv 
na výslednou korekci astigmatizmu 
torickou kontaktní čočkou má velikost 
rohovkového astigmatizmu v závislosti 
na celkovém astigmatizmu, dále porov-
nat korekci astigmatizmu jednodenní-
mi a měsíčními kontaktními čočkami 
a zjistit, zda se liší potřebná dokorekce 
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při aplikaci těchto čoček. Posledním 
cílem bylo zjistit, zda má na případnou 
dokorekci korigovaného astigmatizmu 
jednodenními (měsíčními) kontaktními 
čočkami vliv senzorická dominance očí.

Do výzkumu bylo zařazeno celkem 
40 klientů, kteří splnili stanovená krité-
ria. Jelikož u všech očí nebyl subjektiv-
ně zjištěný astigmatizmus minimálně 
–0,50 D, bylo do výzkumu zařazeno 
celkem 57 očí. Vybraným klientům byly 
následně aplikovány jednodenní kon-
taktní čočky 1-DAY ACUVUE® MOIST for 
ASTIGMATISM (výrobcem je společnost 
Johnson & Johnson) a měsíční čočky 
AIR OPTIX® for ASTIGMATISM (výrob-
cem je společnost Alcon).

Ke statistickému zpracování byly 
použity statistické testy ANOVA: jeden 
faktor a dvouvýběrový t-test s rovností 
rozptylů.

Vyhodnocení daných cílů  

Závislost astigmatické 
korekce na podílu 
rohovkového astigmatizmu  

První cíl, tedy zjistit, jaký vliv na 
výslednou korekci astigmatizmu to-
rickou kontaktní čočkou má velikost 
rohovkového astigmatizmu v závislosti 
na celkovém astigmatizmu, byl ověřen 
pomocí hypotézy č. 1 (korekce celko-
vého astigmatizmu torickými kontakt-

ními čočkami se zlepšuje s klesajícím 
podílem rohovkového astigmatizmu).

Hypotéza byla aplikována na oba 
typy kontaktních čoček a stěžejním 
kritériem byla potřebná dokorekce při 
aplikaci těchto čoček.

Výsledky výzkumu jsou přehledně 
shrnuty v tabulkách. V tab. 1 jsou seřa-
zeny rozdíly rohovkového a celkového 
astigmatizmu. Záporné hodnoty zna-
menají, že rohovkový astigmatizmus 
dosáhl vyšší záporné hodnoty než 
astigmatizmus celkový a podílí se tak 
na celkovém astigmatizmu velkou 
měrou. V případě kladného rozdílu 
dosáhl vyšší záporné hodnoty celkový 
astigmatizmus a rohovkový astigmati-
zmus tak tvoří menší podíl. Dále jsou 
uvedeny důležité statistické parametry 
týkající se potřebné dokorekce v rámci 
jednotlivých rozdílů.

Pomocí statistického testu ANO-
VA: jeden faktor byl zjištěn koeficient 
p = 0,20 > 0,05, což znamená, že na 5% 
hladině spolehlivosti není tento rozdíl 
statisticky významný. Hypotéza č. 1 se 
tedy pro jednodenní kontaktní čočky 
1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMA-
TISM nepotvrdila a korekce celkového 
astigmatizmu torickými kontaktními 
čočkami se nezlepšuje s klesajícím 
podílem rohovkového astigmatizmu.

Obdobně tab. 2 shrnuje stejné 
parametry také pro měsíční kontaktní 
čočky. V tomto případě je koeficient 
p = 0,36 > 0,05 a opět se na 5% hladi-

ně spolehlivosti nejedná o statisticky 
významný rozdíl. Hypotéza č. 1 se tedy 
nepotvrdila ani při aplikaci měsíčních 
čoček a korekce celkového astigmati-
zmu torickými kontaktními čočkami 
se nezlepšuje s klesajícím podílem 
rohovkového astigmatizmu.

Bylo tedy zjištěno, že na výslednou 
korekci astigmatizmu torickou kon-
taktní čočkou nemá velikost rohov-
kového astigmatizmu v závislosti na 
celkovém astigmatizmu vliv.

Srovnání korekce 
astigmatizmu 
jednodenními a měsíčními 
čočkami  

Dalším cílem bylo porovnat ko-
rekci astigmatizmu jednodenními 
a měsíčními kontaktními čočkami 
a zjistit, zda se liší potřebná doko-
rekce při aplikaci těchto čoček. Na 
základě tohoto cíle byla stanovena 
hypotéza č. 2, která zněla: kontaktní 
čočky s kratším režimem nošení hůře 
korigují celkový astigmatizmus. Zna-
mená to tedy, že při aplikaci jedno-
denních čoček by byla potřeba vyšší 
míra dokorekce. Ke statistickému 
zpracování byl použit dvouvýběrový 
t-test s rovností rozptylů. Výsledný 
koeficient je p = 0,023 < 0,05, což 
znamená, že na 5% hladině spolehli-
vosti se jedná o statisticky významný 
rozdíl a hypotéza č. 2 potvrdila, že 

Dokorekce [D]

Rozdíl rohovkového astigmatizmu  
a celkového astigmatizmu [D]

průměr medián minimum maximum
směrodatná 

odchylka
rozptyl

–1 0,31 0,25 0,00 0,75 0,38 0,14

–0,75 0,40 0,25 0,00 1,00 0,45 0,21

–0,5 0,35 0,25 0,25 0,50 0,14 0,02

–0,25 0,35 0,25 0,00 0,75 0,23 0,05

0 0,25 0,25 0,00 0,50 0,18 0,03

0,25 0,31 0,13 0,00 1,00 0,47 0,22

0,5 0,29 0,25 0,00 0,75 0,27 0,08

0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,18 0,25 0,00 0,25 0,12 0,01

1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 / /

1,75 1,00 1,00 1,00 1,00 / /

tab. 1 Parametry pro kontaktní čočky 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM.
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kontaktní čočky s kratším režimem 
nošení hůře korigují celkový astig-
matizmus. Došlo tedy ke srovnání 
korekce a bylo zjištěno, že potřebná 
dokorekce u jednotlivých čoček je 
odlišná.  Průměrná dokorekce př i 
aplikaci jednodenních čoček byla 
0,30 D a v případě čoček měsíčních 
0,21 D. V tabulkách 3 a 4 jsou uve-
deny statistické parametry potřebné 
dokorekce při aplikaci jednodenních 
a měsíčních kontaktních čoček.

Vliv senzorické dominance 
na korekci astigmatizmu  

Třetím cílem výzkumu bylo zjis-
tit, zda má na případnou dokorekci 
korigovaného astigmatizmu jedno-
denními (měsíčními) kontaktními 
čočkami vliv senzorická dominance 
očí. Pro splnění tohoto cíle byla sta-
novena hypotéza č. 3, která říká, že 
v případě senzoricky dominantního 
oka je nutná vyšší míra dokorekce než 
u senzoricky nedominantního oka. 
Hypotéza byla opět aplikována na oba 
typy kontaktních čoček a stejně tak byl 
použit dvouvýběrový t-test s rovností 
rozptylů. 

V případě jednodenních čoček 
byla průměrná dokorekce senzoricky 
dominantního oka 0,31 D a senzoric-
ky nedominantního oka 0,29 D. Na 
zvolené 5% hladině spolehlivosti je 
koeficient p = 0,39 > 0,05 a nejedná 

se tak o statisticky významný rozdíl. 
Hypotéza č. 3 se pro jednodenní čoč-
ky nepotvrdila a v případě senzoricky 
dominantního oka není nutná vyšší 
míra dokorekce.

Při aplikaci měsíčních čoček byla 
průměrná dokorekce senzoricky do-
minantního oka 0,24 D a senzoricky 
nedominantního oka 0,19 D. Pro 
statistické vyhodnocení je koefici-
ent p = 0,16 < 0,05 a na 5% hladině 
spolehlivosti se nejedná o statisticky 
významný rozdíl. Hypotéza č. 3 se tedy 
nepotvrdila ani při aplikaci měsíčních 
čoček a senzorická oční dominance 
tak nemá na korekci astigmatizmu 
vliv.

Shrnutí  

V souboru vyšetřovaných 40 klientů 
nebylo prokázáno, že by na výslednou 

korekci astigmatizmu měkkými torický-
mi čočkami měl vliv podíl rohovkového 
astigmatizmu v rámci astigmatizmu 
celkového, ale statisticky se prokázalo, 
že kontaktní čočky s kratším režimem 
nošení ( jednodenní) korigují celkový 
astigmatizmus hůře než čočky s delším 
režimem nošení (měsíční). Co se týče 
potřebné korekce senzoricky domi-
nantního a nedominantního oka, nebyl 
prokázán statisticky významný rozdíl 
v potřebné dokorekci při aplikaci jedno-
denních a měsíčních čoček.

Mgr. Vendula Prudilová
Katedra optometrie a ortoptiky 
LF MU v Brně 
venda.prudilova@tiscali.cz

Dokorekce [D]

Rozdíl rohovkového astigmatizmu  
a celkového astigmatizmu [D]

průměr medián minimum maximum
směrodatná 

odchylka
rozptyl

–1 0,06 0,00 0,00 0,25 0,13 0,02

–0,75 0,30 0,25 0,00 0,75 0,33 0,11

–0,5 0,35 0,25 0,00 1,00 0,38 0,14

–0,25 0,22 0,25 0,00 0,75 0,21 0,09

0 0,29 0,25 0,00 0,75 0,28 0,08

0,25 0,06 0,00 0,00 0,25 0,13 0,02

0,5 0,18 0,25 0,00 0,50 0,18 0,03

0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,25 0,25 0,00 0,50 0,14 0,02

1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 / /

1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 / /

tab. 2 Parametry pro kontaktní čočky AIR OPTIX® for ASTIGMATISM.

dokorekce [D]

průměr 0,30

medián 0,25

minimum 0,00

maximum 1,00

směrodatná odchylka 0,27

rozptyl 0,07

tab. 3  Statistické parametry dokorekce – 
jednodenní čočky.

dokorekce [D]

průměr 0,21

medián 0,25

minimum 0,00

maximum 1,00

směrodatná odchylka 0,23

rozptyl 0,05

tab. 4  Statistické parametry dokorekce – 
měsíční čočky.
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JAK NABÍZET 
DNEŠNÍM 
KLIENTŮM 
kontaktní čočky
Při setkání s  klienty, kteří se 

dotazují na kontaktní čočky 
(ať už se jedná o uživatele nové, 
stávající či dokonce bývalé), jsou 
vedle požadavku na odpovídající 
korekci vzhledem k předpisu nej-
častějšími tématy pohodlí, zdraví 
a frekvence jejich výměny. Někdy 
je však cesta k těmto otázkám 
poměrně trnitá. Jak vlastně 
reagují potenciální zákazníci na 
nabídku kontaktních čoček?

Komplexní výzkumná studie, která 
oslovila téměř 3000 potenciálních no-
sitelů kontaktních čoček, se zabývala 
otázkou, kolik uživatelů brýlí, přichá-
zejících na oční vyšetření, se ptá na 
možnost používat kontaktní čočky. Dále 
se zjišťovalo, kolik procent uživatelů brýlí 

bude následovat doporučení svého oč-
ního specialisty a rozhodne se kontaktní 
čočky opravdu vyzkoušet. Výsledky byly 
v některých ohledech překvapivé. 

Pouze 21 % osob vhodných ke korek-
ci mimo jiné kontaktní čočkou skutečně 
samo svého očního specialistu o tuto 
možnost požádalo. Zbylých 79 % vhod-
ných kandidátů následně v dotazníku 
uvedlo, že se záměrně nezeptali, nebo 
se zapomněli zeptat. Oční specialisté 
v průběhu vyšetření a následné konzul-
tace sami oslovují zhruba jednu třetinu 
svých klientů (ze skupiny těch, kteří sami 
o kontaktní čočky nepožádali) a nabízejí 
možnost používat kontaktní čočky. Tento 
způsob komunikace se však setkal s po-
měrně velkou mírou odmítnutí, pouze 
dva klienti z deseti souhlasili, že kontaktní 
čočky vyzkouší. Přesto 52 % uživatelů 

brýlí nevylučuje, že by kontaktní čočky 
v budoucnu používali.

Nebojte se o kontaktních 
čočkách zmínit

Někteří oční specialisté zastávají 
názor, že pokud se někdo na kontaktní 
čočky sám neptá, pak k jejich používání 
není dostatečně motivovaný. Jiný pohled 
je, že případný nositel neprávem došel 
k závěru, že pro něho nejsou kontaktní 
čočky vhodné, protože mu je nikdo 
nedoporučil. Tím, kdo se o kontaktních 
čočkách zmíní, přitom nutně nemusí 
být až vyšetřující specialista. Pokud se 
například někdo telefonicky objednává 
na vyšetření zraku, je nejjednodušší se 
jej zeptat, zda má zájem o vyšetření na 

KONTAKTNÍ ČOČKY autor: Bc. Tomáš Dobřenský
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brýle, nebo na kontaktní čočky. Je to velmi 
snadný způsob, jak tuto možnost před kli-
entem zmínit. Navíc můžete v plánování 
zohlednit čas potřebný na seznámení 
klienta s čočkami nebo na jejich aplikaci.

Obecně je mezi lidmi zakořeněná 
obava, že používat kontaktní čočky je 
stejné jako „mít něco v oku“ (prach, řasu, 
mýdlo, kosmetiku), tedy že je to veskrze 
nepříjemná zkušenost. Mnoho lidí se 
doposud domnívá, že všechny kontaktní 
čočky jsou kousek tvrdého plastu. Proto 
bývají velmi překvapeni, pokud jim 
umožníte si na měkkou kontaktní čočku 
sáhnout. Pro tento účel vám stačí mít 
k dispozici například nepoužitelnou čoč-
ku v roztoku. Řadu lidí opravdu zaujme 
tento jednoduchý interaktivní způsob 
poznání, jak jemná, tenká a téměř nevidi-
telná vlastně kontaktní čočka může být.

Kontaktní čočky můžete 
nabízet i nepřímo

V roce 2007 se stala určitým mezníkem 
studie, která se snažila nepřímo propagovat 
kontaktní čočky. Studie s názvem Jedno-
dušší výběr brýlí se nesnažila oslovit uživa-
tele brýlí přímo nabídkou zkusit kontaktní 
čočky (již víme, že úspěšnost takové nabíd-
ky je mezi 22 až 33 %), ale nabízela snadnější 
výběr brýlových obrub. Jednoduše řečeno, 
zákazníkovi bylo umožněno bezplatné 
nasazení jednodenních čoček po dobu 
výběru brýlí – obvykle kolem 30 minut až 
jedné hodiny. Následně mu je specialista 
opět vyjmul. Nikde nebylo zmíněno, že se 
jedná o akci na zkoušení kontaktních čoček, 
šlo pouze o usnadnění výběru brýlí.

Z klientů, kteří se této studie zúčast-
nili, řeklo takové možnosti „ano“ téměř 
devět z deseti! Reakce tedy byla značně 
odlišná od přímé nabídky zkusit kontakt-
ní čočky. Jedno z možných vysvětlení 
je, že klienti ocenili přístup, který jim 
umožnil vidět sebe sama v nových brý-
lích. Vždyť z vlastní zkušenosti víme, jak 
často si chtějí zákazníci přivést někoho 
sebou, právě proto, aby překonali tuto 
virtuální slepotu. Studie doložila, že pro 
okamžitý nákup brýlí se rozhodlo o 32 % 
více klientů než obvykle. K tomu připoč-
těte hodnotu brýlových čoček i fakt, že si 
zákazníci v tomto případě častěji vybrali 

dražší obrubu než obvykle. I když ne kaž-
dý z nich projevil zájem také o kontaktní 
čočky, přesto i zde jedna třetina klientů 
nakoupila kromě brýlí i kontaktní čočky.

Obavy z nošení čoček 
rozptýlí oční specialisté

Používání kontaktních čoček se ve 
světle dnešních pracovních nároků a ži-
votního stylu může zdát jako naprosto 
logické řešení. Přesto vysoká míra odmít-
nutí přímé nabídky ukazuje na přetrvá-
vající značné obavy z neznáma: obava ze 
zvládnutí manipulace s čočkou, obava ze 
ztráty času, počtu návštěv aplikačního 
střediska, z nepříjemného zážitku při 
aplikaci čoček, nejistota daná tím, že ne-
vědí, jak budou vypadat bez brýlí, obava 
z velkých finančních nákladů.

Většina potenciálních zákazníků a do-
konce i současných uživatelů má velmi 
omezené znalosti o kontaktních čoč-
kách. Internetem se šíří řada polopravd 
i úplných nesmyslů. Je tedy důležité, aby 
informace a doporučení vycházela od 
očních specialistů a dalších zaměstnanců 
v jejich okolí. Vedle již zmíněných mož-
ností přímého vyzkoušení čoček nebo 
alespoň možnosti si na ně sáhnout lze 
uplatnit i osobní příklady jejich používání. 
Jestliže se dostanete přímo k aplikaci, vše, 
o čem mluvíte s klientem, také rovnou 
provádějte. 

Pokud je zákazník vhodným adeptem 
nošení, je vhodné probrat s ním jak mož-
nosti jednodenních kontaktních čoček, 
tak čoček na opakované používání s plá-
novanou výměnou. Přichází-li zákazník 
s požadavkem na nošení po celý den, pak 
je určitě na místě doporučit mu moderní 
silikon-hydrogelové materiály. Velmi vhod-
ným východiskem pro začínající uživatele 
jsou jednodenní kontaktní čočky. Posky-
tují vysoké pohodlí každý den a umožňují 
soustředit se v prvním období na jiné věci, 
než je čištění a péče o čočky. Klient tak má 
ideální možnost najít si optimální řešení 
své korekce bez zbytečných obav. 

Bc. Tomáš Dobřenský
Professional Services Manager pro Českou 
republiku a Slovensko
CooperVision Limited
tdobrensky@coopervision.com

Zapomeneš, 
že je nosíš

Jednodenní
silikon hydrogelové
kontaktní čočky

MyDay®

www.coopervision.cz
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JAK POCHOPIT 
MULTIFOKÁLNÍ 
KONTAKTNÍ 
ČOČKY  
a naučit se s nimi pracovat
Doktor Trusit Dave napsal 

první článek ze série o no-
vinkách mezi multifokálními 
kontaktními čočkami, ve  kte-
rém se zabývá konstrukčními 
principy a  materiály používa-
nými na výrobu současných 
čoček a  představuje novou 
jednodenní multifokální kon-
taktní čočku.  

I když je možnost korekce multifo-
kálními kontaktními čočkami stále do-
stupnější, v řadách presbyopů je dosud 
pouze malé procento jejich nositelů. 
Během pěti let, počítáno od roku 2010, 
se ve Velké Británii významně navýšil 
počet nositelů multifokálních kontakt-
ních čoček [1]. I přes tento fakt však 

zaujímají velmi malý, 4% podíl z cel-
kového počtu 3,7 milionů nositelů [2].

V jiných zemích je počet nositelů 
multifokálních kontaktních čoček větší. 
Například v Německu je to 6 % a ve 
Francii 8 % z celkového počtu nositelů 
(obr. 1) [3]. Ve Spojených státech tvoří 
segment multifokálních kontaktních 
čoček celých 9 %, což představuje 
zhruba 2 miliony nositelů. Všechny tyto 
údaje naznačují, že současné designy 
multifokálních kontaktních čoček ne-
splňují požadavky vedoucí k efektivní 
korekci presbyopie.

Údaje vyplývající z aplikací kontakt-
ních čoček v roce 2014 ve Velké Británii 
odhalují, že pouze 15 000 lidí byla změ-
něna jednoohnisková korekce na mul-
tifokální variantu, což je zároveň rovno 

počtu nositelů, kteří tento typ korekce 
opustili [1]. Tento fakt poukazuje na 
důležitou výzvu – je třeba zvýšit počet 
multifokálních aplikací mezi novými 
a existujícími nositeli a zároveň také 
zlepšit výsledek u současných korekcí 
multifokální kontaktní čočkou.

V této oblasti zůstává stěžejním téma-
tem počet klientů, kteří přestávají nosit 
multifokální kontaktní čočky. Nedávná stu-
die mezi novými nositeli ukázala, že nosite-
lů multifokálních čoček po dobu delší než 
jeden rok je 57 %, zatímco nositelů sférické 
korekce s jednoletou zkušeností je 78 % 
[4]. Za ukončením nošení multifokálních 
kontaktních čoček stojí nespokojenost 
s viděním, ale také stav stárnoucího oka, 
jako jsou například změny slzného filmu 
snižující pohodlí.
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Mnohým presbyopickým nositelům 
je předepisována monovision korekce, 
i když tato forma korekce má mnoho 
omezení [5]. Při monovision korekci 
je binokulární zraková ostrost obrazů 
s vyšším kontrastem nižší než u korekce 
multifokální kontaktní čočkou. U mo-
novision korekce je kontrastní citlivost 
binokulárně snížena a je doprovázena 
sníženým stupněm stereopse [6, 7]. 
Většina nositelů, kteří mohli porovnat 
oba způsoby korekce, volí raději korekci 
multifokální čočkou než korekci mono-
vision (76 % oproti 24 %) [7].

Monovision je možností pouze na 
přechodnou dobu. Ačkoliv jsou nosi-
telé po určité době ochotni přejít od 
metody monovision k multifokálním 
kontaktním čočkám, odehrává se tento 
krok až ve stadiích pozdější presbyo-
pie a v úvahu připadají pouze střední 
nebo vyšší adice. Tato situace ztěžuje 
klientovu adaptaci na nové podmínky, 
může snížit počet úspěšných aplikací 
a zvyšuje riziko, že klient o kontaktní 
čočky ztratí zájem.

Tento článek se zabývá faktory, které 
stojí za úspěšnou aplikací multifokál-
ních kontaktních čoček a jsou znázor-
něny v tab. 1. Popisuje princip designu 
a speciálních vlastností materiálu, které 
tvoří novou multifokální jednodenní 
kontaktní čočku 1-DAY ACUVUE® Moist 
Multifocal.

Vlastnosti oka 

Sférická aberace  

Ze všech optických vad normální-
ho lidského oka je oblasti multifokál-
ních kontaktních čoček blízká sférická 
aberace, nazývaná také jako otvorová 
vada.

Aberace oka můžeme měřit pomocí 
aberometru. Tento přístroj zobrazuje 
kvalitativní údaje o aberacích prostřed-
nictvím chybové mapy vlnoplochy, 
která věrně popisuje rozdíly od ideální 
vlnoplochy oka z bodového zdroje na 
sítnici [8].

Zatímco většina aberací je v prů-
měru blízká nule, sférická aberace má 
nejvýznamnější hodnoty [9]. 

Je velmi důležité zmínit, že mezi 
jednotlivýma očima jsou velké rozdíly. 
Přítomnost sférické aberace je téměř 
nevyhnutelná a její velikost se oproti 
jiným vadám u různých očí výrazně liší. 
U kladné sférické aberace jsou okra-
jové paprsky soustředěny před sítnici 
a paraxiální paprsky (paprsky blízko 
optické osy) jsou soustředěny přímo 
na sítnici. U záporné sférické aberace 
jsou periferní paprsky soustředěny za 
sítnici a centrální paprsky opět dopadají 
přímo na sítnici. Sférická aberace v rám-
ci zobrazení na sítnici způsobuje větší 
ohniskovou hloubku; v předmětovém 
prostoru se pak jedná o větší hloubku 
pole (obr. 2).

Obě dvě formy sférické aberace 
navozují efekt hloubky pole. To je cíl 
většiny současných multifokálních kon-
taktních čoček navozujících simultánní 
vidění. Ať už se jedná o typ CN (střed 
kontaktní čočky má dioptrie do blízka), 
nebo typ CD (střed kontaktní čočky 
má dioptrie do dálky), všechny kontakt-
ní čočky sledují jediný cíl – ostré vidění 
na všechny pohledové vzdálenosti.

Sférická aberace, stejně jako jiné op-
tické vady, je ovlivněna velikostí zornice. 
Stejná aberace u stejného oka se zornicí 
o průměru 6 mm způsobuje mnohem 

větší rozostření než v případě zornice 
o velikosti 3 mm. To je důvod, proč se 
multifokální kontaktní čočky chovají 
různě na oku nositele a proč jsou tak 
velké rozdíly mezi nositeli samotnými.

Optický systém oka je tvořen hlav-
ně rohovkou a čočkou. Proto má tvar 
rohovky velký vliv na optický systém. 
Asférický tvar rohovky mívá kladnou 
sférickou aberaci. Naštěstí má rohovka 
protažený eliptický tvar – do periferie se 
oplošťuje – čímž nastává vlastní korekč-
ní mechanizmus oka, který navozenou 
sférickou aberaci snižuje.

„Optické spřažení“ vnějších a vnitř-
ních struktur v oku je přirozenou korekcí 
samo o sobě. Rohovkové a čočkové abe-
race se částečně navzájem kompenzují 
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D
espite the increasing 
availability of multifocal 
contact lens options, 
presbyopes remain 
under-represented 
among contact lens 

wearers. While in the �ve years from 
2010 the number of multifocal contact 
lens wearers in the UK grew,1 they still 
represent a very small proportion of the 
total 3.7 million contact lens wearer 
market;2 just 4 per cent in volume terms. 

In other countries, uptake of 
multifocals is higher. In Germany, for 
instance, the proportion is 6 per cent 
and in France 8 per cent (Figure 1).3 In 
the US, 9 per cent of total lenses sold 
are multifocal, representing nearly 
two million wearers. However, these 
data all identify the unmet need for 
lens designs that e�ectively correct 
presbyopia.

Fitting data also reveal that only 
15,000 UK �ts were switched from 
single-vision to multifocal lenses in 
2014 and almost as many switched 
out of multifocals.1 This highlights a 
major opportunity, not just to increase 
prescribing rates among new and 
existing wearers but also to improve on 
success rates with current multifocals.

Dropout remains a major issue with 
multifocal lenses. The most recent study 
among new wearers shows a one-year 
retention rate of only 57 per cent among 
multifocal lens wearers compared 
with 78 per cent for spherical lenses.4 

Understanding multifocals 
and getting them to work
In the �rst of a series of articles looking at advances in soft multifocal contact lenses, Dr Trusit 
Dave  examines the design principles and material considerations behind current designs and 
introduces a new daily disposable multifocal lens. Module C41099, one distance learning point for 
optometrists, contact lens opticians and dispensing opticians

Discontinuation from multifocals may 
be due to dissatisfaction with vision but 
also to issues relating to the ageing eye, 
such as tear �lm changes and reduced 
comfort. 

Many presbyopic lens wearers are 
currently prescribed monovision, 
although this form of correction has 
major limitations.5 Binocular high 
contrast visual acuity is lower with 
monovision compared to multifocals, 
contrast sensitivity function is reduced 
binocularly and stereopsis is also 
reduced.6,7 And when wearers have 
experienced both modes of correction, 

most prefer multifocals to monovision 
(76 per cent vs 24 per cent).7

Monovision o�ers a limited window 
of opportunity for our patients. By the 
time wearers are ready to move out of 
monovision, multifocal correction is 
positioned later into presbyopia and 
medium to high adds are required. 
Ultimately this places more di�cult 
adaptation conditions on patients, 
potentially lowering success rates and 
increasing dropout.

This article will examine factors 
contributing to success with multifocal 
contact lenses, as summarised in Table 1. 
It will describe the design principles and 
material considerations incorporated in 
current lenses, including a new daily 
disposable option: 1-Day Acuvue Moist 
Multifocal.

Eye factors

Spherical aberration
Of all the aberrations of the normal 
human eye, spherical aberration (SA) is 

Figure 1 Proportion of multifocal contact lenses sold compared to total sales 2010-2014 
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TABL E 1 
Factors contributing to success with multifocal contact lenses

Eye Lens Fitting Patient

 Optics; spherical 
aberration

Centre near/centre 
distance

Power selection Who/when/
where

Pupil size Balanced design Centration Modality 

Lens clarity On-eye e�ect Lens material Expectations 
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the most relevant to multifocal contact 
lens correction. 

We can measure ocular aberrations 
using aberrometry. Qualitatively, this 
displays aberration data in wavefront 
error maps which provide information 
on the emergent wavefront of an eye 
from a point source on the retina.8 

While most forms of aberration are, 
on average, close to zero, SA is the most 
signi�cant.9 It is important to note that, 
between individuals, SA of the whole 
eye varies and, unlike other high order 
aberrations, is invariably positive in 
nature.

With positive SA, marginal rays 
are focused in front of the retina and 
paraxial rays near the optical axis are 
focused on the retina. In negative SA, 
marginal rays are focused behind the 
retina and central rays on the retina. SA 
results in depth of focus at the retina; in 
object space it results in depth of �eld 
(Figure 2). 

Whether positive or negative, both 
forms of SA provide depth of �eld 
and that is exactly what most current 
simultaneous vision multifocal lenses, 
whether centre-near (CN) or centre-
distance (CD), exploit in order to give 
clear vision over multiple distances. 

SA, like other optical aberrations, 
is a�ected by pupil size. The same 
aberration in the same eye with a 6mm 
pupil results in considerably greater 
defocus than with a 3mm pupil. This 
is a reason why a multifocal contact 
lens can perform very di�erently on 
the patient’s eye and between patients.

The optical system of the eye is 
principally composed of the cornea 
and lens. Corneal shape therefore 
also impacts on the optical system. A 

spherical corneal shape would have 
positive SA. Fortunately, the cornea has 
a prolate elliptical shape – �attening in 
the periphery – creating the eye’s own 
correction mechanism to reduce SA. 

‘Optical coupling’ by the eye’s 
internal optics is a natural correction of 
the eye within itself whereby corneal 
and lenticular aberrations partially 
compensate for each other (Figure 
3).10 The result is that, in young eyes, 
higher order aberrations of the whole 
eye are less than the sum of their parts, 
cancelling each other out to create a 
robust ocular system.

The aberrations of the internal eye 
increase progressively with age, due 
mainly to crystalline lens changes; in 
fact, around 10X greater aberrations 
are induced by the crystalline lens 
over time than by the cornea.10 Since 
SA increases and becomes increasingly 
more positive in the ageing eye due 
to changes in the lens, depth of �eld 
is increased. If  SA alone were to 
increase, it would be quite an ingenious 
adaptation of the eye; however, along 
with increases in SA, there are increases 
in other, unwanted aberrations.

The combination of the patient’s SA 
and the SA of the multifocal contact 
lens can explain some of the variations 
in results (see On-eye e�ect). While it is 
important to understand how aspheric 
multifocals work, and why they work 
better for some patients than others, 
remember that we cannot control SA 
in the eye or in a given lens design. 
Other design features therefore need 
to be considered.

Pupil size
Pupil size is known to decrease with 

age, as well as when looking at near 
objects and, of course, under photopic 
conditions. If a CN multifocal contact 
lens design is not optimised and has a 
�xed design for all reading additions, 
overall clarity or distance vision could be 
lost as the pupil size diminishes with age. 

Most, but not all, current multifocal 
designs (Figure 4) are adapted to re�ect 
this age change as the reading addition 
increases (if one makes the reasonable 
assumption that higher reading adds 
will be required for older patients).

However, a more recent �nding 
is that not only does pupil size vary 
with age but refractive error may also 
in�uence pupil size, myopes tending to 
have larger pupil size than hyperopes. 
Cakmak et al11 found that mean pupil 
diameter is larger in myopic eyes than 
in hyperopic eyes under mesopic 
conditions, and this di�erence is 
statistically signi�cant (Figure 5). 

Although mean di�erence in pupil 
size between myopes and hyperopes 
may seem small, it represents a 
di�erence in pupil area of as much as 24 
per cent. Another study12 has recently 
con�rmed this �nding and discussed 
the implications for multifocal design.

So, with a hyperopic group, although 
a multifocal contact lens may have a full 
range of powers – transitioning from 
near to intermediate to distance – if the 
design is not optimised for refractive 
error (Figure 5) or age, there may be 
reduced distance power over the pupil 
area. If di�erences in pupil size are not 
factored in, designing a multifocal for a 
myopic population would not lead to as 
successful a design for hyperopes, and 
vice versa.

An opportunity therefore exists 

Figure 2 Spherical aberration results in 

ƒp = ohnisko paraxiálních paprsků
ƒm = ohnisko okrajových paprsků

depth of focus at the retina
Figure 3 Root mean square of the wave-front aberration of the eye (squares), the cornea 
(circles), and the internal optics (triangles) for six eyes after defocus was removed 
(adapted from Artal et al 10 )
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obr. 1  Podíl prodaných multifokálních kontaktních čoček z celkového množství v letech 
2010 a 2014.

obr. 2  Sférická aberace způsobuje na 
sítnici větší ohniskovou hloubku.

Oko Čočka Aplikace Klient

Optika, sférická 
aberace

Střední část na dálku 
nebo na blízko

Výběr dioptrie Kdo/Kdy/Kde

Velikost zornice Vyvážený design Centrace Režim nošení

Průzračnost Působení na oku Materiál Očekávání

tab. 1  Faktory, které přispívají k úspěšné aplikaci multifokálních kontaktních čoček.
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(obr. 3) [10]. Ve výsledku jsou aberace 
vyššího řádu v oku mladého člověka 
v celkovém součtu menší než součet 
jednotlivých částí, protože se účinky 
navzájem ruší a vytváří tak zobrazující 
systém s minimalizací aberací.

Aberace vnitřních struktur oka se vě-
kem postupně zvětšují hlavně díky 
změnám na lidské čočce. Ve skutečnosti 
jsou aberace navozené lidskou čočkou 
10× větší než u rohovky [10]. Jak člověk 
stárne, sférická aberace se postupně 
zvětšuje a stává se díky změnám na 
čočce více kladnou, hloubka pole se 
pomalu zvětšuje. Pokud by se zvětšovala 
samotná sférická aberace, byla by to 
geniální adaptace oka. Bohužel společ-
ně s nárůstem sférické aberace rostou 
i ostatní, nechtěné, optické vady.

Kombinace sférické aberace klienta 
a sférické aberace multifokální kon-
taktní čočky může vysvětlit rozdílné 
výsledky v zobrazení (viz vliv vlastnosti 
oka, obr. 6). I když je důležité pochopit, 
jak asférické multifokální čočky fungují 
a proč u jednoho fungují lépe než 
u druhého, mějme na paměti, že ne-
můžeme ovlivnit sférické aberace oka 
ani aplikované kontaktní čočky. Proto 
musíme brát ohled na další vlastnosti, 
které kontaktní čočku tvoří.

Velikost zornice 

O velikosti zornice je známo, že 
se s věkem postupně zmenšuje. Ke 
zmenšování taktéž dochází při dívání se 
do blízka a za velmi jasných světelných 
podmínek. Pokud není multifokální 
čočka typu CN (střed čočky na blízko) 
vhodně optimalizována a má stejný 
design pro všechny velikosti adice, 
začne se celková ostrost a vidění na 
dálku snižovat s pomalu se zmenšující 
velikostí zornice.

Většina současných multifokálních 
designů (obr. 4) zohledňuje tyto vě-
kem podmíněné změny, kdy dochází 
k nárůstu adice (toto platí, pokud se 
budeme držet předpokladu, že se adice 
zvětšuje společně s věkem).

Nedávno zveřejněné závěry ovšem 
prokázaly, že se velikost zornice nemění 
pouze s věkem, ale i v závislosti na typu 
refrakční vady – myopové mají zornici 
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the most relevant to multifocal contact 
lens correction. 

We can measure ocular aberrations 
using aberrometry. Qualitatively, this 
displays aberration data in wavefront 
error maps which provide information 
on the emergent wavefront of an eye 
from a point source on the retina.8 

While most forms of aberration are, 
on average, close to zero, SA is the most 
signi�cant.9 It is important to note that, 
between individuals, SA of the whole 
eye varies and, unlike other high order 
aberrations, is invariably positive in 
nature.

With positive SA, marginal rays 
are focused in front of the retina and 
paraxial rays near the optical axis are 
focused on the retina. In negative SA, 
marginal rays are focused behind the 
retina and central rays on the retina. SA 
results in depth of focus at the retina; in 
object space it results in depth of �eld 
(Figure 2). 

Whether positive or negative, both 
forms of SA provide depth of �eld 
and that is exactly what most current 
simultaneous vision multifocal lenses, 
whether centre-near (CN) or centre-
distance (CD), exploit in order to give 
clear vision over multiple distances. 

SA, like other optical aberrations, 
is a�ected by pupil size. The same 
aberration in the same eye with a 6mm 
pupil results in considerably greater 
defocus than with a 3mm pupil. This 
is a reason why a multifocal contact 
lens can perform very di�erently on 
the patient’s eye and between patients.

The optical system of the eye is 
principally composed of the cornea 
and lens. Corneal shape therefore 
also impacts on the optical system. A 

spherical corneal shape would have 
positive SA. Fortunately, the cornea has 
a prolate elliptical shape – �attening in 
the periphery – creating the eye’s own 
correction mechanism to reduce SA. 

‘Optical coupling’ by the eye’s 
internal optics is a natural correction of 
the eye within itself whereby corneal 
and lenticular aberrations partially 
compensate for each other (Figure 
3).10 The result is that, in young eyes, 
higher order aberrations of the whole 
eye are less than the sum of their parts, 
cancelling each other out to create a 
robust ocular system.

The aberrations of the internal eye 
increase progressively with age, due 
mainly to crystalline lens changes; in 
fact, around 10X greater aberrations 
are induced by the crystalline lens 
over time than by the cornea.10 Since 
SA increases and becomes increasingly 
more positive in the ageing eye due 
to changes in the lens, depth of �eld 
is increased. If  SA alone were to 
increase, it would be quite an ingenious 
adaptation of the eye; however, along 
with increases in SA, there are increases 
in other, unwanted aberrations.

The combination of the patient’s SA 
and the SA of the multifocal contact 
lens can explain some of the variations 
in results (see On-eye e�ect). While it is 
important to understand how aspheric 
multifocals work, and why they work 
better for some patients than others, 
remember that we cannot control SA 
in the eye or in a given lens design. 
Other design features therefore need 
to be considered.

Pupil size
Pupil size is known to decrease with 

age, as well as when looking at near 
objects and, of course, under photopic 
conditions. If a CN multifocal contact 
lens design is not optimised and has a 
�xed design for all reading additions, 
overall clarity or distance vision could be 
lost as the pupil size diminishes with age. 

Most, but not all, current multifocal 
designs (Figure 4) are adapted to re�ect 
this age change as the reading addition 
increases (if one makes the reasonable 
assumption that higher reading adds 
will be required for older patients).

However, a more recent �nding 
is that not only does pupil size vary 
with age but refractive error may also 
in�uence pupil size, myopes tending to 
have larger pupil size than hyperopes. 
Cakmak et al11 found that mean pupil 
diameter is larger in myopic eyes than 
in hyperopic eyes under mesopic 
conditions, and this di�erence is 
statistically signi�cant (Figure 5). 

Although mean di�erence in pupil 
size between myopes and hyperopes 
may seem small, it represents a 
di�erence in pupil area of as much as 24 
per cent. Another study12 has recently 
con�rmed this �nding and discussed 
the implications for multifocal design.

So, with a hyperopic group, although 
a multifocal contact lens may have a full 
range of powers – transitioning from 
near to intermediate to distance – if the 
design is not optimised for refractive 
error (Figure 5) or age, there may be 
reduced distance power over the pupil 
area. If di�erences in pupil size are not 
factored in, designing a multifocal for a 
myopic population would not lead to as 
successful a design for hyperopes, and 
vice versa.

An opportunity therefore exists 

Figure 2 Spherical aberration results in 

ƒp = ohnisko paraxiálních paprsků
ƒm = ohnisko okrajových paprsků

depth of focus at the retina
Figure 3 Root mean square of the wave-front aberration of the eye (squares), the cornea 
(circles), and the internal optics (triangles) for six eyes after defocus was removed 
(adapted from Artal et al 10 )
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Sférická aberace

obr. 3  Střední kvadratická odchylka (RMS) aberace vlnoplochy oka (čtverečky), rohovky 
(kolečka) a vnitřních struktur (kosočtverce) pro šest očí při odečtu optické vady 
(údaje poskytli Artal et al) [10].
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obr. 4  Rozdíly v designu čoček pro různé velikosti zornice, které nalezneme u některých 
typů multifokálních čoček.

obr. 5  Průměrná velikost zornice v  závislosti na typu refrakční vady za mezopických 
podmínek (poskytli Cakmak et al) [11].
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větší než hypermetropové. Cakmak et al 
[11] zjistili, že za zhoršených světelných 
podmínek je průměrná velikost zornice 
u myopů větší než velikost zornice u hy-
permetropů. Zjištěná skutečnost byla 
statisticky potvrzena (obr. 5).

Ačkoliv se zdá rozdíl ve velikosti zor-
nice mezi myopy a hypermetropy malý, 
jedná se o rozdíl téměř 24 %. I další stu-
die [12] tyto závěry potvrdila a taktéž se 
zabývala dopady na multifokální design 
kontaktních čoček.

Zanedbání faktoru refrakční vady 
a věku může být u skupiny hypermet-
ropů zodpovědné za zhoršené vidění na 
dálku. A to i přesto, že daná multifokální 
kontaktní čočka má všechny potřebné 
dioptrie na blízko, střední vzdálenost 
a dálku (obr. 5). Pokud není zohledně-
na velikost zornice, navržený design 
multifokální čočky pro myopy nebude 
úspěšný u hypermetropů a naopak.

Máme tak příležitost dosáhnout lep-
šího optického designu, pokud zohlední 
nejen změny zornice podle věku, ale také 
podle hodnoty oční vady na dálku. Nové 
kontaktní čočky 1-DAY ACUVUE® Moist 
Multifocal jsou navrženy s ohledem na 
průměrný rozdíl mezi myopy a hyper-
metropy s cílem optimalizovat multifo-
kální korekci v obou těchto refrakčních 
skupinách.

K dosažení optimálního výsledku 
potřebují výrobci individuálně navrh-
nout optické profily podle refrakční vady 
a velikosti adice. To však bohužel není 

v zájmu kontaktologů, kteří potřebují 
jednoduše vybrat tu správnou čočku na 
základě korekce na dálku a adice tak, jak 
je to obvyklé.

Transparence čočky 

Mimo sférické aberace a velikosti 
zornice může výsledek zobrazení 
multifokální kontaktní čočkou ovlivnit 
samotná transparence lidské čočky. 
Multifokální intraokulární čočky mají 
před korekcí kontaktními čočkami urči-
tou výhodu, která spočívá v odstranění 
zkalené lidské čočky, čímž se dosáhne 
čistého zobrazení. Velmi důležité je 
zkontrolovat oční prostředí klienta 
před samotnou aplikací multifokálních 
kontaktních čoček. Musí se brát zřetel 
na to, že tento faktor může ovlivnit 
úspěch celé aplikace.

Vlastnosti kontaktních 
čoček 

Střed do blízka (CN) 
a střed na dálku (CD)  

Běžná měkká multifokální kontaktní 
čočka v sobě nese jeden ze dvou designů – 
buď se jedná o typ CN, nebo CD (tab. 2).

Průběhy profilů multifokálních de-
signů od různých výrobců se navzájem 
velmi liší. Wagner et al [13] nedávno pu-

blikovali studii, ve které poukazují na to, 
že znalost multifokálního designu po-
dává u presbyopů pomocné informace 
pro aplikaci těchto čoček. Tito autoři 
shledali, že negativní sférická aberace 
nastává pro většinu multifokálních čo-
ček, které testovali. U některé z nich to 
vypadá (konkrétně u čočky PureVision 
Multifocal; výrobce Bausch + Lomb), že 
veškerý multifokální účinek je navozen 
výhradně sférickou aberací.

U kontaktních čoček typu CN (cen-
trum čočky je na blízko), konkrétně 
1-DAY ACUVUE® Moist Multifocal (vý-
robce Johnson & Johnson Vision Care) 
a Air Optix Aqua Multifocal (výrobce 
Alcon), se jedná o asférický CN design 
se třemi čtecími adicemi (nízká, střední 
a vysoká). Čočky PureVision Multifocal, 
SofLens Multifocal (výrobce Bausch + 
Lomb) a Clariti Multifocal (výrobce 
Sauflon) mají taktéž asférický design 
se dvěma úrovněmi adice (nízká 
a vysoká).

Kontaktologové dobře vědí, že 
čočky typu CN se stejnými hodnotami 
na dálku a do blízka poskytují odlišné 
výsledky nejen mezi výrobci, ale i mezi 
jednotlivými typy.

Na základě těchto rozdílů lze nabíd-
kou několika multifokálních designů 
vytvořit příležitost vyzkoušet, který typ 
bude vyhovovat individuálním potře-
bám klienta. Tam, kde u konkrétního 
klienta nefunguje jeden design, může 
uspět jiný s rozdílnou konstrukcí.

Obchodní název 
čočky (výrobce)

Materiál Režim nošení Design
Dioptrický 
rozsah (D)

Hodnoty adice (D)

1-DAY ACUVUE® Moist 
Multifocal (Johnson & 
Johnson Vision Care)

etafilcon A
(hydrogel)

jednorázové 
j e d n o d e n n í 
čočky

asférický CN +6,00 až –9,00
3 adice: nízká (+0,75 až +1,25); střední
(+1,50 až +1,75) a vysoká (+2,00 až 
+2,50)

Dailies AquaComfort
Plus Multifocal (Alcon)

nelfilcon A
(hydrogel) asférický CN +6,00 až –10,00 3 adice: nízká (do +1,25), střední 

(do +2,00) a vysoká (do +2,50)

Clariti 1day Multifocal
(Sauflon)

somofilcon A
(SiH) asférický CN +5,00 až –6,00 2 adice: nízká (do +2,25); vysoká 

(do +3,00)

Air Optix Aqua Multi-
focal (Alcon) lotrafilcon B (SiH)

čočky pro 
opakované 
použití – 
30denní 
cyklus nošení

asférický CN +6,00 až –10,00 3 adice: nízká (do +1,25), střední 
(do +2,00) a vysoká (do +2,50)

Biofinity Multifocal
(CooperVision) comfilcon A (SiH) CD nebo CN;

multizonální +6,00 až –10,00 4 adice: +1,00; +1,50; +2,00; +2,50;
typ čoček CD a CN

PureVision Multifocal
(Bausch + Lomb) balafilcon A asférický CN +6,00 až –10,00 2 adice: nízká (do +1,50) a vysoká 

(+1,75 až +2,50)

tab. 2  Příklady některých multifokálních jednodenních kontaktních čoček a multifokálních kontaktních čoček pro plánovanou výměnu 
(údaje převzaty od výrobců).
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Zonálně asférický design 

Kontaktní čočky pro opakované 
použití Proclear a Biofinity Multifocal 
(CooperVision) jsou asférické čočky 
se čtyřmi možnostmi adice a s možností 
volby mezi typem CN a CD. U těchto 
čoček je typ CN aplikován na nedomi-
nantní oko a typ CD na dominantní oko.

U tohoto typu čoček, na rozdíl od 
jiných designů, není optika navržena 
s ohledem na věk, kdy se čtecí přída-
vek zvětšuje. Například u typu Proclear 
Multifocal má čočka typu CN přibližně 
2 mm širokou centrální sférickou zónu, 
která přes 1 mm širokou zónu přechází 
do zóny na dálku. Oblast na dálku pak 
již vykazuje asférický průběh.

Čočky typu CD mají centrální 3 mm 
širokou asférickou zónu, která přes str-
mou přechodovou zónu přechází do 
periferie, kde jsou asférickou plochou 
navozovány dioptrie do blízka. Oba 
typy CN i CD mají pevné optické zóny 
bez ohledu na velikost adice.

Konečný efekt na oku 

Design čoček nemůže být hod-
nocen odděleně od samotné optiky 
oka. Multifokální kontaktní čočky se 
stejnou optickou mohutností nasaze-
né na očích se stejným dioptrickým 
předpisem a tvarem mohou vykazovat 
rozdílné výsledky ve vidění.

Bakaraju et al [14] shledali, že kvalita 
obrazu u oka s větší pozitivní aberací 
byla větší s multifokálními čočkami typu 
CN, které mají zápornou sférickou abe-
raci, bohužel na úkor snížené hloubky 
ostrosti. Oko s větší kladnou sférickou 
aberací zlepší zrakovou ostrost pro 
blízké a střední vzdálenosti, ale má nižší 
multifokální účinek, pokud nosí čočky 
typu CN (obr. 6).

Kontaktologové jsou dobře obe-
známeni s rozdílnými výsledky zrakové 
ostrosti mezi jednotlivými klienty, kteří 
nosí stejný typ čoček a mají stejnou 
vadu. Tento rozdíl může být způsobený 
individuální velikostí sférické aberace 

jejich očí. V případě malé hloubky pole 
lze provést kompenzaci vyšší čtecí adicí 
nebo odzkoušet více multifokálních 
designů a vybrat ten nejvhodnější pro 
individuální oko.

Aplikace kontaktních 
čoček 

Výběr optické mohutnosti 

Ze svých zkušeností kontaktologové 
dobře vědí, že velmi malá dioptrická 
změna u multifokálního designu, a je 
jedno, zdali se jedná o dálku, nebo o blíz-
ko, může způsobit významný rozdíl ve 
zrakové ostrosti klienta a může ovlivnit 
jeho zrakový komfort. Proto je potřeba 
velký dioptrický rozsah na dálku s malý-
mi kroky napříč celým rozsahem, stejně 
jako je potřeba dostatečný počet čtecích 
adic. V oblasti jednodenních kontaktních 
čoček jsou k dnešnímu dni stále ještě 
určitá omezení.

05.06.15 | Optician | 15

Figure 6  Power profiles showing the on-eye effect of a centre-near multifocal on eyes with low (left) and higher (right) spherical aberration (SA) on depth 
of field (DoF) and visual acuity (VA)  
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obr. 6  Vliv multifokální kontaktní čočky typu CN při nasazení na oku v případě nízké (vlevo) nebo vysoké (vpravo) sférické aberace oka 
na hloubku pole a zrakovou ostrost.

obr. 7  Znázornění vrcholu rohovky ve vztahu k centru zornice pomocí rozdílové mapy (zobrazí rozdíl od sférického tvaru rohovky). Na 
pravém obrázku je znázorněna multifokální kontaktní čočka s temporální optickou decentrací.
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V případě multifokálních torických 
měkkých kontaktních čoček máme 
velmi malý výběr. Toto je oblast, kde 
v budoucnu kontaktologové očekávají 
nějakou novinku, která skloubí úspěch 
torických čoček s úspěchem multifo-
kálních čoček.

Centrace 

Nasazení čočky na oko nenavozuje 
dynamickou situaci odpovídající reálné-
mu stavu, kdy je čočka nošena během 
dne. Klíčovou aplikační vlastností pro 
všechny multifokální kontaktní čočky 
je centrace. Pokud se multifokální kon-
taktní čočka decentruje, navodí se ne-
žádoucí aberace (nejčastěji koma), které 
sníží zrakovou ostrost. Lampa et al [15] 
navrhují používat rohovkovou topogra-
fii jako užitečnou metodu k hodnocení 
usazení, přičemž k hodnocení centrace 
doporučují tangenciální mapu (namísto 
běžné diferenční mapy zakřivení).

Autoři ve svém článku také zmiňují, 
že pro zhodnocení optické centrace je 
lepší elevační mapa s výškovými rozdíly 
od sférického nebo asférického povr-
chu. Tento přístup umožňuje zobrazit 
vrchol rohovky (ať už s multifokální 
čočkou, nebo bez ní) ve vztahu k centru 
zornice (obr. 7).

Schopnost předpovědět tento 
efekt z topografické mapy je vynikající 
metoda vhodná k objektivnímu po-
souzení optické centrace a k potvrzení 
naměřené zrakové ostrosti. Ve spojení 
s touto objektivní metodou můžeme 
získat zpětnou vazbu o subjektivním 
vidění, když se klienta zeptáme, jestli 
neregistruje dvojité nebo rozjíždějící 
se fenomény ve vidění na dálku nebo 
do blízka.

Materiál na výrobu 
kontaktních čoček 

Nezanedbatelný faktor v případě 
aplikace multifokálních kontaktních 
čoček je výběr materiálu. Ve skutečnosti 
je materiál stejně důležitý jako design, 
zvláště u presbyopických očí, kde se 
stabilita slzného filmu snižuje s věkem 
[16]. Vlivy prostředí, jako je například 

častější práce na počítači, tomu příliš 
nepřidávají. Cílem je tedy vybrat ma-
teriál, který udrží stabilní slzný film, 
poskytne kvalitní vidění a minimalizuje 
příznaky suchosti a nepohodlí.

Topografická aberometrie slzného 
filmu v realném čase na čočce je ná-
pomocná pro odhalení rozdílu slzného 
filmu u různých materiálů na výrobu 
kontaktních čoček. Koh et al [17] ob-
jevili, že sloučeniny polymeru jedno-
denních kontaktních čoček částečně 
ovlivňují změny aberací vyšších řádů.

U symptomatických nositelů jed-
nodenních kontaktních čoček byly 
aberace vyšších řádů a subjektivní pocit 
suchosti oka v případě čočky se za-
pouzdřeným polyvinylpyrrolidonem 
(PVP; čočky 1-DAY ACUVUE® Moist) 
jednoznačně nižší než u čoček, které 
PVP neobsahovaly.

Požadavky klienta 

Kdo, kdy a kde 

Výběr správného režimu nošení kon-
taktních čoček je pro aplikaci multifokál-
ních kontaktních čoček klíčový stejně jako 
výběr materiálu. Jednodenní kontaktní 
čočky nabízí výhody těm presbyopům, 
kteří při svém životním stylu chtějí nosit 
jak brýle, tak kontaktní čočky [18].

Klient si chce vybírat. Například kli-
enti s nízkou myopií mohou v určitých 
situacích dobře fungovat i bez jakékoliv 
korekce. Jejich potřeba multifokálního 
designu je pak postavena na jiných 
potřebách než pro práci v interiéru.

Díky zkušenostem z progresivních 
brýlových čoček i multifokálních kon-
taktních čoček preferuje většina klientů 
kombinaci obou metod (78 %) [19]. 
Presbyopové mohou dávat přednost 
brýlím s progresivním koridorem pro 

statické a osobní aktivity, ale multifokální 
kontaktní čočky volí pro společenské 
a aktivní vyžití s cílem mít neomezené 
zorné pole a zážitek z přirozeného vidění. 
Klienti vnímají přednosti obou režimů 
nošení jako rovnocenné.

Multifokály jsou ideální v případě 
jednodenních kontaktních čoček, po-
kud je chce klient nosit jen v některé 
dny, kdy si přeje. V současné době je 
celá třetina nositelů multifokálních 
čoček v režimu nošení, kdy si čočku 
nasazují jen v některé dny [20]. Jakmile 
však klient s kontaktními čočkami 
začne, přirozeně je nosí častěji, než si 
původně myslel.

Ve volbě materiálů je na místě 
obezřetnost, protože klienti, kteří nosí 
kontaktní čočky z materiálu, jenž jim 
vyhovuje, si mohou najednou stěžovat 
na pocit suchosti očí, typický pro práci 
v kanceláři.

Výhoda jednodenních kontaktních 
čoček – společně se zvyšujícím se po-
čtem typů v tomto segmentu je patrná 
v nárůstu aplikací multifokálních čoček 
ve Velké Británii [3]. Téměř jeden případ 
ze čtyř multifokálů (22 %) prodaných 
v roce 2014 byla jednodenní kontaktní 
čočka ve srovnání s 10 % v roce 2010. 
Současná situace trhu s multifokálními 
jednodenními kontaktními čočkami 
ve Velké Británii je mnohem lepší než 
v ostatních zemích. Například v Němec-
ku je to 8 %, ve Francii a USA shodně 
4 %. Trh ovšem roste, počet aplikací jed-
nodenních multifokálních kontaktních 
čoček v Německu a USA čtyřnásobně 
vzrostl (od roku 2010).

Očekávání klientů 

Posledním hlediskem, které je 
potřeba zmínit, je komunikace. Pokud 
diskutujete o multifokálech s pres-

Čeho se vyvarovat Na co se soustředit a o čem komunikovat

Kompromis Rovnováha mezi dalekou a blízkou vzdáleností

Čočka není perfektní Vidění na všechny vzdálenosti

Čočky nejsou tak dobré jako brýle Snižuje závislost na brýlích

tab. 3  Příklady, jak správně komunikovat s klientem a usměrňovat jeho očekávání ve 
vztahu k multifokální kontaktní čočce.
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byopem, snažte se v něm vzbudit co 
největší pozitivní dojem z korekce jeho 
presbyopie a vyvarujte se technických 
termínů. Používejte jazyk, kterému 
rozumí, a hovořte o jeho očekáváních. 
„Snížení závislosti na brýlích“ je jednou 
z možností, jak přizpůsobit váš jazyk 
klientovu očekávání (tab. 3). 

Jiní autoři navrhují diskutovat 
s dlouhodobými nositeli čoček o tom, 
jak se bude jejich zrak a jejich životní styl 
v průběhu času měnit [21, 22].

Závěr 

Mult i fok á ln í  k ontaktní  čočk y 
různých výrobců se chovají odlišně 
a odlišně se také chovají  na jed-
notlivých očích. Kontaktologům se 
doporučuje, aby měli k dispozici více 
různých designů, se kterými mohou 
pracovat.

Kontaktolog si musí položit otázku: 
„Jaký multifokál bude mojí první vol-
bou?“ Autor tohoto článku doporučuje 
pro první volbu následující rady:
•  použijte optimální materiál, který 

bere v potaz měnící se kvalitu slzného 
filmu s věkem (pro dobrou zrakovou 
stabilitu);

•  volte design, který má optimalizaci pro 
optiku zornice jak na základě věku, tak 
i refrakční vady;

•  volte čočku, která poskytuje dobrou 
centraci na oku;

•  volte čočku, která má mnoho parame-
trů pro případnou změnu a je v režimu 
nošení, který je pro klienty nejsnazší.

Máme několik možností, ze kterých 
vybereme multifokální kontaktní čočku 
s typem CN. Často vidíme inovace 
v nabitém, technologicky řízeném mar-
ketingu. I malý krok ve vývoji optického 
designu a materiálu na výrobu kontakt-
ních čoček, které se navzájem doplňují, 
může velmi dobře posloužit jako první 
volba, která se liší od všeho, co dnes na 
trhu existuje.

Kontaktní čočka 1-DAY ACUVUE® 
Moist Multifocal od firmy Johnson & 
Johnson Vision Care s pokročilým 
multifokálním designem a ověřenými 
materiálovými vlastnostmi nabízí kon-

taktologovi výborný poměr úspěšných 
aplikací multifokálních čoček. A kdyby 
nic jiného, klinické výsledky a osobní 
zkušenost pomohou kontaktologovi 
rozhodnout, zda se jedná o dobrou 
první volbu.
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Editor.            Gurmán.           Milovník pohodlí.
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KONTAKTNÍ ČOČKY překlad: redakce

EVROPSKÝ TRH
s měkkými kontaktními 
čočkami v roce 2015
Euromcontact je Evropská 

federace národních asoci-
ací a  mezinárodních výrobců 
kontaktních čoček a prostřed-
ků péče se sídlem v  Bruse-
lu. Pravidelně od roku 2003 
zpracovává statistické zprávy 
a vyhodnocuje informace o ev-
ropském trhu v oblasti kontakt-
ních čoček. V polovině května 
letošního roku zveřejnila na 
svých webových stránkách 
www.euromcontact.org sou-
hrnné informace za rok 2015.

Organizace Euromcontact sdružuje 
mezinárodní výrobce kontaktních 
čoček – společnosti AMO, Alcon, 
Avizor, Bausch + Lomb, CooperVision, 
Johnson & Johnson Vision Care a Me-
nicon Europe, a dále národní asociace 

výrobců z Francie, Itálie, Německa, 
Nizozemska, Španělska, Švýcarska 
a Velké Británie. 

Zdroj informací  

Euromcontact shromažďuje od 
výrobců údaje o jednodenních, tý-
denních, čtrnáctidenních a měsíčních 
kontaktních čočkách včetně měkkých 
konvenčních čoček. Informace posky-
tuje celkem 33 zemí, z nichž šest je 
sloučeno do dvojic (Belgie a Lucem-
bursko, Česká republika a Slovensko, 
Velká Británie a Irsko), celkový počet 
tak činí 30 zemí. Ve zprávě zveřejně-
né na webu jsou pak uvedeny údaje 
z jedenácti hlavních zemí (Belgie 
a Lucembursko, Dánsko, Francie, 
Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, 

Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká 
Británie a Irsko). Následující země 
sice údaje poskytly, ve zveřejněné 
zprávě ale nejsou hodnoceny: Bul-
harsko, Česká republika a Slovensko, 
Egypt, Chorvatsko, Izrael, Jihoafrická 
republika, Kuvajt, Maďarsko, Polsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Saúd-
ská Arábie, Slovinsko, Spojené arabské 
emiráty a Turecko. 

V roce 2015 pokračoval 
růst trhu 

V loňském roce vzrostl trh s kon-
taktními čočkami v jedenácti výše 
uvedených zemích o 3,73 % na 1,323 
milionů eur (obr. 1); ve všech 33 zemích 
to činí nárůst o 4,45 % na 1,619 mil. eur. 
Uvedených jedenáct zemí představuje 
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82,32 % z celkově shromážděných 
údajů ze všech 33 zemí. Ve skupině 
jednodenních čoček došlo k nárůstu 
o 8,05 %, ve skupině týdenních, čtrnác-
tidenních a měsíčních kontaktních čo-
ček došlo naopak k poklesu o –0,37 %.  
Měkké konvenční čočky zaznamenaly 
výrazný pokles (–18,01 %).

Rozdělení trhu ve všech 33 zemích 
bylo v loňském roce následující: 47,9 % 
tvoří jednodenní čočky, 51,5 % týdenní, 
čtrnáctidenní a měsíční kontaktní čočky 
a 0,5 % měkké konvenční čočky (obr. 2). 
V jedenácti sledovaných zemích to bylo 
52,47 % jednodenních čoček, 47,08 % 
týdenních, čtrnáctidenních a měsíčních 
kontaktních čoček a 0,62 % měkkých 
konvenčních čoček.

Nejsilnější růst mezi jedenácti hlavní-
mi zeměmi byl zaznamenán v Belgii a Lu-
cembursku (+23,36 %) a ve Velké Británii 
a Irsku (+8,28 %). Naopak k největšímu 
poklesu došlo ve Francii (–5,39 %).

Rozšíření kontaktních 
čoček v populaci ve věkové 
skupině 15 až 64 let

Nejvyšší míru rozšíření kontaktních 
čoček mezi obyvateli ve věku 15–64 let 
vykazuje stále Švédsko s 13,7 %, i když 
oproti roku 2014 je to pokles o –5,2 % 
(tab. 1). Následují Norsko s 11,79 % 
(+3,69 %) a Dánsko s podílem 12,30 % 
(+4,93 %). Ve Velké Británii a Irsku byl 
zaznamenán nárůst na 7,84 %, ve Švý-

carsku 8,12 %, naopak nejnižší podíl 
nositelů kontaktních čoček v rámci 
jedenácti hlavních zemí má Španělsko 
(3,81 %, +5,34 %). 

Jednodenní kontaktní čočky se nej-
více nosí ve Švédsku (6,77 %), v Dánsku 
(9,26 %) a Norsku (7,90 %). Týdenní, 
čtrnáctidenní a měsíční kontaktní čočky 

tvoří nejsilnější segment na trhu (v % 
všech nositelů) ve Španělsku (81,41 %) 
a Nizozemsku (78,75 %).

Silikon-hydrogelové čočky   

Hodnotíme-li všech 33 zemí, pak 
je podíl silikon-hydrogelových čoček 

Země Jednodenní čočky
Týdenní + čtrnác-
tidenní / Měsíční 

čočky

Měkké konvenční 
čočky

Všechny typy 
(celkem)

Změna ve srovná-
ní s rokem 2014 

(celkem)

Švédsko 6,77 % 6,91 % – 13,67 % –5,15 % 

Dánsko 9,26 % 3,04 % – 12,30 % 4,93 % 

Norsko 7,90 % 3,84 % 0,05 % 11,79 % 3,69 % 

Švýcarsko 4,32 % 3,80 % – 8,12 % 5,38 % 

Nizozemsko 1,67 % 6,19 % – 7,86 % –1,96 % 

Velká Británie a Irsko 3,45 % 4,37 % 0,02 % 7,84 % –3,40 % 

Francie 1,93 % 3,80 % 0,02 % 5,75 % 24,54 % 

Belgie a Lucembursko 2,71 % 2,43 % 0,05 % 5,18 % 3,45 % 

Itálie 1,27 % 3,30 % 0,04 % 4,61 % –5,34 % 

Německo 0,86 % 3,01 % 0,04 % 3,91 % –0,39 % 

Španělsko 0,66 % 3,11 % 0,04 % 3,81 % 5,34 % 

Celkem 11 zemí 2,31 % 3,42 % 0,03 % 5,76 % 1,74 % 

Celkem 30 zemí 1,03 % 2,04 % 0,02 % 3,08 % 2,65 % 

tab. 1 Rozšíření kontaktních čoček mezi obyvateli ve věkové skupině 15 až 64 let.
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obr. 1 Velikost trhu s kontaktními čočkami v roce 2015 (v tisících eur).

obr. 2 Podíly jednotlivých typů kontaktních čoček na trhu (v %) v roce 2015 ve všech 33 zemích.

  týdenní + čtrnáctidenní / měsíční čočky
  konvenční čočky
  jednodenní čočky

51,5 %

0,5 %

47,9 %
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ve skupině týdenních, čtrnáctiden-
ních a měsíčních kontaktních čoček 
ve výši 82,0 %. V jedenácti hlavních 
zemích je podíl silikon-hydrogelo-
vých čoček 75 %.

Tr hu  s  k ontaktn ími  čočk ami 
podobně jako v roce 2014 jedno-
značně vládnou jednodenní čočky 
a silikon-hydrogelové čočky. Z grafu 
na obr. 3 vyplývá, jaké procento ve 
skupině týdenních, čtrnáctidenních 
a měsíčních kontaktních čoček za-
ujímají silikon-hydrogelové čočky. 
Ze sledovaných jedenácti zemí má 
nejvyšší podíl Švédsko (90,7 %), Velká 
Británie a Irsko (88,3 %), následuje 
Norsko (87,6 %) a Švýcarsko (86,5 %). 
Nejnižší podíl má Itálie (78,0 %).

Prostředky péče o kontaktní 
čočky  

Prodej prostředků péče o kontaktní 
čočky vzrostl celkově ve všech 33 zemích 
o 0,1 % na objem 258 milionů eur. V je-
denácti hlavních zemích poklesl prodej 
o 1,6 %. Víceúčelové roztoky a peroxido-
vé systémy péče tvoří společně 80,3 % 
z celkového prodeje prostředků péče 
o kontaktní čočky (tab. 2). 

Shrnutí  

Ze srovnání, které již podesáté 
vypracovala organizace Euromcontact 
na základě údajů dodaných členský-

mi organizacemi, vyplynula velikost 
základny nositelů kontaktních čoček 
v jednotlivých zemích. Největší zá-
kladnu nositelů měkkých kontaktních 
čoček mají Švédsko, Dánsko a Norsko 
(více než 11 % populace ve věkovém 
rozmezí 15–64 let).

Hlavním motorem růstu jsou jed-
nodenní čočky, a to více než 20 let po 
jejich prvním uvedení na evropský trh. 
Největší oblibě se těší v Dánsku, Norsku 
a Švýcarsku. Ve skupině týdenních, čtr-
náctidenních a měsíčních kontaktních 
čoček převažuje prodej silikon-hydro-
gelových čoček. 

Z anglického originálu přeložila redakce.

Zdroj:
Euromcontact a.i.s.b.l., 
www.euromcontact.org
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obr. 3 Podíl silikon-hydrogelových čoček v % ve skupině týdenních + čtrnáctidenních / měsíčních čoček v roce 2015 a 2014.

  silikon-hydrogelové čočky v roce 2015
  silikon-hydrogelové čočky v roce 2014

Země 
Víceúčelové roztoky / 

Peroxidové roztoky 
Změna v %

Belgie/Lucembursko 3,86 –0,5 %

Francie 8,37 46,8 %

Itálie 6,15 16,8 % 

Německo 1,70 –1,4 % 

Nizozemsko 4,78 16,8 %

Norsko 7,62 –7,0 %

Španělsko 9,67 –17,4 %

Švýcarsko 0,94 –12,4 %

Velká Británie/Irsko 17,94 –17,6 %

tab. 2  Velikost segmentu víceúčelových roztoků v porovnání s peroxidovými systémy 
(údaje za rok 2015 a 2014).


