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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

čísla a statistiky neříkají celý příběh, jsou jen jeho dekorací, kterou 
se nyní s dovolením pochlubím i já. S časopisem Česká oční optika 
jsem strávila 19 let, stála u zrodu 76 čísel, probděla nad ním desítky 
nocí, naučila se stovku odborných výrazů a přečetla asi milion slov. 
Opakovaná čtvrtletní radost se mi snoubila s vyčerpávající dřinou, 
která rostla s každým blížícím se dnem před odesláním časopisu 
do tiskárny. Ale to je úděl každého šéfredaktora. Když vaříte chutné 
jídlo pro sebe nebo svou rodinu, musíte počítat s tím, že budete mít 
ruce od trpké soli. Trik je v tom si ruce znovu umýt a do posledního 
chuťového pohárku si pokrm vychutnat. 

Po téměř dvou dekádách nadešel čas to změnit a začít vařit něco 
jiného. Nekonečno a věčnost jsou jen prázdná slova, protože svět 
ani příroda takto nefungují. Aby mohlo něco nového začít, musí 
to původní nejprve skončit. A tak se loučím s oborem oční optiky 
a od nového roku jej budu vnímat jen jako koncový uživatel, který 
čas od času navštíví odborníka na korekci zraku. Časopis Česká oční 
optika opouštím po devatenácti letech. S pomocí mnoha příjemných 
spolupracovníků jsem jej dávala dohromady od roku 1999, ale nastal 
čas předat časopis dál, někomu, kdo už se na jeho tvorbě nějakou 
dobu zčásti podílí a dokáže v něm pokračovat se stejnou chutí jako 
já. Já totiž dočítám tuto kapitolu, zavírám dveře a ze stolu beru svůj 
oblíbený hrníček na kávu, abych si ho mohla postavit na nový stůl 
zase někde jinde.

Děkuji všem laskavým autorům, věrným inzerentům i milým 
a ochotným kolegům v redakci, kteří mě v tomto dlouhém 
dobrodružství provázeli, a novému šéfredaktorovi Aleši Sirnému 
přeji mnoho dobrých nápadů, šťastnou ruku při výběru nových 
témat a hlavně nadšení z dobrodružného putování při přípravě 
dalších čísel. 

Věra Pichová
šéfredaktorka
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Datové rozhraní VZP

Společenstvo se 18. října zúčastnilo 
schůzky na VZP s cílem vyjasnit situaci 
ohledně posledních změn datového 
rozhraní. Z diskuze s VZP vyplynulo, 
že prodlouží přechodné období pro 
vykazování dávek, až do 30. června 
2018 bude tedy stále možné předávat 
dávky v původní verzi datového rozhraní 
6.2.32 a také v nové verzi 6.2.33. VZP tuto 
informaci zveřejnila na svých webových 
stránkách (www.vzp.cz/poskytovatele/
vyuctovani-zdravotni-pece).

VZP také potvrdila, že požadavky 
na změny předávaných informací byly 
iniciovány ze strany Ministerstva zdra-
votnictví – původně předávaná data byla 
pro účely pojišťovny dostačující.

SČOO dospělo při jednání s VZP 
k dohodě, že další připravované změny 
týkající se jak poukazů na brýle a optické 
pomůcky, tak i informací předávaných 
prostřednictvím datového rozhraní bu-
dou s SČOO vždy konzultovány. SČOO 
v současné době zpracovává návrhy 
na změny metodiky, vzhledu poukazu 
na brýle a optické pomůcky i datového 
rozhraní, které předloží VZP. 

 

Evropské nařízení přináší 
nová pravidla v oblasti 
ochrany osobních údajů

Evropské nařízení o ochraně osob-
ních údajů (GDPR) bude účinné od 
25. května 2018 a přinese mnoho nových 
povinností všem, kteří pracují s osobními 
údaji. To se nevyhne ani očním optikám 
či optometristům, kteří při své práci 
s předpisy-poukazy dokonce zacházejí 
s citlivými osobními údaji, tedy s katego-
rií údajů, na které budou platit přísnější 
pravidla.

V poslední době si lze všimnout 
zvýšené aktivity různých poradenských 
společností či advokátních kanceláří, kte-
ré v této oblasti vidí především dobrou 
obchodní příležitost a možnost pořádně 
na opatrných klientech vydělat. Tak jako 
v případě registrací v RZPRO před dvěma 
lety se i nyní snažíme najít rozumnou 
cestu, která nebude členy přehnaně 
finančně nebo administrativně zatěžo-
vat. Společenstvo proto ve spolupráci 
s firmou re-medical s.r.o. a nezávislými IT 
experty připravuje pro členy „kuchařku“, 
která by měla umožnit vypořádat se 
s novými povinnostmi s minimálními 
náklady. Situaci tedy řešíme a budeme 
své členy včas informovat.

Kongres OPTOMETRIE–
OPTIKA 2017

Více než 300 účastníků, optiků a op-
tometristů se sešlo v září v Olomouci na 
již 12. národním kongresu OPTOMET-
RIE–OPTIKA pořádaném Společenstvem. 

Hlavním odborným tématem kon-
gresu byla Individualizace v oboru, podle 
nějž byl koncipován úvodní sobotní sled 
společných přednášek – Individualizace 
v oboru; Potenciál brýlových čoček; 
Refrakce podle individuálních potřeb; De-
set nápadů, jak aplikovat běžné kontaktní 
čočky úplně jinak, následovaných legisla-
tivní přednáškou Oční optika, optometrie 
a džungle paragrafů 2017–2018.

V sobotu odpoledne a v neděli pak 
probíhalo 22 opakujících se seminářů, 
při kterých byly účastníkům předávány 
nové informace a poznatky z oboru. Bě-
hem přestávek v odborném programu 
účastníci navštěvovali ve čtyřech pod-
lažích stánky vystavujících společností.

Během kongresu panovala tradičně 
příjemná přátelská nálada a kromě dobře 

nastaveného odborného programu 
byl zajištěn i kvalitní catering a sobot-
ní společenská party, která proběhla 
v prostorách pobočky Mercedes-Benz 
v Olomouci. Účastníci se mohli v uvolně-
né atmosféře pobavit s kolegy, projíždět 
se novými modely mercedesů, jíst a pít, 
poslouchat jazzovou kapelu a nakonec si 
i zatancovat na hudbu prvotřídních DJů.

Děkujeme všem společnostem, 
které letos kongres finančně podpořily, 
vystavovaly při něm a podílely se tak 
na jeho úspěchu. Generálními spon-
zory byly společnosti Optika Čivice 
a  CooperVision; sponzory seminářů 
byly společnosti ESSILOR – OPTIKA, 
Johnson & Johnson, Alcon Pharma-
ceuticals,  Rodenstock ČR, Carl Zeiss 
a Bausch+Lomb. Své výrobky účast-
níkům představily společnosti AMBG, 
Opti – project, OCULUS, Omega Optix, 
FINEST TRADE, HOYA Lens, OPTIPLAST 
EYEWEAR. Většina z těchto společností 
je již tradičními podporovateli kongresu 
a my jim upřímně děkujeme za to, že 
umožňují, aby tyto vzdělávací a spo-
lečenské akce mohly jednou ročně 
probíhat.

Největší dík patří samozřejmě účast-
níkům kongresu – jejich tradičně velký 
počet i ochota věnovat kongresu víkend 
a náklady na účast jsou důkazem toho, 
že každoroční kongresy SČOO jsou stále 
významnou profesní akcí. Věříme, že 
jsme splnili jejich očekávání a těšíme se 
na setkání na příštím kongresu. 

Veletrh Silmo Paris 2017

Společně s Veletrhy Brno jsme se v říj-
nu podíleli na prezentaci OPTY a náboru 
vystavovatelů a získávání kontaktů na jed-
nom z největších mezinárodních profes-
ních veletrhů, který letos oslavil 50. výročí 

STRÁNKY SČOO   autor: Ing. Pavel Šebek

SČOO INFORMUJE 

https://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece
https://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece
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své existence. Byli jsme i součástí volební 
komise soutěže Silmo d’Or, jejíž obdobou 
je při OPTĚ naše TOP OPTA. S veletrhem 
Silmo máme dlouhodobě velmi dobré 
vztahy a tak doufáme, že se nám podaří 
OPTU zviditelnit na mezinárodní úrovni 
a zajistit jí tak v budoucnosti více atrak-
tivních vystavovatelů ze zahraničí.

Veletrh Silmo velmi dobře prospe-
ruje a i mírně narůstá, z čehož je zřejmé, 
že na mezinárodní úrovni má i náš obor 
z obchodního pohledu vzrůstající ten-
denci. Uskutečnili jsme mnoho schůzek 
a věříme, že naše mise byla letos v Paříži 
úspěšná.

Zasedání ECOO v Praze

Společenstvo pořádalo ve dnech 
20.–22. října zasedání a valnou hroma-
du Evropské rady optometrie a optiky 
(ECOO), jejíž členem je již od poloviny 
devadesátých let. Tato asociace je 
významnou a zřejmě i nejefektivnější 
mezinárodní profesní asociací ve světě, 
která řeší především evropskou profesní 
problematiku.

Sekretariát ECOO je řízen významný-
mi lobbistickými a konzultačními společ-
nostmi v Bruselu a díky tomu má ECOO 
přehled o evropském dění, perfektní 
monitoring vývoje legislativy, poraden-
ství v oblasti politicko-lobbistického 
pozadí a know-how v řešení konkrétních 
cílů. Všechny procesy jsou v politickém 
prostředí samozřejmě zdlouhavé a díky 
pravidelným volbám a častým personál-
ním změnám někdy velmi komplikované, 
přesto však, nebo právě proto začíná být 
všem zainteresovaným jasné, že ECOO 
má sekretariát na správném místě. 

Společným úsilím sekretariátu a zá-
stupců členských států se tak například 
nedávno podařilo odvrátit hrozící dere-
gulaci profese oční optika na evropské 
úrovni, po které by s největší pravděpo-
dobností proběhla deregulace oboru 
i na národních úrovních v členských 
státech EU. Sekretariát a představenstvo 
ECOO, jehož členem je již mnoho let 
i tajemník Společenstva Pavel Šebek, 
prostřednictvím pozice Evropské rady 
ECOO, své interní činnosti a rozhodnutí 
členů na pravidelných zasedáních jeho 

profesního a ekono-
mického výboru a val-
ných hromad (dva-
krát ročně) pracují na 
usměrňování ideálního 
profesního prostředí.

ECOO samozřej-
mě není zákonodár-
ným úřadem, který by 
mohl přímo diktovat 
evropské vládě své 
požadavky a pravi-
dla, nicméně jako vel-
mi aktivní evropská 
asociace může dění 
příznivě ovlivňovat 
a je patrné, že toto 
je pro profese na ná-
rodní úrovni čím dál 
tím důležitější, neboť 
rozhodnutí, nařízení 
a směrnice schválené 
na evropské úrovni 
jsou následně v jed-
notlivých zemích im-
plementovány (v iz 
odstavec o evropské 
směrnici GDPR).

Proto jsme byli rádi, 
že se nám po mnoha 
letech podařilo opět 
získat pověření zorga-
nizovat zasedání a val-
nou hromadu ECOO 
v Praze. Akce proběhla 
20.–22. října v hotelu 
International Prague 
a myslím, že se nám 
podařilo ukázat, že jsme 
schopni profesionálně 
zorganizovat takovou-
to akci, navíc s energií 
převyšující její běžný 
průběh. Všechna jednání proběhla k nej-
vyšší spokojenosti a přes osmdesát 
účastníků, zástupců profesních asociací 
z většiny členských států EU, členů vedení 
Evropské akademie optometrie a optiky 
(EAOO) a Světové rady optometrie (WCO) 
se navíc uvolněně pobavilo během dvou 
večerů – při páteční uvítací recepci v ho-
telu a sobotní společenské večeři v centru 
Prahy. Jsme rádi, že ECOO vyhodnotilo své 
zasedání v Praze jako jedno z nejúspěš-
nějších a nejzábavnějších ve své historii.

Závěrem bychom rádi poděkovali 
společnosti Optika Čivice s.r.o., která jako 
jediná Společenstvo finančně podpořila 
při organizaci této prestižní, ale nevýdě-
lečné akce. Mohli jsme tak v rámci Evropy 
zviditelnit ryze českou společnost, která 
dlouhodobě podporuje aktivity SČOO a ev-
ropské směřování oboru a jeho vzdělávání.

Ing. Pavel Šebek
tajemník SČOO
scoo@scoo.cz

Společenstvu se povedlo úspěšně zorganizovat zasedání a valnou 
hromadu ECOO, včetně zajímavého společenského programu.

Kongres OPTOMETRIE–OPTIKA 2017 proběhl v prostorách Příro-
dovědecké fakulty UP v Olomouci, kde sídlí místní katedra optiky.

Veletrh Silmo oslavil v říjnu 50. výročí své úspěšné existence.
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Optik Skrbková je koktejlem 
dávných časů a  přítomnosti. 

Firma funguje už 26 let, ale op-
tická rodinná tradice sahá až do 
19. století do období Rakouska- 
Uherska. To je pořádný kus cesty 
jak pro tuto rodinu, tak i pro obor, 
který se změnil k  nepoznání. 
Přesto u něj rodina Skrbkových 
zůstala a pouto k oční optice trvá 
už pět generací.

„Optika je krásné a zajímavé řemeslo, 
v němž si může každý najít, co ho bude 
nejvíc bavit. Proto se hodně dědí z gene-
race na generaci,“ je přesvědčena Taťana 
Skrbková, zakladatelka stejnojmenné 

optiky v Jablonci nad Nisou. Její pradě-
deček Karel Matuška se optice vyučil 
ve Vídni a zatím poslední generací je 
její syn Matěj Skrbek, který v roce 2009 
vystudoval na Masarykově univerzitě 
v Brně obor optometrie.

Matěji, jste zástupcem páté generace. 
Myslel jste na to, když jste si vybíral obor?
Matěj Skrbek: Spíš jsem myslel na to, 
že by byla velká škoda nechat veškeré 
úsilí, které firmě máma věnovala, vyznít 
do prázdna. Nazval bych to logickým 
vyplynutím situace. Rozhodně jsi mě 
k tomu ale nenutila, že?
Taťana Skrbková: To vůbec. Říkala 
jsem ti: „studuj, co chceš,“ ale sám vidíš, 

co bys dělal. Někdy člověk nemá při 
studiu představu, co ho v praxi čeká 
a co po něm budou chtít. Kdežto tady 
od první třídy viděl cvrkot s klienty 
a když byl starší, chodil sem na bri-
gádu. Optika je také rukodělná práce 
a Matěj měl odmalička šikovné ruce. 
Nakonec se specializoval na optome-
trii, takže se od pradědečka, který byl 
optik mechanik, posouváme až do té 
zdravotní sféry.

Máte někdy generační spory?
MS: Občas se stane, že nemáme úplně 
stejný názor na konkrétní věc...
TS: ...ale rozhodně to mezi námi neskří-
pe. Nemusíme mít na všechno stejný 

Optik je zároveň
PSYCHOLOGEM 
A MÓDNÍM 
PORADCEM

RODINNÉ OPTIKY  autor: redakce
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názor, ale většinou si to vysvětlíme a pak 
je vše v pohodě.

Matěji, v podniku zastáváte hlavně 
funkci optometristy, jakou školu jste 
studoval?
MS: Studoval jsem optometrii na Masa-
rykově univerzitě v Brně. Nejprve baka-
lářský obor a poté magisterské studium. 
Pak jsem na škole zůstal kombinovanou 
formou postgraduálu. Už deset let pů-
sobím v naší optice a mimo to jsem si 
čas od času zajel do Brna ke studijním 
povinnostem.

Nelákalo Vás vycestovat za praxí 
do zahraničí?
MS: Ani ne, při škole jsem byl zaměst-
naný v jedné brněnské optice a potom 
jsme u nás měli personální krizi. Naléha-
vě jsme potřebovali optometristu, takže 
nebyl prostor odcházet kamkoliv jinam.
TS: Cítili jsme, že je potřeba firmu rozšířit. 
Doslova už bylo za pět minut dvanáct. 
Nutně jsme potřebovali otevřít nestátní 
zdravotnické zařízení pro optometrii, 
protože po ní byla velká poptávka. A také 
po kontaktních čočkách, což jsem nikdy 
předtím nedělala. 
MS: Období, kdy byly optiky schopny 
samostatně fungovat, je podle mého 
názoru za námi. V současné době 
už klienti automaticky očekávají, že 
v rámci oční optiky dostanou i op-
tometrické služby. Tím se nám firmu 
podařilo stabilizovat a máme znovu 
vzestupnou tendenci. Spoléhat se 
jenom na recepty, s nimiž přijdou lidé 
od očního lékaře, už nejde. Portfolio 
produktů se obecně rozšířilo natolik, 
že bez optometrie bychom byli hodně 
omezeni v tom, co můžeme bez rizika 
špatného výsledku nabízet.

Pracujete tedy jako optometrista, 
píšete i odborné články a jezdíte na 
oborové kongresy. Co Vás baví nejvíc?
MS: Mě baví právě ta různorodost. Čas 
od času se dostanu do role předná-
šejícího, kdy své zkušenosti a znalosti 
sdílím s dalšími kolegy v oboru. Jsem 
za tuto příležitost rád. Sice netvrdím, 
že bych to chtěl dělat pořád, ale je to 
příjemné vytržení z každodenní práce 
optometristy.

Jaké poznatky na kongresech 
 získáváte? Aplikujete je pak i v praxi?
MS: Určitě. Snažím se je zabudovat do 
našeho každodenního provozu. Navíc 
získáváme i pohled na to, jak se daná 
problematika řeší někde jinde a rozdíl-
ným způsobem, protože svět optiky má 
své regionální odlišnosti v rámci Evropy 
i světa. Tím pádem kongresy každého 
účastníka hodně obohacují. Pokud člo-
věk zkouší různé inovace, může získat 
nové varianty řešení a umožní mu to 
čelit konkrétnímu problému s větším 
rozhledem.
TS: Zároveň na kongresech představují 
firmy své novinky, což člověka pozitivně 
nabije. Když přijedeme domů po odbor-
ném víkendu, jsme plní elánu a chuti 
předat informace dále klientům. 
MS: Na optickém oboru je hezké, že 
se dál posouvá a vývoj nebude nikdy 
ukončený. Technologie a poznání jdou 
dopředu a díky tomu můžeme jít do-
předu i my.

Mluvil jste o regionálních rozdílech. 
Jak tedy srovnáváte Českou republiku 
a zahraničí?
TS: Hlavní rozdíl je podle mého názoru 
v pravomocích…
MS: To jednak, ale především si myslím, že 
úroveň naší práce není úplně doceněná. 
Nemohu mluvit za všechny odborníky 
v republice, ale u nás je trendem pořád 
říkat, že na západě jsou mnohem dál. Jsem 
přesvědčen, že pokud člověk dělá svou 

práci podle svého nejlepšího vědomí, 
svědomí a dosaženého vzdělání, nemusí 
být úroveň až tak odlišná. Není rozumné 
bezhlavě přejímat kompletní model západ-
ních zemí, protože nemusí být kompatibilní 
se zdravotnickým systémem, legislativou 
a přístupem laické veřejnosti u nás. Úroveň 
odbornosti naší práce není tak špatná, jak by 
se mohlo zdát z některých vyjádření, která 
občas na odborných setkáních slýchávám. 

OPTIK SKRBKOVÁ
U Kostela 5,  
Jablonec nad Nisou – Mšeno

Nabízí kompletní služby oční 
optiky od roku 1992, optometrická 
měření a aplikaci kontaktních čoček 
od roku 2007.

V optice pracují: 

• Taťana Skrbková, oční optička, 
vystudovala dvouleté nástavbové 
studium na zdravotnické škole 
na Alšově nábřeží v Praze, obor 
oční optik (1978) a optometrii 
na doškolovacím ústavu 
v Brně (1982)

• Mgr. Matěj Skrbek, Ph.D., 
optometrista, vystudoval 
optometrii na Lékařské fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně, 
bakalářský obor v roce 2007, 
navazující magisterský v roce 
2009, doktorské studium v oboru 
lékařská biofyzika v roce 2016

Matěj Skrbek a jeho maminka Taťana pracují v oční optice, jejíž tradice se odvíjí již od 
roku 1899, kdy Taťanin pradědeček založil v Turnově podnik na výrobu optického zboží.
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Mají západní země něco, co by u nás 
nemělo smysl zavádět?
MS: V anglosaských zemích má op-
tometrista mnohem větší přesah do 
kompetencí očního lékaře, ale já bych 
to v našem prostředí momentálně 
nepovažoval za nezbytně nutné. Op-
tometrista v naší zemi je více propojen 
s prací optika-mechanika, s brýlovou 
optikou a podobně. Je třeba si ujasnit, 
jestli chceme mít optometristu víc na 
úrovni pracovníka v nemocnicích a na 
klinikách, nebo zdali chceme být opto-
metristy „v první linii“ a pomáhat klien-
tům v co nejlepším řešení refrakční vady 
prostřednictvím brýlí nebo kontaktních 
čoček. Nemyslím si, že by optometrista 
nezbytně musel provádět léčebné 
zákroky na oku a podobně. Podle mě 
na to není naše současné zdravotnictví 
připraveno a není nezbytné se tímto 
směrem hnát. 

Pojďme tedy na úplný začátek. 
 Rodinnou tradici odstartoval Váš 
pradědeček Karel Matuška. 
TS: Pradědeček se vyučil optickému ře-
meslu v roce 1889 ve Vídni a o deset let 
později spoluzaložil s Janem Mařanem 
v Turnově podnik na průmyslovou vý-
robu optického zboží, takže vedle čoček 
do brýlí vyráběli i lupy a další přístrojové 
věci. Ještě mám schovaný článek z Čes-
koslovenské oční optiky, kde je popsaná 
historie firmy a jak z ní vznikl národní 
podnik Dioptra Turnov.

Váš dědeček Karel Matuška mladší 
v oboru pokračoval, také se věnoval 
řemeslné výrobě?
TS: Ano, ale také se specializoval na foto-
aparáty a jejich opravy. Babička mi říkala, 
že se stal autorem několika patentů do 
foťáků a o jeho práci měli zájem i v za-
hraničí. Nejprve pracoval v Praze, pak se 
přesunul do Vídně a po německé anexi 
Rakouska v roce 1938 se s rodinou vrátil 
do Prahy. Za války měl na Smíchově op-
tickou provozovnu. Po válce vybudoval 
v pražském Suchdole moderní závod 
Optima na výrobu celuloidových obrub, 
který mu po únoru 1948 vzali. Do konce 
svého aktivního života pak pracoval 
v národních podnicích Okula, Meopta 
a Oční optika.

Další generací byla Vaše maminka 
Tatjana Matušková, která měla, 
asi vzhledem k rodinnému podniku 
na Smíchově, svou profesní kariéru 
 předurčenou, že?
TS: Asi ano, vzhledem k tomu, co můj 
dědeček vybudoval, se u něj vyučila. 
Protože byla jediným potomkem, bylo 
jasné, že dcera musí pokračovat. Myslím, 
že se jí ani moc neptali.

A Vás se ptali?
TS: U mě to bylo trochu oklikou, protože 
jsem viděla, že je optika hodně práce za 
málo peněz. Pozorovala jsem to u mámy, 
která pracovala ve specializované dětské 
oční optice. Všechno se ručně ořezávalo, 

brousilo, štípalo a lehká práce to nebyla. 
Maminka mě viděla v lepším zaměstnání. 
Nejprve měli rodiče představu, že budu 
letuškou, abych se dostala za železnou 
oponu. Přijímací zkoušky na jazykovém 
gymnáziu ovšem nedopadly dobře a šla 
jsem na strojní průmyslovku. V posled-
ním ročníku jsem na praxi viděla ten 
provoz v továrnách, špínu, šmír, dělníky, 
píchačky a řekla si, že tohle rozhodně ne-
chci. Rozhodla jsem se jít na dvouletou 
nástavbu na zdravotnické škole, obor 
oční optik v Praze na Alšově nábřeží, 
a bylo to.

Kam jste chodila na praxi?
TS: Ke svému tatínkovi Jaroslavu Moš-
ničkovi, který dělal vedoucího v optice 
ve Vršovicích. S maminkou se potkali na 
Vyšší zdravotnické škole v Jablonci nad 
Nisou v oboru oční optik. Když jsem 
dokončila školu, byla jsem u něj půl roku 
zaměstnaná. Potom jsem musela odejít, 
protože rodinní příslušníci museli praco-
vat každý zvlášť. Tak to prostě bylo. Takže 
tatínek pracoval ve Vršovicích, maminka 
na Karlově náměstí a já v Podolí. 

Takže i Váš tatínek byl optik? 
 Nezapomněli jsme ještě na někoho?
TS: Ještě mám nevlastního bratra, který 
pracuje v oční optice v Praze.

Tomu říkám rozvětvená optická 
 rodina. Ale zpět k Vám – jak jste 
se ocitla v Jablonci nad Nisou?
TS: V Podolí jsem byla dva roky. V roce 
1981 jsem dostala nabídku jít pracovat 
do nově otevírané oční optiky v Tan-
valdu. Říkala jsem si, že to zkusím, a na 
severu Čech už jsem zůstala. Tenkrát 
to byla optika pro jednoho, takže jsem 
dělala vedoucí, aranžérku i uklízečku, 
zkrátka všechno. Po mateřské jsem 
nastoupila do optiky v Jablonci, kde 
měl pan vedoucí před důchodem, 
a mě zaměstnali, abych to po něm 
mohla převzít. A zůstala jsem tam až 
do revoluce.

Jaké byly Vaše podnikatelské začátky?
TS: Společně s kolegyní jsme plánovaly, 
že optiku v aukci vydražíme, ale ona 
se na poslední chvíli rozhodla do toho 
jít sama za sebe. V aukci jsme tak byly 

Vyšetřovna vybavená moderními přístroji je místem, kde Matěj Skrbek provádí refrakce 
zraku. Jejich počet se v poslední době vyrovnává počtu v optice zhotovovaných brýlí.
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proti sobě, a když kupní cena dosáhla 
určité částky, kterou jsem si stanovila, 
řekla jsem dost. Místo toho jsem si 
optiku vybudovala sama od základu. 
Stála v obchodním středisku naproti naší 
současné provozovny. Samozřejmě jsem 
začínala s velkými dluhy, protože bylo 
nutné připravit prostory, nakoupit zboží 
a vybavení. Každopádně to proběhlo 
hodně rychle, na podzim 1991 byla 
dražba a v únoru 1992 jsem už otevírala. 
Nejhorší bylo přesvědčit banku k úvěru, 
u první jsem neuspěla. Dřív to záleželo 
hodně na lidech a někteří soukromé-
mu podnikání fandili a s půjčkou byli 
vstřícnější. Musela jsem ale zastavit dům 
rodičů, takže než se začalo vydělávat na 
splátky, žila jsem v nejistotě.

Za jak dlouho jste si po otevření 
 optiky řekla, že už můžete být klidná?
TS: Asi po roce. Vzhledem k tomu, že 
jsem dělala v Tanvaldu a pak v Jablon-
ci, měla jsem v okolí svou klientelu. 
Neotevřela jsem optiku jako neznámá 
osoba, navíc byl tenkrát hlad po brý-
lích, takže zákazníci za mnou přicházeli. 
V roce 1996 jsem se pak přestěhovala 
do těchto prostor a letos v únoru jsme 
oslavili pětadvacet let mého podnikání. 
Myslím, že v devadesátých letech se 
podnikalo velice příjemně, protože lidé 
chtěli hezké brýle. 

A v současnosti chtějí co? Slevy?
MS: Hm (smích, pozn. red.). Je prostě 
nasycený trh.
TS: Přesně. Doma máte patery brýle 
a nepotřebujete si kupovat nové. To spíš 
lidé, kteří mají třeba jen jedny, rozbijí si 
je a nutně potřebují nové. Tenkrát chtěl 
každý hezké brýle, stejně jako si chtěl 
vybavit domácnost nebo koupit pěkné 
oblečení. Řekla bych, že lidé chtěli zpo-
čátku hezké kvalitní věci, až později se 
to zvrhlo do honby za slevami i za cenu, 
že kupují šunty. Ale snad se to postupně 
začíná obracet a lidé poznali, že kvalita 
něco znamená.

Pozorujete v optice tuto změnu?
TS: Rozhodně. Segment zboží v určité 
kvalitě a ceně se s roky mění a řekla bych, 
že lidé opět začínají upřednostňovat 
kvalitu.

Udržujete si přehled o konkurenci?
MS: Ano, a snažíme se od ní odlišovat. 
Lze říci, že zákaznické skupiny máme 
trochu jiné.
TS: Člověka, který se už ve dveřích ptá, 
jaké máme slevy, asi moc neuspokojíme. 
Ale zase máme jiné služby, snažíme se jít 
hlavně cestou vysoké odborné úrovně 
naší práce.

Sjíždějí se k vám tedy  
zákazníci z okolí?
TS: Hlavní klientelu tvoří lidé z Jab-
lonce. Vyhledávají nás a chodí i na do-
poručení svých známých. Jezdí k nám 
i z větší dálky, ale to jsou pochopitelně 
jednotlivci, abych zase netvrdila, že 
k nám jezdí polovina Děčína. Ale na 
webových stránkách si nás najdou 
i lidi z daleka.
MS: Snažíme se jít cestou osvěty pro 
veřejnost, protože dobře informova-
ný zákazník nemůže skočit na různé 
reklamy, podbízející zboží a služby 
nevalné kvality. Chceme, aby lidé 
věděli, co kupují a jaké služby jsou 
jim poskytovány.

Komunikujete se zákazníky 
i  prostřednictvím internetu?
TS: Ano, z celé republiky nám chodí 
 e-mailové dotazy. Na našich stránkách 
si něco najdou a pak chtějí podrobnější 
informace. I když víme, že je dotyčný 
třeba z Ostravy a k nám určitě nepřijede, 
odpovídáme mu. Volíme prostě cestu 
osvěty.

Máte databázi klientů?  
Jak s ní pracujete?
TS: Hlavně je to náš přehled o klientovi. 
Kdy k nám chodí, k jakým dochází změ-
nám v jeho vidění a můžeme si ověřovat, 
jak byl v minulosti problém řešen. 
MS: Ale snažíme se s ní pracovat i mar-
ketingově.

Jaké formy slev a akcí  
tedy používáte?
TS: Pro věrné klienty máme zákaznic-
kou slevu. Když u nás nakoupí, může 
při příštím nákupu využít slevu. Výrobci 
také čas od času udělají kampaň, kterou 
potom přenášíme dál pro klienty. Ale to 
už si vybíráme.

O cestě Facebooku jste už přemýšleli?
MS: Obecně nejsem přívržencem soci-
álních sítí, ale přiznávám, že by v tomto 
směru nebyl špatný. 
TS: Nikdy neříkej nikdy, ale zatím face-
bookové stránky nemáme.
MS: Časem budeme asi muset situaci 
přehodnotit. Je třeba jít na tohle s roz-
myslem, abychom si spíše neuškodili. 
TS: Byla jsem na několika přednáškách, 
kde se o Facebooku mluvilo, a nepře-
svědčili mě. Vím, že některé optiky 
Facebook využívají, asi se jich budu 
muset zeptat, jaké mají zkušenosti. Face-
bookem si může člověk hodně pomoct, 
ale také uškodit. Stačí, když o vás někdo 
napíše něco ošklivého. Nemusí to být jen 
nespokojený zákazník, ale třeba někdo, 
kdo na vás má pifku.

Setkali jste se s nespokojenými 
zákazníky?
MS: To snad každý.
TS: Čas od času se to přihodí. S takovými 
lidmi se snažíme rozejít tak, aby netřís-
kali dveřmi a odcházeli spokojeně. I když 
jsme udělali všechno, co je v našich 
silách, zákazník to občas nepřijme. Tím 
pádem se s ním vyrovnáme a řekneme 
si sbohem. 

Jaký je váš recept na to, aby zákazník 
odcházel spokojen?
TS: Snažit se z něj dostat co nejvíce in-
formací. Poznat jeho potřebu a pak mu 
ji splnit. Zároveň vysvětlovat, proč mu 
nabízím to a ono.
MS: Obecně musí být zákazník dobře 
informován o tom, co pro něj děláme. 
Jakmile to pochopí a odsouhlasí, pak 
není důvod k nespokojenosti. Když je 
zákazník málo sdílný, i to o něm něco 
vypovídá a my se se svou intuicí mu-
síme zamyslet nad tím, co bude v jeho 
případě fungovat. Nejsložitější klienti 
jsou ti, kteří mají nereálná očekávání 
vzhledem ke stavu svého zraku. My pro 
ně uděláme první a poslední, ale oni jsou 
nespokojeni a házejí vinu na někoho 
jiného, ať už na oční lékaře, nebo na 
nás. Prostě narazí na limity zrakového 
výkonu a další prostor ke zlepšení už 
není reálný. Upřímně není jednoduché 
takovým lidem říct: podívejte, lepší už 
to nebude. Oni vždy očekávají, že jim 
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nějakým způsobem pomůžete, a když 
zjistí, že reálná pomoc se nesetkala 
s jejich představami, může z toho faktu 
vyplynout frustrace. Bohužel takových 
případů není zejména v pozdním stáří 
málo. Není to ale vina naše, očního 
lékaře ani klienta. Jde zkrátka většinou 
o postižení zraku, které už brýle nespraví. 

Co s takovým zákazníkem?
MS: Je nutné ho maximálně informovat 
o jeho stavu a nabídnout mu reálnou 
pomoc. Nevykládat mu nějaké pohádky 
o tom, jak se co zlepší. Prostě ho citlivě 
konfrontovat s tím, jaká je prognóza 
a co může v budoucnu očekávat. Ono 
je obecně pro člověka těžké smířit se 
s faktem, že přichází o zrak.
TS: Někdo je s tím srozuměný, ale jsou 
tací, kteří svou situaci nedokážou při-
jmout a svalují vinu na někoho jiného. 
Oční lékaři si s nimi o tom moc nepopo-
vídají, protože nemají čas. Jsou přetížení 
a bylo by zapotřebí daleko víc lékařů, aby 
se mohli klientům více věnovat.
MS: Lepší by bylo, kdyby se víc zaměřili 
na onemocnění než na měření a pře-
depisování brýlí. Lze očekávat enormní 
nárůst pacientů v souvislosti se stárnu-
tím populace. 
TS: Stárnutí populace, tenčí ozonová 
vrstva, vyšší expozice škodlivému záření, 
přetížení zraku z digitálních přístrojů… 
Práce pro všechny oční specialisty bude 
hodně.

Když bude práce hodně, nepřemýšleli 
jste o rozšíření firmy?
TS: Dostala jsem nabídku zřídit v Jab-
lonci ještě jednu pobočku, ale pokud 
se má práce dělat kvalitně, musíte mít 
odpovídající zaměstnance, jenže ani 
sebekvalitnější zaměstnanec nemá 
takový přístup k práci jako majitel. Od-
mítla jsem, protože si raději na všechno 
dohlížím sama.

Jaké služby jsou u vás nejvíce žádané?
MS: Samozřejmě dominuje zhotovová-
ní brýlí, ale v posledních letech stoupá 
počet prováděných refrakcí zraku. Když 
jsem začínal, brýle jasně vedly, ale 
v současnosti se ten poměr postupně 
vyrovnává. Vlastně u nás začíná pře-
vládat zhotovování brýlí na základě 

našich refrakcí. Samozřejmě refrakcí 
neděláme dvacet za den, to bychom 
časově nezvládli. Jdeme spíše cestou 
kvality než kvantity a necháváme si na 
každého klienta dost času. Snažíme se, 
aby celý proces řešil s klientem jeden 
člověk, tedy aby optometrista, který 
člověka měří a zná jeho potřeby, byl 
i při výběru korekční pomůcky. 

Jaký je u vás poměr prodaných brýlí 
a kontaktních čoček?
TS: V sezonách se to mění. Když jsou 
zimní a letní dovolené, pozorujeme zvý-
šený prodej kontaktních čoček. Brýle ale 
dominují a čočky jsou, co se obratu týče, 
jen doplňkovým sortimentem.

Jaký sortiment brýlí se u vás  
nejvíce prodává?
TS: Jablonec je městem sportu a lidé 
jsou tady více zaměřeni na pobyt 
v přírodě, takže se u nás lépe prodávají 
brýle sportovního typu než nazdobené 
s kamínky.
MS: Obecně bych řekl, že klienti preferují 
spíš funkční stránku než módní trendy.
TS: To vlastně platí i v módě, kde 
u nás dominuje volnočasové oblečení 
a k tomu se váže i sortiment brýlí.

Jak často si trh vyžaduje obměnu 
sortimentu?
MS: Jablonec je trochu specifický v tom, 
že k nám změny módních trendů míří 
mnohem pozvolněji. Nabízíme samo-
zřejmě i trendové zboží, aby místní 
věděli, co se aktuálně nosí. Výhradně 
na trendy se ale zaměřit nemůžeme, to 
bychom si pod sebou podřezali větev. 
Hodně lidí je konzervativních a chtějí 
klasiku, na kterou jsou zvyklí. Držíme 
se určitého portfolia a doplňujeme jej 
o část trendových modelů. Není to tak, 
že bychom najednou z krámu vyhodili 
staré věci a dali nové. Vždy je necháme 
prolínat. 

Jak přistupujete k současným 
 moderním technologiím v kombinaci 
s optikou?
MS: Snažíme se z té hromady vymo-
žeností vybírat přínosné věci, a co 
nepovažujeme za dobrou cestu vpřed, 
pouštíme z hlavy. 

TS: Některé nabízené produkty jsou 
spíše na ohromení zákazníka, zatímco 
na finální zhotovení optické pomůcky 
už to nemá zásadní vliv. 

Jaké produkty tedy využíváte?
MS: Máme je hlavně ve vyšetřovně, na 
prodejně méně. Snažíme se využívat 
i takové pomůcky, které při vyšetřování 
přibližují reálnou situaci, na kterou je 
člověk zvyklý a může si vyzkoušet, jak 
bude daná korekce fungovat. Přesně 
takové inovace se snažíme do procesu 
vyšetření zakomponovat. Dále máme 
třeba biomikroskop se záznamem 
obrazu, což nám dává možnost dlou-
hodobě sledovat klientův stav a po-
rovnávat ho na fotografiích. Populace 
stárne, snažíme se proto zaměřovat 
i na starší klientelu, která častěji trpí 
zrakovým postižením. Musíme pří-
stup uzpůsobovat těmto konkrétním 
situacím, takže například pracujeme 
s filtrovými brýlemi a dalšími speci-
álními optickými nástroji. Navíc se 
snažíme, aby vyšetřovna nevypadala 
sterilně jako u očního lékaře, aby se tu 
lidé cítili pokud možno příjemně. Je-
nom bychom potřebovali nafukovací 
místnost. Jsme limitováni prostorem, 
přitom nápady na další zařízení do 
budoucna už máme. Chceme se pořád 
posouvat dál a dál.
TS: Já už tedy mám chuť svou práci 
omezit, ale ne proto, že by mě nebavila. 
Jsem už starší a potřebuji více času na 
regeneraci sil. A taky si chci trochu víc 
užívat volna. Optika je nicméně úžasný 
obor a nikdy jsem svého rozhodnutí 
nelitovala. Tady je člověk kromě optika 
i psychologem a módním poradcem. 
Leckdy i vrbou, která toho hodně vy-
slechne.

Za rozhovor poděkoval Aleš Sirný
Foto: Aleš Sirný
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OPTOMETRIE   autoři: Mgr. Veselý, DiS., Ph.D.; doc. MUDr. Synek, CSc.;  
 Mgr. Beneš, Ph.D.; prim. MUDr. Hanák, MBA

KLINICKÉ 
ŘEŠENÍ PORUCH 
BINOKULÁRNÍHO 
VIDĚNÍ z pohledu  
optometristy
V současné době optometris-

té v České republice pracují 
podle zákona č. 96/2004 Sb., 
o  nelékařských zdravotnických 
povoláních bez odborného do-
hledu oftalmologa nejen v  oč-
ních optikách, ale také na klinic-
kých pracovištích. Spolupracují 
s  očními lékaři a  podílejí se na 
některých klinických vyšetřeních, 
nebo je sami realizují. 

V tomto článku naleznete pět 
vybraných retrospektivních očních 
kazuistik popisujících klinické řešení 
nestrabologických i strabologických 
poruch binokulárního vidění. Každá 
kazuistika obsahuje popis pacienta 
včetně diagnostických testů, případně 
realizace korekce poruchy binokulární-
ho vidění, na kterých se podílel klinický 
optometrista ve spolupráci s očním 
lékařem.

Kazuistika č. 1:  
Brýlová prizmatická 
korekce u pacientky 
s diplopií do dálky

Popis pacientky a anamnéza 

Pacientka (ročník 1958) absolvovala 
operace konvergentního strabizmu ve 
třech a pěti letech. Dále nosila okluzor, 
oční cvičení v dětství nezmiňuje. V době 
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vyšetření měla pacientka dvojité vidění 
na dálku, které trvalo asi šest měsíců, 
hlavně při pohledu do stran. Léčí se na 
systémovou hypertenzi, sledována byla 
na cévním a kardiologickém oddělení. 

Diagnostické testy a diagnózy

S vlastní korekcí na dálku na pra-
vém oku +2 Dsf měla zrakovou ostrost 
1,0 decimálně a na levém oku s vlastní 
korekcí +0,75 Dsf zrakovou ostrost 
1,0 decimálně. Binokulárně však tato 
korekce nevyhovuje pro diplopii. Po 
zhodnocení očním lékařem byly oči 
celkově klidné bez výrazných patolo-
gických změn. Diagnostikována byla 
tedy diplopie a porucha jednoduché-
ho binokulárního vidění. 

Po objektivním a subjektivním mě-
ření refrakční vady optometristou bylo 
zjištěno, že vlastní korekce ametropie 
na dálku byla aktuální a odpovídající. 
Při zakrývacím testu do dálky i do blízka 
byla zjištěna esoforie, která je důsledkem 

operace strabizmu a změn na očních 
svalech souvisejících s věkem. 

Při korekci této esoforie na Schobe-
rově testu do dálky byla zjištěna ortoforie 
při použití vlastní korekce a prizmatické 
korekce s celkem 6 pD bází ven. Vlastní 
brýlová korekce do blízka díky dosta-
tečným fúzním rezervám vyhovovala. 
Vidění s prizmatickou korekcí a korekcí 
ametropie do dálky bylo pohodlné 
a díky dostatečným fúzním rezervám 
umožňovalo jednoduché binokulární 
vidění na všechny vzdálenosti.

Řešení a závěr

Pacientce byl vydán předpis na 
dálku s korekcí ametropie a esoforie 
pomocí pr izmatických br ýlových 
čoček. Do blízka bude zatím používat 
vlastní brýle na čtení. Pacientka byla 
poučena, že pokud se v budoucnosti 
objeví diplopie nebo astenopie do 
blízka, je možné podobnou korekci 
použít i v brýlích na čtení. 

Kazuistika č. 2: 
Prizmatická korekce 
u pacienta s diabetem

Popis pacienta a anamnéza 

Pacient (ročník 1939) přišel na vyšetření 
na oční kliniku na doporučení svého 
sektorového očního lékaře. Jednalo se 
o muže, který již 18 let trpěl diabetem 
druhého typu. Diabetes byl dobře kom-
penzován pomocí perorálních antidiabetik. 
Dále byla u pacienta diagnostikována ische-
mická choroba srdeční, ischemická choroba 
dolních končetin, hypertenze a Parkinsono-
va choroba. Pacient prodělal již tři operace, 
kdy mu byl voperován srdeční bypass. 
Z pohledu vidění měl pacient problém 
s astenopií a přetrvávajícím intermitentním 
dvojitým viděním na dálku i do blízka. 

Diagnostické testy a diagnózy

Na oční klinice proběhlo nejprve 
celkové oční vyšetření na diabetologic-

Optometristé vyšetřují zrak nejen v očních optikách, ale také na klinických pracovištích, kde mohou pracovat samostatně, nebo 
ve spolupráci s očními lékaři.
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ké ambulanci. Oční lékař stanovil tyto 
oční diagnózy: hypermetropie, sklero-
tická angiopatie, sítnice bez známek 
diabetické retinopatie. Diplopie nebyla 
zjištěna. Následně byl pacient předán 
do péče optometristy, který vyšetřil 
zrakovou ostrost a binokulární funkce 
s tímto závěrem: s vlastní korekcí hy-
permetropie ODS +1,5 Dsf měl pacient 
zrakovou ostrost obou očí samostatně 
i binokulárně 1,0. Binokulární funkce 
pacienta byly omezené kvůli zhruba 
stejně velké exoforii na dálku i do blízka 
a malé opačné fúzní šířce. 

Objektivní vyšetření na autorefrak-
tometru a následná subjektivní korekce 
pomocí Jacksonových zkřížených 
cylindrů ukázaly, že hypermetropie 
je správně a plně korigována vlastní-
mi brýlemi na dálku a další zvýšení 
korekce zrakovou ostrost nezlepšuje, 
spíše zhoršuje. Při měření heteroforie 
na dálku pomocí Schoberova testu byla 
naměřena hodnota 9 pD exoforie. Po 
subjektivním zhodnocení byla použita 
jen dílčí prizmatická korekce (celkem 
6 pD bází dovnitř), která umožňovala 
zachovat kvalitní jednoduché binoku-
lární vidění. 

Do blízka byla exoforie měřena s po-
třebnou adicí (3 D) pomocí von Graefeho 
metody a výsledkem byla exoforie 11 pD. 
Tato exoforie do blízka byla korigována 
také pouze částečně, a to na každém oku 
3 pD bází dovnitř. Prizmatická korekce do 
blízka umožnila kvalitní vidění do blízka, 
včetně čtení textů bez známek diplopie 
a astenopie. 

Řešení a závěr

Pacientovi byly vydány celkem dva 
předpisy na brýle s prizmatickou ko-
rekcí. Do dálky mu byla aktualizována 
korekce hypermetropie +1,5 Dsf přidá-
ním 3 pD bází dovnitř na každé oko a do 
blízka (na čtení) mu byly předepsány 
brýle s korekcí +4,5 Dsf s prizmatickou 
korekcí 3 pD bází dovnitř na každé oko. 
Pacientovi bylo doporučeno, aby brýle 
na dálku používal stále a vyměňoval je 
pouze při čtení za brýle na blízko. Do-
poručena mu byla také další pravidelná 
kontrola očního pozadí u sektorového 
očního lékaře.

Kazuistika č. 3: 
Chirurgické řešení poruchy 
binokulárního vidění 
u pacienta se strabizmem

Popis pacienta a anamnéza 

Pacienta, ročník 1976, odeslal na oční 
kliniku jeho sektorový oční lékař, neboť 
pacient projevil zájem o vyšetření a operaci 
strabizmu. Operaci konvergentního strabiz-
mu pacient prodělal již v dětství. V současné 
době „utíká“ levé oko temporálně. Celkově 
byl pacient zdráv a s ničím se neléčil. Brýle 
nenosil a do blízka viděl dobře bez brýlí.

Diagnostické testy a diagnózy

U pacienta byla nejprve vyšetřena 
refrakční vada. Pravé oko četlo bez 
korekce řádek 1,0, levé oko naturálně 
i s nejlepší korekcí pouze 0,1 decimálně. 
Levé oko bylo tedy pravděpodobně tu-
pozraké. Cykloplegická refrakce neuká-
zala výraznou změnu refrakčního stavu 
obou očí. Hybnost pravého oka byla vol-
ná všemi směry, levé oko bylo omezeno 
v hybnosti mediálním směrem. 

Dále proběhlo vyšetření na synopto-
foru bez korekce refrakční vady. Vyšetření 
odhalilo velikost objektivního úhlu šilhání 
levého oka (–35 stupňů), který se rovnal 
i úhlu subjektivnímu. Fúzi a stereoskopic-
ké vidění jsme u pacienta z důvodu těžké 
tupozrakosti levého oka neprokázali. 

Na základě následného celkového 
vyšetření oka operatérem bylo paciento-
vi doporučeno operační řešení této vady 
v celkové anestezii. K tomuto řešení bylo 
zapotřebí také stanovisko praktického 
lékaře k aktuálnímu celkovému zdra-
votnímu stavu pacienta, které si pacient 
následně úspěšně zajistil. 

Řešení a závěr

Metodou antepozice vnitřního pří-
mého svalu levého oka došlo po operaci 
ke snížení objektivní i subjektivní úchylky 
šilhání na hodnotu 0 stupňů. Pacient byl 
při pohledu do dálky ortoforický. Vidění 
do dálky i do blízka bylo pro pacienta 
uspokojivé. Pacient byl poučen o budoucí 
možnosti potřeby brýlové korekce do 
blízka z důvodu pokračující presbyopie. 

Kazuistika č. 4:  
Operace divergentního 
strabizmu u mladé 
pacientky

Popis pacientky a anamnéza 

Pacientka, ročník 1993, přišla na oční 
kliniku po vyšetření sektorovým očním 
lékařem. Z lékařské zprávy jsme se do-
zvěděli a pacientka sama nám následně 
potvrdila, že trpí konkomitujícím diver-
gentním šilháním. Toto šilhání se objevilo 
náhle asi v 19 letech pravděpodobně 
z anatomických důvodů. Pacientka nepo-
užívala žádnou brýlovou korekci. Vedoucí 
oko bylo podle zprávy pravé. Pacientka 
neměla diplopii a projevila zájem eventu-
álně i o chirurgické řešení strabizmu. Léky 
nebrala a s ničím se v dané chvíli neléčila.

Diagnostické testy a diagnózy

Naturální zraková ostrost pravého 
oka byla 1,25 decimálně, levého oka 
1,0 decimálně. Objektivní a subjektivní 
monokulární refrakce odhalila na pra-
vém oku myopii –0,5 Dsf a na levém 
–0,25 Dsf. Korekce této vady však ne-
zlepšila zrakovou ostrost a neměla vliv 
na postavení obou očí. Preferované oko 
bylo oko pravé. Hybnost očí všemi směry 
byla volná. Intermitentní zakrývací test 
do dálky i do blízka ukázal na alternující 
konkomitující exotropii, kterou bohužel 
nelze řešit prizmatickou korekcí. Dů-
vodem je vysoká hodnota prizmatické 
korekce a nepohodlí, které pacientka 
s touto korekcí pociťuje.

Další vyšetření bylo provedeno na 
synoptoforu bez korekce. Objektivní úhel 
šilhání dosahoval hodnoty –20 stupňů. 
Pacientka byla schopna superpozice 
v objektivním úhlu, vzhledem k malé 
hodnotě pozitivní fúzní šíře však nebyla 
schopna dlouhodobě udržet jednoduchý 
binokulární vjem. Fúze a stereopse ale 
byly v objektivním úhlu prokázány. 

Následovalo ještě celkové oční 
vyšetření, které neodhalilo žádné oční 
patologie a ani překážky pro eventuální 
operační zákrok. Pacientka byla požádá-
na o zajištění lékařské zprávy od svého 
obvodního lékaře z důvodu podstoupe-
ní zákroku v celkové anestezii.
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Řešení a závěr

Pacientce byla v celkové anestezii 
provedena oboustranná antepozice 
vnitřních přímých svalů. Týden po 
zákroku přišla pacientka na kontrolu 
na oční kliniku. Její stav byl uspokojivý 
a pacientka sama byla s výsledkem 
operace spokojená. Postavení oční-
ho páru při pohledu do dálky bylo 
ortoforické. Při pohledu do blízka oči 
vykazovaly mírnou exoforii. Pacientce 
bylo proto doporučeno konvergentní 
oční cvičení. 

Kazuistika č. 5: 
Divergentní alternující 
strabizmus u pacienta 
s myopií a astigmatizmem

Popis pacienta a anamnéza 

Pacient, ročník 1984, byl odeslán na 
oční kliniku sektorovým očním lékařem 
ke zhodnocení možného konzervativ-
ního nebo chirurgického řešení diver-
gentního alternujícího strabizmu. V de-
seti letech byl pacient pro divergentní 
strabizmus již operován. Pacient pou-
žíval vlastní brýle na dálku – pravé oko 
–2,5 Dsf, –0,5 Dcyl, osa 150 stupňů, levé 
oko –3,5 Dsf, –0,5 Dcyl, osa 5 stupňů. 
S vlastní korekcí měl pacient zrakovou 
ostrost 1,0 decimálně na každém oku. 
Kromě estetického problému měl také 
problém se střídavým viděním a ob-
časnou diplopií. Celkově byl pacient 
zdráv a s ničím se neléčil.

Diagnostické testy a diagnózy

Objektivní a subjektivní vyšetření 
refrakce ukázalo, že vlastní brýlová 
korekce je správná. Další subjektivní 
monokulární korekce zrakovou ost-
rost nezlepšila a neměla ani žádný vliv 
na postavení očí. Hybnost obou bulbů 
byla volná. Intermitentní zakrývací 
test ukázal konkomitující exotropii 
do dálky i do blízka. Použití prizma-
tické korekce 10 pD bází dovnitř na 
Schoberově testu nevedlo k ortoforii. 
Pacient střídavě viděl vjem levého, 
nebo pravého oka. 

Vyšetření na synoptoforu probíhalo 
s vlastní korekcí. Objektivní úchylka byla 
stanovena na –5 stupňů. Subjektivní 
úhel nebylo možné stanovit. Pacient 
nebyl schopen překrýt dva nestejné 
obrázky. Fúze a stereopse nebyla pro-
kázána. 

Řešení a závěr

Z důvodu neexistujícího binoku-
lárního vidění byla u tohoto pacienta 
vyloučena prizmatická korekce. Na oční 
klinice pacientovi doporučili opakování 
operativního řešení strabizmu, které však 
vzhledem k nedobrým subjektivním 
zkušenostem zamítl. První operace pro 
něj byla velmi bolestivá. Pacientovi tedy 
bylo doporučeno nosit vlastní brýlovou 
korekci, zatím na všechny vzdálenosti. 

Závěr

V článku uvádíme celkem pět kazu-
istik, které ukazují na konstruktivní spo-
lupráci očního lékaře a optometristy při 
klinickém vyšetření. Pouze v posledním 
případě se nepodařilo vyřešit potíže, se 
kterými pacient na vyšetření na oční 
kliniku přišel, a to především z důvodu 
obav o bezbolestný průběh vlastního 
chirurgického zákroku. 

V prvních dvou případech se priz-
matická brýlová korekce ukázala jako 
vhodné řešení diplopie, a to i u polymor-
bidních pacientů. Třetí a čtvrtý případ 
ukazují na úspěšné chirurgické řešení 
monokulární a konkomitující exotropie. 
V těchto případech nebylo možné pou-
žít prizmatickou korekci buď z důvodu 
nekvalitního binokulárního vidění (pří-
pad č. 3), nebo kvůli příliš vysoké hodno-
tě prizmatické korekce, kterou doprovází 
pocit diskomfortu (případ č. 4). 
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INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE 
PRO PERSONALIZACI ZÓNY VIDĚNÍ 
NA BLÍZKO U PROGRESIVNÍCH 
BRÝLOVÝCH ČOČEK
Kdo je presbyopický nositel 
v roce 2017? 
Presbyopie nyní zasahuje převážně do 
dvou generací nositelů. První generace, 
někdy označovaná jako generace BABY 
BOOM, zahrnující ročníky narození 
1946 až 1964, se již blíží důchodovému 
věku.  Druhá generace presbyopů, na-
zývaná generací X zahrnuje ročníky na-
rození 1965 až 1980. Generace X, jejímiž 
typickými znaky je například pozdní ro-
dičovství, nakupování online, multitas-
king a nedostatek času, tvoří dokonce 
třetinu pracovní síly v rámci EU. Je to 
také první generace, která vyrůstala 
s počítačem. Současný rychlý moderní 
život má samozřejmě dopad na jejich 
vizuální potřeby. 
Při využívání progresivní brýlové korek-
ce máme dva nepřátele vidění, úzké 
zorné pole a plovoucí efekt předsta-
vující „houpání“ obrazu vlivem prisma-
tických odchylek v zóně na dálku a do 
blízka.
Díky moderním technologiím patento-
vaným společností Essilor jsme dosáhli 
maximálně možného zorného pole se 
zároveň minimálním plovoucím efek-
tem. Jaké technologie se na tomto 
podílí?

NANOPTIX 
– revoluce v technologii 
brýlových čoček 
Základní struktura brý-
lových čoček je již při 
jejím výpočtu natolik 
změněna, že prakticky 
odstraňuje plovoucí 

efekt. Můžeme si představit, že techno-
logie NANOPTIX rozdělí brýlovou čoč-
ku na tisíce malých částic. Každý tento 
dílek je upraven jak v jeho tloušťce tak 
i zakřivení. Oba tyto parametry mají vliv 
na vychýlení prostupujícího „paprsku“ 
a s tím spojenou deformaci obrazu. 
Funkčnost designu progrese je rozlože-
na na obě optické plochy. Pro každou 
část je vypočítáno přední zakřivení, 
tedy aby došlo ke kompenzaci efek-
tu vychýlení způsobeného optickou 
mohutností. Dosaženým výsledkem je 
stabilizace vychýleného světla tak, že se 
stoupající optickou mohutností neros-
te velikost zakřivení způsobující defor-
maci obrazu a plovoucí efekt.

Synchroneyes – revoluce 
v designu brýlových čoček 
Technologie zajišťující 
široké zorné pole díky 
zohlednění fyziologic-
kých rozdílů mezi obě-
ma očima.
Díky snaze o dosažení maximální šířky 
binokulárního zorného pole je výpočet 
obou brýlových čoček synchronizován. 
Optimalizace brýlových čoček bere v 
úvahu rozdíly mezi předpisem pravého 
a levého oka. Dosažením velice podob-
né kvality zobrazení předmětu na sítni-
ci OP i OL ve všech směrech pohledu, 
dosahujeme i maximální šířky zorného 
pole bez výrazného narušení binokulár-
ního vidění.
Tyto výše představené technologie 
objevily světlo světa již v roce 2014 
a jsou typické pro produkt Varilux 

z řady S series. V roce 2017 přišla spo-
lečnost Essilor s novým parametrem 
personalizace progresivní brýlové čoč-
ky zvaným NVB (Near Vision Behavioral 
= Návyky Vidění do Blízka). S tímto pa-
rametrem je také spojena nová revoluč-
ní řada progresivních brýlových čoček

Varilux X series
Varilux X series se zaměřuje na pohodlí 
nositele nejen v zóně vidění na dálku 
a blízko, ale nově i ve střední pohledové 
zóně. Dříve jsme využívali část do blíz-
ka na provádění jednoho úkolu jako je 
například psaní, čtení. Chceme-li ale 
odpovědět na výzvy, kterým čelí dneš-
ní presbyopičtí zákazníci, musíme brát 
v potaz nikoliv pouze vidění do blízka, 
ale nově i tzv. vzdálenost na délku nata-
žené paže, což je vzdálenosti odpovída-
jící 60% až 85% hodnoty adice nositele. 
Díky novým inovativním technologiím 
a návykům nositele zaměřeným právě 
na tuto vzdálenost jsme nyní schopni 
dosáhnout plné personalizace produk-
tu a tím výrazně ovlivnit kvalitu zobra-
zení v závislosti na vizuálních návycích 
nositele.
Jelikož již neuvažujeme pouze o jed-
nom pozorovaném předmětu, mluví-
me nyní o tzv. objemu vidění. Objem 
vidění vzniká součtem všech jednotli-
vých objemů vidění u objektů odpo-
vídající vzdálenosti na délku natažené 
paže. Tuto vzdálenost výrazně ovlivňují 
právě vizuální návyky, hodnota a kvali-
ta refrakce, adice a ergonomie vidění. 
Obvykle ale mluvíme o vzdálenosti 
mezi 40-80 cm. 

Pro více informací kontaktujte zákaznické centrum Essilor:
CZ: +420 800 555  884           SK: +421 800 137 087

www.varilux.cz
www.varilux.sk

®

v designu brýlových čoček 
Technologie zajišťující 
široké zorné pole díky 
zohlednění fyziologic-
kých rozdílů mezi obě- ®
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X-tend – revoluce ve 
výpočtu a konstrukci 
brýlové čočky
Díky nové patentované 
technologie X-tend 
jsme schopni do-
sáhnout podstatně 
většího, širšího a zároveň 
hlubšího zorného pole. Principem této 
technologie je výrazně lepší koopera-
ce jednotlivých nanoelementů (vychá-
zející z technologie Nanoptix), a ještě 
hlubšímu propočtu binokulární spolu-
práce očí (technologie Synchroneyes), 
což nám zajišťuje ostrost bez výrazné 
potřeby pohybu hlavy a očí nositele 
a také dosažení vizuálních požadavků, 
které vyžaduje rozšířené vidění ve 
vzdálenosti na délku natažené paže.

NVB parametr 
(Near Vision Behavioral)
Každý nositel je jedinečný ve svém po-
stavení těla a vykazuje různé návyky 
hlavně při pohledu na kratší pohledové 
vzdálenosti. Vidění do blízka může vést 
ke změně držení těla:
• hlava, krk
• lokty, ramena

Způsob, jakým klient čte a jak se u toho 
chová, jsou kriticky důležité pro opti-
mální vidění při maximálně přirozeném 
držení těla. Na obrázku níže můžeme 
vidět dva rozdílné klienty.

Klient č. 1 čte poměrně z blízké 
vzdálenosti (45 cm), při malém sklonu 
pohledu a minimálním pohybu očí 
– tzv. soustředné chování 

Klient č. 2 čte z větší vzdálenosti 
(55 cm), při velkém sklonu pohledu 
a výrazným pohyb očí  - tzv. rozptýlené 
chování

V případě, že bychom těmto dvěma kli-
entům aplikovali stejný design progre-
sivních brýlových čoček, tak minimálně 
jeden z nich či oba nebudou spokojeni. 
Právě pro tuto nezanedbatelnou roz-
dílnost nositelů a jejich návyků vznikl 
nový parametr - personalizace NVB.
Návyky při vidění do blízka přesně 
defi nují požadavky nositele. 
Jedná se o rychlé inovativní měření za 
pomoci tabletu zahrnující:

Držení těla při vidění do blízka:
• Úhel pohledu
• Čtecí vzdálenost
• Stranový pohled

Vizuální chování:
• Sklon textu
• Pohyb hlava/oko
• Způsob jakým klient čte

Po absolvování měření klientem, získá-
me unikátní sedmimístný kód, zahrnu-
jící veškeré NVB parametry a simulaci 
umístění zóny vidění do blízka. Aplika-
ce nám umožňuje přesnou vizualizaci 
kombinace posturální a behaviorální 
složky vidění a zároveň zisk přesného 
popisu chování klienta při pohledu do 
blízka. 

Tyto parametry nám ovlivňují 
například: 
• In-set – nastavení pro každé oko 

individuálně

• Délku progresu
• Preferenci OP či OL 

– dominantní oko
• Šířku zorného pole 
• Plovoucí efekt
• Optimalizaci umístění bodu pro 

pohled do blízka

Při kombinaci těchto hodnot ve spoje-
ní s personalizací Eyecode dosáhneme 
maximálního komfortu při pohledu 
do jakékoliv pohledové vzdálenosti, 
a především lepší výkon v oblasti okolo 
60-85% adice.

Souhrn Varilux X series 
s NVB
Rychlá adaptace
82% uživatelů zaznamenalo rychlou 
adaptaci od prvního dne

Snadný přechod ve vzdálenosti 
na délku paže
94% uživatelů zaznamenalo jedno-
dušší nalezení pohledové zóny pro 
vidění na střední a blízkou vzdálenost

Snadná adaptace
90% uživatelů uvádí snadnou adaptaci 
pro všechny úhly pohledu

Rychlé a snadné měření
98% měřených uvádí snadné 
měření NVB

KLIENT 1  

KLIENT 2  

Brýlové čočky Varilux X series jsou určeny pro zákazníky 
s vysokými nároky na vidění, touhou po nejmodernějších 
technologiích a individuální personalizaci brýlových čoček.

www.facebook.com/essilorczech, essilorslovakia www.youtube.com, kanál Essilor CZ, Essilor Slovakia

Po absolvování měření klientem, získá-
me unikátní sedmimístný kód, zahrnu-
jící veškeré NVB parametry a simulaci 
umístění zóny vidění do blízka. Aplika-
ce nám umožňuje přesnou vizualizaci 
kombinace posturální a behaviorální 
složky vidění a zároveň zisk přesného 
popisu chování klienta při pohledu do 

In-set – nastavení pro každé oko 

Brýlové čočky Varilux X series jsou určeny pro zákazníky 
s vysokými nároky na vidění, touhou po nejmodernějších 
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Takmer každý človek sa po-
čas svojho života skôr či ne-

skôr stane nositeľom okuliarovej 
korekcie. Niekoho sprevádzajú 
okuliare počas celého života, 
niekoho len od zrelého veku, keď 
sa začne prejavovať presbyopia 
a  dĺžka rúk už nepostačuje na 
čítanie. 

Pri výbere vhodnej okuliarovej 
šošovky je potrebné zohľadniť hneď 
niekoľko faktorov, a to naprík lad 

zistenú korekciu, priemer šošovky, 
výrobný rozsah danej šošovky, cenovú 
dostupnosť pre klienta, zohľadnenie 
vybraného rámu a vhodnej šošovky 
do tohto rámu, zamestnanie klienta 
a podobne. Každá okuliarová šošovka 
má svoje parametre ako index lomu, 
Abbeovo čís lo,  hustotu a rozsah 
optických mohutností ,  v ktorých 
danú šošovku daná firma vie vyro-
biť. Správna orientácia a vysvetlenie 
týchto parametrov je pre našu prácu 
veľmi dôležité. 

Index lomu

Základná charakteristika prostredia 
je index lomu, pretože meranie rýchlostí 
svetla v jednotlivých prostrediach je 
pomerne problematické. Index lomu sa 
označuje písmenom n. Absolútny index 
lomu ń

λ
 definujeme ako pomer rých-

losti svetla vo vákuu c a rýchlosti svetla 
v danom prostredí v

λ
 pre vlnovú dĺžku λ:

  c
ń λ =         

vλ

OPTICKÉ  
PARAMETRE  
OPTICKÝCH  
MATERIÁLOV

Z PRAXE OPTIKA autor: Bc. Andrea Sláviková
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Často sa uvádza index lomu prostre-
dia vzhľadom k vzduchu: 

   v0λnλ =               ,
vλ

kde v
0λ

 je rýchlosť svetla vo vzduchu 
pre svetlo vlnovej dĺžky λ a v

λ
 je rýchlosť 

svetla vlnovej dĺžky λ v danom prostredí. 
Index lomu závisí od vlnovej dĺžky λ [1].

Relatívny index lomu n
r
 na rozhraní 

dvoch prostredí je podiel ich absolút-
nych indexov lomu, resp. podiel rýchlostí 
svetla v daných prostrediach 

  n2             v1nr =            =             ,
n1             v2

kde v
2
 je rýchlosť svetla v druhom pros-

tredí a v
1
 v prvom prostredí. Prostredie, 

ktoré má väčší index lomu, je opticky 
hustejšie a obrátene [2].

Index lomu je považovaný za jednu 
z najdôležitejších vlastností. Vplýva na 
hrúbku výslednej šošovky. Čím je index 
lomu vyšší, tým klesá rozdiel medzi zakri-
vením prednej a zadnej plochy šošovky 
a tým sa šošovka stáva menej zakrivenou 
a tenšou [3].

Index lomu je rozhodujúci pri výbere 
okuliarovej šošovky, pri vyšších dioptri-
ách sa siaha po vyššom indexe lomu, 
aby šošovka bola tenšia a na pohľad 
estetickejšia.

Vzhľadom k dobre definovaným 
vlnovým dĺžkam Fraunhoferových čiar 
sú používané aj na charakteristiku indexu 
lomu. V katalógoch firiem sa nachádza-
jú uvádzané indexy lomu materiálov 
k Fraunhoferovej čiare d, ktorá sa nachá-
dza v strede spektra.

Okuliarové šošovky sa môžu rozdeliť 
na základe indexu lomu prislúchajúce-
mu k Fraunhoferovej čiare d na tieto 
skupiny: 
 • okuliarové šošovky so štandardným 
indexom lomu – index lomu v roz-
medzí od 1,48 do 1,54;

 • okuliarové šošovky so stredným indexom 
lomu – index lomu od 1,55 do 1,63;

 • okuliarové šošovky s vysokým inde-
xom lomu – hodnoty indexu lomu sa 
pohybujú od 1,64 do 1,73;

 • okuliarové šošovky s veľmi vysokým 
indexom lomu – index lomu tejto 
skupiny je 1,74 a viac [4].

V katalógoch firiem sú indexy lomu 
uvádzané zaokrúhlené na jedno, prí-
padne dve desatinné miesta. 

Abbeovo číslo

K najdôležitejším vlastnostiam okulia-
rových šošoviek sa zaraďuje aj  Abbeovo 
číslo, ktoré udáva mieru disperzie. 
 Abbeovo číslo alebo v-číslo udáva mieru 
rozkladu svetla vo vzťahu k indexu lomu.

Materiál Abbeovo číslo

korunné sklo 58–60

CR-39 58

PMMA 53

Hivex 46

Trivex/Phoenix 43–45

Tribrid/MR-8 41

MR-7 31

MR-174 32

polykarbonát 30

tab. 1  Abbeovo číslo pre najbežnejšie 
používané materiály na výrobu 
okuliarových šošoviek.

Disperzia svetla je jav, pri ktorom sa biele slnečné svetlo pri dopadu na hranol rozkladá na farebné zložky. Mieru disperzie svetla 
v  závislosti na indexu lomu udáva Abbeovo číslo, ktoré je jednou z najdôležitejších vlastností okuliarových šošoviek.
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Abbeovo číslo je definované vzťahom 

  nd – 1
vd =                      ,

nF – nC

kde n
d
; n

F
 a n

C
 sú indexy lomu príslušné-

ho materiálu, ktoré prislúchajú Fraun-
hoferovým čiaram d (čiara hélia s vlno-
vou dĺžkou 587,56 nm), F (486,13 nm) 
a C (656,27 nm) [5].

Ak dopadne biele svetlo pri vhod-
nom uhle dopadu na hranol, rozkladá 
sa na farebné zložky. Tento jav sa nazýva 
disperzia svetla alebo rozklad svetla. Bie-
le slnečné svetlo je zložené z nekonečne 

veľa elementárnych spektrálnych farieb, 
ktoré sa už nedajú viac rozložiť. Poradie 
farieb je vždy rovnaké, a to: fialová, mod-
rá, zelená, žltá, oranžová a červená. Každá 
farba má svoju vlnovú dĺžku, preto sa 
každá láme inak, najviac sa láme fialová 
a najmenej červená. Jednotlivé farby sa 
môžu skladať a vytvárať rôzne odtiene, 
ktoré sa v spektre nenachádzajú. Tak, ako 
sa dá biele svetlo rozložiť na jednotlivé 
farebné zložky, tak sa dajú tieto zložky 
opätovne zložiť do bielej farby [6].

Abbeovo číslo je pomenované po 
nemeckom fyzikovi Ernstovi Abbem, 

 ktorý vynašiel apochromatický šošovko-
vý systém pre mikroskopy. Svojou prá-
cou zaujal Carla Zeissa a začal pracovať 
pre jeho firmu. Jeho práca ho priviedla 
k tomu, že existuje nejaká hodnota či čís-
lo, ktoré udáva mieru rozptylu vo vzťahu 
k indexu lomu. Šošovky, ktoré majú vyš-
šie Abbeovo číslo, rozložia svetlo menej, 
a tým je nižšia aj chromatická aberácia. 
Čím je index lomu n šošoviek vyšší, tým 
je Abbeovo číslo nižšie a disperzia je 
vyššia. Abbeovo číslo a priepustnosť sú 
pri vyššom indexe lomu nižšie [7].

Hodnota Abbeovho čísla vplýva na 
kvalitu videnia, najmä v periférii. Nízka 
hodnota Abbeovho čísla má negatívny 
vplyv na videnie cez danú šošovku 
v periférii, pretože dochádza k väčšej dis-
perzii a prejaví sa to dúhovými lemami 
na rozhraní pozorovaných predmetov. 
Pri hodnote Abbeovho čísla okolo 30 

väčšina ľudí popisuje tieto neželané 
javy. Pri vyšších dioptrických hodnotách 
šošoviek sú tieto neželané javy v periférii 
výraznejšie [3]. Hodnoty Abbeovho čísla 
pre najbežnejšie používané materiály 
na výrobu okuliarových šošoviek sú 
uvedené v tab. 1.

Hustota 

Hustota ρ je veličina určená podie-
lom hmotnosti m a objemu V, jednotkou 
je g/cm3. Hustota alebo inak nazývaná 
merná hmotnosť by v ideálnom prípade 
mala byť čo najnižšia. Minerálne šošov-
ky majú hustotu v rozsahu od 2,55 do 
4,02 g/cm3. Vysokoindexové šošovky sú 
tenšie aj napriek tomu, že majú vyššiu 
hustotu, pretože ich objem je nižší. Ich 
celková hmotnosť po zabrúsení môže 
byť nižšia ako hmotnosť rovnako láma-
vej šošovky z korunného skla, ktorá je 
objemnejšia [3].

Priepustnosť

Priepustnosť popisuje, aké množstvo 
svetla bolo prepustené materiálom k po-
meru svetla, ktoré dopadlo na materiál. 
Svetlo, ktoré nebolo prepustené, bolo 
odrazené alebo absorbované. Priepust-
nosť závisí od chemického zloženia 

PMMA polykarbonát (PC)

chemická odolnosť

minerálne mazivá podmienečne odolný podmienečne odolný

alifatické uhľovodíky odolný odolný

aromatické uhľovodíky neodolný neodolný

benzíny neodolný neodolný

slabé minerálne kyseliny odolný odolný

silné minerálne kyseliny neodolný podmienečne odolný

slabé organické kyseliny odolný odolný

silné organické kyseliny neodolný podmienečne odolný

kyseliny s oxidačnými účinkami neodolný neodolný

slabé zásady odolný neodolný

silné zásady neodolný neodolný

trichlóretylén neodolný neodolný

perchlóretylén neodolný neodolný

acetón neodolný neodolný

alkoholy neodolný podmienečne odolný

horúca voda (hydrolýza) neodolný neodolný

vplyvy atmosférických podmienok odolný podmienečne odolný

Materiál Index lomu Abbeovo číslo Hustota [g/cm3]

korunné sklo  
(kremičito-vápenaté) 1,523 60 2,54

CR-39 1,498 58 1,32

polykarbonát 1,586 32–42 1,2

PMMA 1,49 53 1,17–1,2

Trivex 1,53 45 1,1

Hivex 1,57 46 1,23

Tribrid 1,6 41 1,23

tab. 2  Chemická odolnosť polymetylmetakrylátu (PMMA) a polykarbonátu (PC) [12, 13].

tab. 3  Súhrn parametrov najčastejšie využívaných materiálov.
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a štruktúry materiálu, povrchu a stavu 
materiálu, vlnovej dĺžky svetla a smeru 
dopadajúceho svetla. Priepustnosťou 
sa udáva aj pomer priepustnosti svetla 
jednotlivých vlnových dĺžok viditeľnej, 
infračervenej a ultrafialovej oblasti. 
Bežné okuliarové šošovky prepustia 
približne 91 % svetla z viditeľnej oblasti. 
Na zvýšenie priepustnosti a na odstrá-
nenie neželaných reflexií na rozhraní sa 
šošovky upravujú antireflexnou úpravou, 
ktorá zvyšuje priepustnosť až na 99,5 %. 
Pridávaním rôznych filtrov a farbením 
šošoviek sa priepustnosť mení [8, 9, 10].

Chemická odolnosť

V priemysle pri výbere vhodných 
materiálov na výrobu je dôležitým para-
metrom chemická odolnosť materiálov. 
Patrí tam chemická korózia a odolnosť 
voči rôznym plynom a kvapalinám. 

Chemickú odolnosť  môžeme 
rozdeliť na:
 • odolnosť proti klíme (CR);
 • odolnosť proti škvrnitosti (FR);
 • odolnosť proti kyselinám (SR);
 • odolnosť proti zásadám (AR) [11].

Odolnosť proti klíme (CR)

Odolnosť proti poveternostným 
vplyvom opisuje správanie optických 
skiel pri vysokej relatívnej vlhkosti 
a pri vysokých teplotách. Do klima-
tickej komory sú po dobu 30 hodín 
vkladané minerálne šošovky, ktoré sú 
vystavované vodným parám a zmene 
teploty (40–50 °C). Teplota sa mení 
každú hodinu. Po skončení sa hodnotí 
vytvorenie povlaku alebo skalenia na 
povrchu. Optické sklá sa následne roz-
deľujú do tried CR1 až CR4. V skupine 
CR1 sú najodolnejšie sklá, bez vzniku 
výrazného skalenia, naopak v skupine 
CR4 sú sklá, ktoré sa musia uskladňovať 
veľmi opatrne, pretože sú citlivé na 
poveternostné podmienky.

Odolnosť proti škvrnitosti (FR)

Skúšobný postup pre odolnosť 
proti škvrnám poskytuje informácie 
o prípadných zmenách na povrchu skla 

(o tvorbe škvŕn) pod vplyvom mierne 
kyslej tekutiny (napríklad potenie) bez 
odparovania.

Na testovanie sa využívajú dva roz-
toky (pufer octanu sodného s pH = 4,6 
a pH = 5,6). Test prebieha pri teplote 
25 °C a končí vtedy, keď sa vytvorí prvá 
hnedo-modrá škvrna. Na základe výsled-
kov sa rozdeľujú do skupín FR0 až FR5. 
V skupine FR0 nedošlo k tvorbe škvŕn 
ani po 1000 hodinách, kedy bolo sklo 
vystavené skúšobnému roztoku. 

Odolnosť proti kyselinám (SR) 

Odolnosť voči kyseline sa klasifikuje 
ako správanie optických skiel, ktoré pri-
chádzajú do styku s veľkým množstvom 
kyslých roztokov. Doba potrebná k roz-
pusteniu vrstvy s hrúbkou 0,1 µm slúži 
ako meradlo odolnosti proti kyselinám. 
Skúška prebieha pri teplote 25 °C a vy-
užívajú sa dve kyseliny. Na odolnejšie 
optické sklá silná kyselina – kyselina du-
sičná HNO

3
 (pH = 0,3) a na sklá s menšou 

odolnosťou slabo kyslý roztok – pufer 
octanu sodného (pH = 4,6). Na základe 
výsledkov sa optické sklá rozdelia do 
skupín SR1 až SR5 pri použití kyseliny 
dusičnej a pri použití pufru do skupín 
SR51 až SR53. 

Odolnosť proti zásadám (AR)

Odolnosť proti zásadám udáva 
citlivosť optických skiel pri kontakte 
s alkalickými kvapalinami, ako sú chla-
diace tekutiny pri brúsiacich a leštiacich 
procesoch. Testuje sa doba potrebná 
na odstránenie 0,1 µm hrúbky skla 
v alkalickom roztoku (hydroxid sodný, 
pH = 12) pri teplote 50 °C. Optické sklá 
sa na základe testu rozdeľujú do skupiny 
AR1 až AR4 [11].

V tab. 2 je uvedená chemická odol-
nosť voči rôznym chemickým látkam pre 
materiály PMMA a polykarbonát. 

Záver

Tento článok je zhrnutím optických 
parametrov optických materiálov 
(tab. 3), ktoré by mal každý očný optik 
a optometrista poznať, pretože ovplyv-

nia konečný výsledok našej práce 
a spokojnosť koncového zákazníka 
s videním. 

Bc. Andrea Sláviková
Přírodovědecká fakulta  
Univerzity Palackého v Olomouci,  
katedra optiky
andreacekovska@gmail.com
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ZAJÍMAVOSTI   překlad: redakce

KOLIK SVĚTLA 
JE SKUTEČNĚ 
ZAPOTŘEBÍ?
V minulém čísle časopisu 

jsme přinesli článek Význam 
světla pro osoby se zrakovým 
postižením, ve kterém autor 
rozebíral důležitost správného 
osvětlení pro osoby se zhor-
šeným zrakem. Obor, který se 
speciálním pomůckám pro sla-
bozraké pacienty věnuje, se 
označuje anglickým výrazem 
Low Vision a s ohledem na de-
mografický vývoj nabývá stále 
většího významu. 

Na celém světě žije podle odhadů 
Světové zdravotnické organizace přes 
223 milionů lidí se zrakovým postižením 
a očekává se, že toto číslo bude dále na-
růstat. Pod pomůckami pro slabozraké si 
mnoho lidí jako první představí lupy, da-
lekohledy a čtecí zařízení. Skupina těchto 
pomůcek však zahrnuje mnohem širší 
oblast a představuje souhru tří aspektů, 
které jsou stěžejní pro čtení – velikost, 
ostrost a světlo. V tomto článku se bu-
deme detailněji věnovat tématu světla 
a zmíníme se rovněž o dílčích oblastech 

teorie osvětlení, jako je rozložení světla, 
úroveň osvětlení, barva světla a kontrast.  

Základy fotometrie

Světelný tok, intenzita 
osvětlení, svítivost a jas

Na začátku je třeba objasnit základní 
veličiny, které se světelné techniky týkají. 
Vyzářený výkon světelného zdroje na-
zýváme světelný tok. Jeho jednotkou je 
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lumen (lm). Světelný tok, který je vyzařo-
ván určitým směrem, označujeme jako 
svítivost, kterou měříme v kandelách 
(cd). Intenzita osvětlení představuje 
poměr světelného toku a osvětlené 
plochy a měříme ji v lumenech na 
metr čtvereční nebo také v luxech (lx). 
Je závislá na svítivosti, vzdálenosti od 
světelného zdroje a úhlu dopadu. Jas 
odpovídá svítivosti na metr čtvereční 
a měří se v kandelách na metr čtvereční 
(cd/m2). Je jedinou veličinou, kterou 
dokážeme vnímat, protože popisuje 
světelný dojem. Na obr. 1 jsou všechny 
čtyři základní veličiny zobrazeny ještě 
jednou graficky.

Kontrast

Jako kontrast označujeme rozdíly 
mezi jasy a rozlišujeme dvě jeho formy. 
Kontrastu podle Webera se využívá 
u testů kontrastní citlivosti, kde je malý 
znak (například písmeno) umístěn na 
velké jednolité ploše pozadí, což jsou 
zejména písmenové testy kontrastní 
citlivosti jako například Pelli-Robsonův 
test nebo Marsův písmenový test. 
Kontrast podle Webera vypočítáme 
následovně:

(Lp – Lo )
K =                         ,

Lp

kde K je kontrast, Lp odpovídá jasu po-
zadí a Lo jasu písmene, jde tedy o rozdíl 
jasu mezi pozadím a písmenem dělený 
jasem pozadí. 

Kontrast podle Michelsona lze 
definovat jako rozdíl mezi nejvyšším 
a nejnižším jasem obrazu, který je 
dělený součtem obou těchto jasů. 
V případě testování kontrastní citli-
vosti se jedná o vztah mezi světlými 
a tmavými částmi sinusové mřížky, 
Michelsonův kontrast tak lze využít 
u všech typů testů se sinusovými 
pruhy, jako jsou například CSV testy, 
tabule FACT nebo VCTS. Kontrast 
podle Michelsona vypočítáme ná-
sledovně:

(Lmax – Lmin )
K =                               ,

(Lmax + Lmin )

kde K je kontrast, Lmax představuje maxi-
mální a Lmin nejmenší naměřený jas.

Barevná teplota

Barva světla (barevná teplota nebo 
také teplota chromatičnosti) se udává 
v kelvinech (K). Barevná teplota dané-
ho zářiče je termodynamická teplota 
černého tělesa, při které by vysílalo 
světlo, které vzbuzuje v normálním 
lidském oku stejný barevný vjem jako 
daný zářič. Čím nižší je barevná tep-
lota, tím větší je podíl červené barvy 
ve spektru. Se stoupající barevnou 
teplotou ve světelném spektru naopak 

přibývá modré barvy. V tab. 1 je uveden 
přehled různých barevných teplot. 

Proč je světlo tak důležité

Zrak je nejdůležitějším smyslo-
vým vjemem člověka. Přibližně 85 % 
veškerých informací z našeho okolí 
získáváme a zpracováváme zrakem. 
Výkonnost zrakového systému závisí na 
dostupných světelných podmínkách. 
Přesnost a rychlost, kterou jsme schopni 
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předměty vizuálně zaznamenat, stou-
pají s množstvím světla, které máme 
k dispozici. Stručně řečeno: čím více 
světla, tím lépe jsme schopni rozezná-
vat i jemné detaily. 

Požadavky na správné osvětlení 
významně narůstají s věkem. Na obr. 2 
je přehledně znázorněna zraková os-
trost v závislosti na věku a intenzitě 
osvětlení a je patrné, že senioři mají 
mnohem vyšší nároky na světlo než 
děti.

S narůstajícím věkem se navíc 
značně snižuje kvalita kontrastního 
vidění (obr. 3). Příčinou zvýšených 
požadavků na osvětlení a zhoršeného 
kontrastního vidění jsou především 
zakalená optická média, přirozené 
stárnutí očních tkání (především sítni-
ce) a také degenerativní onemocnění 
oka jako například věkem podmíněná 

makulární degenerace nebo retinitis 
pigmentosa. 

Kvalitní kontrastní vidění je důle-
žité pro správné a rychlé čtení i pro 
orientaci v prostoru. Jeho zhoršení 
představuje problém zejména pro 
osoby se zrakovým postižením. Není-li 
písmo dostatečně kontrastní, mají tito 
lidé často potíže s přečtením i velkých 
textů a ani použití optických pomůcek 
nemusí přinést viditelné zlepšení. 
Podobné je to i s orientací v prostoru. 
Za špatného počasí, například při silně 
zatažené obloze nebo v mlze, zřetelně 
klesá kontrast všech struktur a je slo-
žité od sebe rozlišit stěny, dveře, ulice 
a chodníky, takže značně stoupá riziko 
nehod či úrazů. Řešením je vytváření 
dostatečně kontrastního prostředí. 
V mnoha velkých městech z tohoto 
důvodu najdeme kontrastní vodicí 

linie pro slepé a zrakově postižené, 
které jsou konstruovány speciálně za 
tímto účelem. Podobným způsobem 
je možné přizpůsobit i dveřní zárubně, 
zábradlí, nádobí atd. 

Velké množství 
světla zlepšuje zrak, 
ale nedokáže nahradit 
zvětšení

V principu platí, že osoby se zrako-
vým postižením mají vyšší požadavky na 
osvětlení než lidé s normálním zrakem. 
Zejména starší a slabozrací lidé potřebují 
pro určité zrakové úkoly dostatečně silné 
světlo. Dobré osvětlení sice ve většině 
případů nenahradí zvětšení dosahova-
né odpovídajícími pomůckami, ale pro 
zvládání zrakových úkolů potom není 
zapotřebí tak velkého zvětšení. Analo-
gicky platí, že čím je objekt větší, tím 
méně světla člověk pro jeho rozeznání 
potřebuje.

Důležitou roli hrají také kontrasty 
pozorovaných objektů. Zvýšením úrovně 
osvětlení je možné zvýraznit kontrasty, 
čímž se opět urychluje čtení, případně 
snižuje čas potřebný k rozpoznání 
předmětu. 

Obecně by se při optimalizaci osvět-
lení pro pacienty se zrakovým postiže-
ním mělo dbát na tři základní aspekty:
 • celkové zvýšení úrovně osvětlení 
v prostorech, kde člověk žije a pra-
cuje (chodby, obývací pokoj, kuchyň, 
pracovna atd.);

 • příprava doplňkových pomůcek pro 
adekvátní osvětlení během konkrét-
ních úloh (čtení, psaní, manuální 
činnosti atd.);

 • použití doplňkových příručních 
a mobilních osvětlovacích pro-
středků pro zachování mobility, 
zejména v noci.

Starším lidem se často obtížně 
vysvětluje důležitost správného osvět-
lení. Většina z nich je totiž zvyklá na 
všem šetřit. Jasné světlo si zpravidla 
spojují s vysokými náklady na elektřinu, 
takže lampy ani nerozsvěcují. Raději 
se pokoušejí čtený text rozklíčovat za 
denního světla u kuchyňského okna 
nebo s pomocí silně zvětšující lupy. 

Barva světla Náhradní teplota chromatičnosti (TCP)

nažloutle bílá 2700 K

teplá bílá méně než 3300 K

neutrální bílá od 3300 K do 5300 K

obvyklé denní světlo více než 5300 K

studená bílá 6500 K

Jas svítidel (cd/m2) Minimální úhel odclonění (α)

20 až < 50 15°

50 až < 500 20°

≥ 500 30°

obr. 3  Vizus v závislosti na věku, jasu a kontrastu.

tab. 1  Přiřazení barvy světla k náhradní barevné teplotě (v kelvinech). 

tab. 2  Minimální úhel odclonění svítidel pro definované jasy podle normy ČSN EN 12464-1.

20/13
20/20
20/32
20/50
20/80

20/126
20/200
20/317
20/502

zr
ak

ov
á 

os
tr

os
t

5 5  6 5  7 5  8 5  9 5
věk (let) 

vysoký kontrast, 
vysoký jas

nízký kontrast,  
vysoký jas

nízký kontrast,  
nízký jas



  25

Z tohoto důvodu je zapotřebí starším 
slabozrakým pacientům předvést a vy-
světlit přednosti speciálních svítidel. 
Výhody moderních světel s kompakt-
ními zářivkami nebo LED žárovkami 
jsou nesporné. Poskytují potřebné 
množství světla pro pracovní plochu, 
přitom však oproti běžným žárovkám 
spotřebují daleko méně elektřiny 
a déle vydrží. Jsou energeticky výhod-
nější a nezahřívají se tak jako standard-
ní či halogenové žárovky. Nejnovější 
modely svítidel jsou navíc schopny 
přizpůsobit barvu světla a u LED světel 
navíc odpadá zapojení do sítě jako 
další možný zdroj nebezpečí. 

Jak silné má světlo být? 

Podle normy ČSN EN 12464-1 Svět-
lo a osvětlení – Osvětlení pracovních 
prostorů se mimo jiné doporučují ná-
sledující minimální intenzity světla pro 
zrakové úkoly: 
 • chodby – 100 lx;
 • obecné osvětlení – 100 až 300 lx;
 • pracovní místo – 300 až 500 lx;
 • pracovní místo s vysokými vizuálními 
nároky – 1000 až 2000 lx.

V případě slabozrakých pacientů 
by tyto hodnoty měly být až třikrát 
vyšší. Světlo na čtení by tedy mělo být 
schopno na pracovní ploše vytvořit ho-
rizontální osvětlení o minimální intenzitě 
500–1000 lx.  

Dobré osvětlení se dále vyznačuje 
tím, že je rovnoměrné a neoslňuje. Pro 
prevenci oslnění doporučuje norma 
ČSN EN 12464-1 rovněž minimální úhel 
odclonění pro odpovídající jas svítidla 
(viz tab. 2).

Prevence oslnění, to znamená za-
bránění přímému pohledu do světla až 
do určitého úhlu, se zpravidla realizuje 
pomocí mřížek a lamel ve svítidle.

Rovnoměrné osvětlení místnosti je 
řešeno zejména prostřednictvím nepří-
mého osvětlení. V takovém případě je 
velká část světla (ideálně bílého, popř. 
jasného) směřována na stěny, které 
světlo odrážejí zpět a rovnoměrně 
je rozdělují do celého prostoru. Tím 
dochází i k minimalizaci nepříjemných 
stínů a míst s nedostatečnou intenzi-
tou světla. 

V početné nabídce různých typů 
osvětlení bychom však neměli za-
pomínat ani na nejefektivnější zdroj 
světla – denní světlo. Při zařizování 
obytných místností a pracovních pro-
stor pro osoby se zrakovým postižením 
je třeba dbát na to, aby denní světlo 
dopadalo na pracovní plochu zezadu 
přes rameno člověka, což zabraňuje 
přímému oslnění.

Se světlem bychom to ovšem neměli 
ani přehánět. Jeho přílišné množství se 
může i negativně projevit na našem 
komfortu a vést k oslňování. Zejména 
v případech onemocnění, k jejichž 
příznakům patří silná fotofobie, je pro 
pacienta menší intenzita světla lepší. 
Jsou to například albinizmus, aniridie 
nebo kongenitální achromatopsie. Pro 
potřebné zrakové úkoly může postačit 
i osvětlení o intenzitě 5 až 10 lx.

Které světlo je to pravé?

Vedle intenzity osvětlení velmi záleží 
i na barvě světla. Ta dokáže silně zre-
dukovat potřebu zvětšení a je důležitá 
pro komfort i zdraví. Obecně se barva 
světla udává pomocí náhradní teploty 
chromatičnosti. 

Přímý vztah mezi určitými barevnými 
teplotami a patologickými jevy v oku 
věda prozatím nezná. Obecně ovšem 
platí, že v případě poškození zraku 
kvůli zakaleným optickým médiím by 
se mělo testovat spíše světlo s nízkou 
barevnou teplotou. Vyšší podíl modré 
barvy ve světelném spektru by vedl 
k zesílenému rozptylu a tím k oslňování. 
Podobně je tomu u patologických jevů 
spojených s poruchami metabolizmu, 
jako je například retinitis pigmentosa. 
Produkty metabolizmu při nich již nejsou 
odváděny a zůstávají v sítnici. Tento 
buněčný odpad při kontaktu s krátko-
vlnným světlem fluoreskuje, což by vedlo 
k déletrvajícímu oslnění.

U jiných onemocnění by se naopak 
měly jako první vyzkoušet světelné 
zdroje se střední až vysokou barevnou 
teplotou. Pacienti s makulopatií (např. 
diabetická makulopatie) mají zpravidla 
vysoké požadavky na osvětlení. Světlo 
s vysokým podílem modré barvy je 

obecně vnímáno jako jasnější, takže ho 
tato skupina osob se zrakovým posti-
žením spíše upřednostní. Obecně však 
platí, že světlo je třeba bezpodmínečně 
vyzkoušet u každého člověka individuál-
ně. Pacienti většinou dokážou okamžitě 
a jednoznačně vybrat barvu světla, která 
je pro ně nejvhodnější. 

Směrodatná je i volba svítidel. 
Vedle správné barevné teploty a do-
statečného množství světla je důležité 
zvolit také konstrukci lampy, která 
bude vhodná pro zamýšlený účel. Mož-
nosti výběru v tomto případě sahají od 
velkých stojacích lamp přes čtecí pulty 
s osvětlením až k malým kapesním sví-
tilnám pro použití na cestách. Kromě 
snadného používání je důležité, aby 
svítidlo osvítilo pracovní plochu rov-
noměrně, bez oslňování a blikání a aby 
se lampa příliš nezahřívala. Ideální jsou 
svítidla s LED žárovkami, zářivkami 
a kompaktními zářivkami. Svítidla se 
zářivkami a kompaktními zářivkami 
potřebují k provozu předřadník, nej-
lépe elektronický. Běžné předřadníky 
udržují frekvenci střídavého proudu 
50 Hz, což má za následek jasně 
viditelné blikání. Elektronické před-
řadníky zvyšují frekvenci na 25 000 
až 40 000 Hz, takže lidské oko už není 
schopno blikání zaznamenat.

Světlo a osvětlení jsou podstatnou 
součástí péče o osoby se zrakovým po-
stižením. Dostatečné osvětlení dokáže 
podporovat vnímání kontrastů, snižuje 
nároky na zvětšení viděných předmětů 
a zvyšuje komfort. U osob s postižením 
by s ohledem na konkrétní onemocnění 
mělo být vždy individuálně otestováno, 
jaké je pro ně nejlepší množství světla, 
barva světla a druh svítidla. Vedle zlep-
šení světelných poměrů na pracovišti 
(popřípadě v místě vizuálního úkolu) 
je rovněž třeba myslet na uspořádání 
předmětů a blízkého okolí s ohledem 
na světelné podmínky.

Z německého originálu přeložila redakce
Grafické podklady: DOZ 11/2014

Originál článku:

SCHUBERT, S.: Wieviel Licht ist wirklich notwendig? 

DOZ Deutsche Optikerzeitung. Heidelberg: DOZ-

Verlag, 2014, 11, 44–47. 
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JAN 
SUCHARDA
nestor oční optiky 
v Československu
Do bytu v  činžovním domě 

v  pražském Břevnově mě 
od hlavního vchodu vede kolem 
prášících dělníků Alice Suchar-
dová. Její tatínek Jan Sucharda, 
mimořádný pamětník optického 
oboru v Československu, na mě 
čeká v pokoji a navzdory pohodlí 
domácího prostředí vstupuje do 
dveří pečlivě upraven a s uváza-
nou kravatou. Zásadu elegant-
ního vystupování tak dodržuje 
i  v  pokročilém věku 96 let. Za 
svou dlouhověkost vděčí svým 

předkům (jeho otec se dožil 
88 let a dědeček 92 let) a hlavně 
tomu, že nikdy nekouřil. A  také 
si každý den nalije malý kalíšek 
šnapsu…

Je Vám úctyhodných 96 let,  
to musíte mít hodně vzpomínek.
Právě že jsem všechno zapomněl.

Něco si ale pamatovat musíte,  
co například období protektorátu?
To mi bylo asi devatenáct let a chodil 
jsem na gymnázium. Po maturitě 

jsem absolvoval roční kurz na ob-
chodní akademii a další rok jsem 
byl zaměstnaný v karlínské továrně 
 Havelka a Mész, která vyráběla prač-
ky, zařízení pro cukrovary a pro říšské 
válečné ponorky ochranné prvky 
na palubu. Díky tomu, že jsem tam 
pracoval až do konce války, jsem se 
vyhnul totálnímu nasazení. Naopak 
můj bratr musel na rok do Norimber-
ku. Upřímně ale musím říct, že na můj 
běžný osobní život měl protektorát 
daleko menší vliv než komunistická 
totalita. 
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Byl jste vzorný žák?
No, asi moc ne. Pamatuji si, že v době 
středoškolských studií mi o dva roky 
mladší bratranec poslal známou „porno-
grafii“ Rytíř Smil od Jaroslava Vrchlické-
ho. Považoval jsem za svou povinnost 
s ní seznámit mé spolužáky, takže 
jsem ji vzal do školy a oznámil, kdo má 
zájem, ať se přijde mrknout. O hlavní 
přestávce jsem dal báseň do učebnice 
a pochodoval s ní po  chodbě. Co se 
nestalo, vběhl mi do cesty pan ředitel, 
který si myslel, že mám tahák, a papír mi 
vzal. Vyloučili mě kvůli tomu ze všech 
ústavů v republice, ale zaplať pánbůh 
jsem díky protekci potom mohl ke všem 
zkouškám, i když latinu jsem dodělával 
až o prázdninách.

Z toho by se dalo usuzovat,  
že jste nebyl moc studijní typ.
Právě naopak, já jím byl. Například jsem 
začal chodit na medicínu, ale vydrželo 
mi to jen čtyři nebo pět semestrů. Zjistil 
jsem totiž, že mám mizernou paměť 
a studium medicíny je nad moje síly. 
Mohl jsem jít ve stopách svého otce 
a studovat práva, jenže tento obor mě 
nelákal. Navíc mi otec jednou povídal, že 
práva byla největší chybou jeho života. 
Kdyby prý měl obhajovat vraha, neměl 
by na to žaludek. Pracoval na Obchodní 
a živnostenské komoře jako náměstek 
generálního sekretáře a mimo jiné uměl 
čtyři jazyky a k tomu latinu a starořečti-
nu, což je krásný jazyk, který jsem uměl 
i já. Po nedokončeném studiu medicíny 
jsem díky vlivu svého otce nastoupil do 
právě vznikajícího podniku Oční optika, 
kde jsem se začal věnovat optickému 
řemeslu.

Žádný technický obor jste ale 
nestudoval, nebyl to při práci  
v optice problém?
Na to, abych prodával nebo brousil 
sklíčka, jsem byl dostatečně zručný. 
Nastoupil jsem tuším v roce 1949 
a dělal tam až do důchodu. Naneštěstí 
komunisti obor v padesátých letech 
připojením k lékárníkům dost degra-
dovali a my jsme platově prodělávali. 
Každopádně jsem prožil velice pestrou 
životní dráhu od optika v dílně až po 
práci v kancelářích. 

Takže jste si prošel kariérním  
žebříčkem?
Ano, zpočátku jsem chodil do krámu 
jako řadový optik. Pracovali tam se 
mnou ještě další dva Honzové, takže 
jsme si neformálně říkali optika u tří 
Honzů. Mezi těmi dvěma panoval velký 
rozdíl v šikovnosti. Ten slabší sice uměl 
dělat brýle, ale nedokázal je zhotovit tak 
rychle a kvalitně jako ten druhý. V op-
tice jsem pracoval asi šest nebo sedm 
let a poté jsem přešel jako úředník do 
národního podniku Oční optika.

Určitě jste se musel potkat  
s optickou celebritou tehdejší  
doby Bohdanem Heřmanským,  
jak na něj vzpomínáte?
Jen v nejlepším. Pan Heřmanský byl velice 
moudrý člověk bez předsudků. Například 
dával druhou šanci, abych tak řekl, delik-
ventům. V každém oboru vždycky někdo 
vymyslí způsob, jak ošidit stát o daně, 
a několik optiků na to doplatilo. Odseděli 
si nějaký čas ve vězení, ale po propuštění 
se je Heřmanský nebál zaměstnat. Navíc 
se přátelil s mým otcem, protože oba byli 
výborní malíři. U Heřmanského jsem byl 
nejprve dva roky na praxi a potom jsem 
s ním pracoval. Asi si mě hodně oblíbil 
a kromě dozoru nad organizací optik mě 
pověřoval speciálními úkoly, jakými byly 
například optické autobusy.

Optické autobusy byly českým  
unikátem, asi se těšily velké  
popularitě, že?
Určitě. Autorem myšlenky byl právě 
Heřmanský a na jejich vzniku v roce 
1951 se přičinil i tehdejší ministr zdra-
votnictví kněz Josef Plojhar. Autobusy 
měl zpočátku na starosti optik, který ale 
nesplňoval Heřmanského požadavky, 
proto jsem záhy nastoupil já a hned 
začaly mít úspěch. 

Podle čeho jste plánoval jejich trasy?
Věděl jsem, kterým městům i vesnicím 
chybí oční optiky a kam oční lékaři jez-
dili třeba jen dvakrát týdně. Podle toho 
jsem obsazoval lokality a vymýšlel trasy. 
Bylo s tím hodně práce, ale bavila mě. 

Jaké bylo v autobusech vybavení?
Jezdili jsme v menších typech autobu-
sů, takže kromě zásob skel a obrouček 
byl nejdůležitějším vybavením brus 
s připojením na elektřinu a vodu, kterou 
například neměl zařízenou můj před-
chůdce. Asi brýle nikdy nedělal, když tak 
důležitou věc jako voda zapomněl. Při 
broušení musí téct voda, takže nevím, 
jak v autobusech pracoval. Když jsem 
je přebíral, marně jsem hledal přívod 
vody. Nenašel jsem nic, protože tam 
žádná netekla. Před Heřmanským jsem 
se o tom ale nikdy nezmiňoval. 

Šestadevadesátiletý Jan Sucharda žije v břevnovském bytě s dcerou Alicí.
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Takže kromě plánování jste  
s autobusy i jezdil?
Ano, někdy jsem zaskakoval za dovo-
lenkující zaměstnance. Brýle jsem ještě 
nezapomněl dělat, tak to pro mě nebyl 
problém. Dohromady se na autobusech 
vystřídalo asi dvacet optiků a já vždy 
vybíral ty nejlepší. 

Jak dlouho zůstával autobus  
na jednom místě?
Jen jeden den a pak jsme zase jeli jinam. 
Také záleželo na tom, jak se nám povedlo 
najít nocleh. Někdy jsme odjeli hned 
po skončení práce a nastěhovali se do 
dalšího města. Někdy jsme naopak zů-
stávali na noc.

Fungovala tato služba  
i v jiných zemích?
Vůbec ne, byl to český originál. Nikdy 
jsem neslyšel, že by nás někdo okopíro-
val. Měl jsem ale nápad, který bych asi 
zrealizoval, kdybych se narodil o dvacet 
let později. Měl jsem sto chutí zavést au-
tobusy v Číně. Asiaté jsou háklivější než 
Evropané a hodně jich potřebuje korekci 
očí. Kdyby se tamní vlády nezmocnili 

komunisté, bylo by zavedení 
autobusů asi schůdnější. Sice 
je tam hodně zemědělců, 
kteří brýle nutně nepotřebují, 
ale vzhledem k milionům 
obyvatel by to tenkrát byl 
bezvadný kšeft. Samozřejmě 
bychom v Číně potřebovali víc 
autobusů než v Českosloven-
sku. Na Česko jsme měli dva 
a na Slovensku jezdil jeden. 
Kdyby na nás po pěti letech 
nenastoupili úředníci, kterým 
se autobusy přestaly líbit, asi 
by jezdily mnohem déle.

Proč skončily?
Čím víc byly oblíbené, tím víc 
brýlí se muselo dělat. Obor 
mezitím přešel pod lékáren-
ské služby při krajských ústa-
vech národního zdraví a tam 
se začali vymlouvat, že na to 
finančně nestačí. Hráli jsme 
u nich druhé housle a zkrátka 
to nechtěli platit.

Nepřemýšleli jste po vzniku 
národního podniku Oční optika 
a osamostatnění oboru v roce 1965 
nad obnovením autobusů?
Už by o ně nebyl takový zájem, protože 
během uplynulých let se v místech, kam 
autobusy jezdily, podařilo vybudovat 
několik desítek stálých provozoven. 

Za osamostatněním oční optiky  
stál nový ředitel podniku Oční optika 
Josef Navrátil, jak na něj vzpomínáte?
Josef Navrátil dokonce jednu dobu 
pracoval také v autobusu, takže jsme 
se díky tomu hodně spřátelili. Když au-
tobusy skončily, dělal jsem vedoucího 
celostátního plánování a potom vedou-
cího zásobování, což znamenalo nákup 
a distribuci zboží v podnicích. Mezitím 
se Navrátilovi podařilo získat vynikající-
ho obchodního náměstka Dr. Bohumila 
Haningera a díky jeho práci jsem mohl 
odstartovat éru počítačů. Stali jsme se 
vůbec prvním podnikem, který začal 
elektronicky zpracovávat zásobování. 
Ne že bych uměl programovat, ale po-
chopil jsem jejich podstatu a dokázal 
starou organizaci vysvětlit programáto-

rům tak, aby perfektně navrhli systém 
a za pár let jsme díky tomu zdvojnáso-
bili obrat. Zjistil jsem, že ostatní kole-
gové optici nedisponovali takovými 
administrativními schopnostmi a ti, 
co měli na starost koloběh materiálu 
a peněz, byli skoro zpátečníci. Neradi 
jako účetní odcházeli od zavedeného 
systému, kdežto já se snažil vytvářet 
pokrok. Nebylo snadné přejít na počí-
tač a spousta starých účetních machrů 
raději odešla do důchodu. V některých 
podnicích o tom ani nechtěli slyšet, 
ale od sedmdesátých let už všechno 
perfektně běželo. 

Jaké byly v těch letech dodací lhůty 
na objednávky?
Skla tehdy vyráběla Dioptra a obru-
by Okula Nýrsko, ale naše poptávky 
nezvládaly pokrýt. Na všechno byly 
dlouhé dodací lhůty. Nejvíc se če-
kalo na skla k šedému zákalu. Ten-
krát sice nebylo tolik úředníků jako 
v současnosti, ale i tak jsme nemohli 
uspokojit poptávku. Když jsem převzal 
zásobování, v Československu bylo 
v takzvaném záznamu 35 000 skel 
a někdy trvalo i rok, než došla řada na 
určitou dioptrii. 

S obrubami to bylo obdobné?
Trochu lepší, měli jsme totiž štěstí, 
že ředitel Navrátil získal do podniku 
ohromně šikovného Jiřího Heina, který 
měl na starosti zásobování a organizaci 
nákupu od domácích výrobců i ze 
zahraničí. Začal nakupovat obroučky 
v cizině, převážně v Rakousku. Ale po-
dařilo se mu získat výhodně i skla. Na 
západě totiž přecházeli na šedesátimi-
limetrová skla a menších šestapadesá-
timilimetrových skel se zbavovali. Hein 
tak levně nakupoval skla i obroučky, 
které se Dioptře a Okule nechtěly vy-
rábět. Samozřejmě dovoz občas vázl, 
protože nebylo obvyklé nakupovat 
na západě. Česká skla se sice kvalitou 
dokázala vyrovnat těm zahraničním, 
ale kvantitou nestačila. 

Bylo obtížné shánět optické výrobky 
ze zahraničí?
Nebylo to  snadné,  a le  vrchnost 
zkrátka musela akceptovat, že jde 

V mládí se Jan Sucharda věnoval různým sportům, 
ale jeho největším koníčkem bylo lyžování.
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o lukrativní zboží. Samozřejmě po-
řád ho byl nedostatek a kdybychom 
získávali víc zboží ze zahraničí, náš 
obrat by mnohonásobně narostl. 
Třeba Okula tenkrát vyvíjela tuším 
deset modelů za rok, naopak ze za-
hraničí jsme díky Heinovi dostávali 
třeba 500 modelů, sice ne v takovém 
množství jako české, ale pomohl 
ohromnému pokroku.

Kolik tehdy stálo západní zboží?
Tenkrát byla průměrná cena okolo 
stokoruny, ovšem lidé ji ochotně platili, 
protože obruby měly vysokou výrobní 
kvalitu. Optici dostávali nové zboží 
každý měsíc a zahraniční produkty 
prodali ani ne za týden. Lidé chodili 
a ptali se, kdy jim znovu přijde nové 
zboží.  Samozřejmě ne všichni prahli po 
západu a někteří podle mého názoru na 
očích i dost šetřili.

Přicházely vůbec do Československa 
nějaké trendy?
O trendech se příliš mluvit nedá. 
Zákazník prostě dostal pro svá skla 
obroučku a hotovo. Na západě si mohl 
zákazník vybírat z několika obrub, ale 
u nás ne. Každopádně některé věci 
jsme ze zahraničí přebírali. Například 
jeden Rakušan, původem z Čech, vy-
myslel nový materiál na výrobu obrub, 
který postupně nahrazoval vysoce 
hořlavý celuloid.

Takže předtím docházelo při práci 
s brýlovými obrubami i k drobným 
požárům?
Znal  jsem jednoho nešikovného 
optika, který bez kyblíku s vodou 
brýle zásadně nedělal. Každá desátá 
obroučka mu při nahřívání chytla 
a jednou mu začala hořet v ruce, až 
se mu sežehly chlupy na ruce. Nebyla 
to jednoduchá práce a každoročně se 
vedla vášnivá debata s bezpečnost-
ními techniky, kteří měli tendenci 
závody zavřít, že s takovým hořlavým 
materiálem není možné pracovat. 
Holt  bylo zapotřebí vel iké praxe 
a někdo se to nenaučil za celý život. 
Naštěstí jsme bezpečnostní techniky 
vždy nějak ukecali a mohli s celuloi-
dem dál pracovat. Zkoušely se i fény 

s horkým vzduchem, ale práce s nimi 
byla zdlouhavá a taky dost drahá. 

Jak moc se rozvinula síť optik  
ve městech, když to srovnáte  
s poválečným obdobím?
Za mé éry od roku 1949 do roku 1981, 
kdy jsem odcházel do důchodu, vznikly 
určitě stovky provozoven a rovnoměrně 
s tím se zvýšil i obrat.

Chtělo se Vám do důchodu?
Odjakživa mám problém se vstáváním, 
takže vidina důchodu pro mě byla 
docela zajímavá. Ne že by mě už práce 
nebavila, ale plánování za normalizace 
bylo naprosto příšerné. Shora jsme 
dostávali plány o tři procenta větší, než 
byla předcházející skutečnost. Jenže 
zázraky se nedějí pravidelně a občas 
jsme mohli plány plnit jen na papíře. 
V reálu jsme si nechávali určitou rezer-
vu a nevyúčtovávali nějaké předpisy 
a podobně. 

Jaké další překážky Vám tehdejší 
doba kladla?
Prakticky jsme se nedostali přes hrani-
ce. Sice nám ředitel Navrátil vybojoval 
jednou za čtyři roky optický kongres pro 
východní země, ale pořád jsme zůstávali 
v sovětském bloku. Dobře, byli pozvaní 
i optici z Německa nebo Rakouska, 
ovšem jen jako hosté bez hlasovacího 
práva. Každý dělnický ředitel se hlavně 
snažil, aby to měl dobrý nahoře, kdež-
to Pepík Navrátil se opravdu zasadil 
o to, aby měli optici úroveň a zvládali 
nejen manuální práci, ale i správné 
vystupování. 

Měl jste někdy problémy  
politického rázu?
Naštěstí neměl, protože jsem do strany 
nikdy nevstoupil. Ředitel Navrátil věděl, 
že bych vstup neskousl, a proto na mě 
nikdy nic nezkoušel. 

Hodil jste obor za hlavu, když jste 
o d e š e l  d o  d ů c h o d u,  n e b o  j s te  
se optice dál věnoval?
Úplně jsem ze scény nezmizel. Po re-
voluci jsem například pomáhal Jiřímu 
Losovi, synovi mého nejlepšího kama-
ráda optika, který s Vilémem Richterem 

založil řetězec Fokus. Nakonec mají asi 
devadesát provozoven. Radil jsem mu se 
zásobováním, nákupem obrub a podob-
ně. Trvalo to asi dva roky, pak už mě ale 
práce přestala bavit. Nicméně s kolegy 
se pořád kamarádím a pravidelně se 
scházíme první čtvrtek v měsíci. Je nás 
asi dvacet a vzpomínáme na staré časy.

A obor oční optiky sledujete dodnes?
To víte že ano, hlavně kontaktní čočky, 
které zaznamenaly velký zlom u spor-
tovců. Divím se, že Martina Navrátilová 
mohla dosáhnout takových výsledků, 
když nosila brýle. 

Když mluvíte o tenistce Navrátilové, 
Vy sám jste sportoval?
Rád jsem lyžoval. Rozhodně jsem nebyl 
mistr v lyžování, ale šlo mi to, padal jsem 
velmi málo. Také jsem hrával ping-pong 
a volejbal. Tehdy v naší ulici bylo vhodné 
prostředí na sport, projely tam čtyři auta 
za den, tak jsme například na silnici na-
malovali tenisový hřiště a hráli.

Pomohlo Vám období komunismu 
v něčem, co už by v současnosti  
nebylo možné?
To se ví, že všechno nebylo za komu-
nistů špatný. Vzhledem k tomu, že jsem 
rád lyžoval, oblíbil jsem si odborovou 
organizaci ROH. S kamarádem se nám 
vždy podařilo získat nějaký poukaz, 
takže na týden jsme jeli na hory přes 
ROH a další týden si platili sami. Pak 
v Praze prakticky neexistovaly luxusní 
podniky. Když měl člověk slečnu, za pa-
desát korun pořídil ve slušné restauraci 
večeři pro dva. Já jsem měl v oblibě 
více než čtyři sta let starou vinárnu 
U malířů na Maltézském náměstí. 
Tam jsem v mládí rád chodíval, takže 
myslím, že puberta byla za komunistů 
docela výhodná.

Za rozhovor poděkoval Aleš Sirný
Foto: z archivu Jana Suchardy
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OPTOMETRIE

Onemocnění diabetes mel-
litus (cukrovka) může mít 

výrazný vliv na vidění. Vedle dlou-
hodobého chronického poško-
zení mohou nastat i krátkodobé 
změny, způsobené zahájením 
inzulinové terapie. V  tomto ob-
dobí, které je označováno jako 
přechodné, se zvyšuje refrakce 
oka o několik dioptrií ve směru 
hypermetropie a zhruba po třech 
měsících se vrací zpět k původ-
ním hodnotám. Vedle změny 
refrakce vystupují do popředí 
i aberace vyšších řádů, které ve-
dou k dalším obtížím především 
za šera a v přítmí. 

V článku jsou popsány nálezy 
u  34letého pacienta, získané na obou 
očích v průběhu 130 dnů. Sledovány 
byly nejen údaje o refrakci obou očí 
v přirozených podmínkách, tedy bez my-
driázy, ale poprvé také aberace vyšších 
řádů pomocí Hartmannova-Shackova 
senzoru. Výchozí hodnoty myopického 
pacienta: vpravo OP –2,69 sf; –0,44 cyl; 
vlevo OL –2,62 sf; –0,33 cyl. Vzhledem 
k nízkým cylindrickým hodnotám je 
ignorována hodnota osy.

Shodou okolností jsou u tohoto 
pacienta k dispozici hodnoty obou 
očí naměřené čtyři roky před zjištěním 
onemocnění diabetem. Tyto hodnoty 
budou použity jako výchozí.

Uvedeme průběh změn refrakce, 
zmíníme diskuzi o praktických postu-
pech a na závěr se zamyslíme nad pů-
vodem pozorovaných příznaků.

Metodika měření

K měření tzv. vlnoplošných aberací 
oka byl vyvinut a použit Hartman-
nův-Shackův senzor, který používá 
vlnových délek od 785 nm. Měření 
jednoho oka trvá asi 0,4 sekundy 
a za tuto dobu je sejmuto 20 obrazů. 
Pacient stabilizuje hlavu v opěrce pro 
bradu, osvětlení okolí je sníženo tak, 
aby šíře zornice byla alespoň 5 mm. 

překlad: prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

DOČASNÉ  
ZMĚNY optických 
vlastností oka při  
diabetu mellitu (typ 1)
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K vyloučení akomodace je použita 
fixační značka do dálky.

Přístroj umožňuje kontinuální pozo-
rování v reálném čase. Podíl akomodace 
tak může být kontrolován hodnotami 
sférické aberace (Zernikeho koefici-
ent c

12
) a velikostí zornice. Obě hodnoty 

jsou maximální ve stavu bez akomodace. 
Podle potřeby je měření opakováno. 

Hodnoty vlnoplochy jsou uzpůsobe-
ny pro velikost zornice 5 mm. Hodnoty 
pro zornici průměru 3 mm jsou přepočí-
tány korekcí pro vlnovou délku 555 nm. 

V průběhu 130 dnů byla prová-
děna měření obou očí vždy mezi 9.00 
a 13.00 hodinou. Časový odstup měření 
byl zpočátku tři dny, později se výrazně 
zvýšil až na 60 dnů.

Hodnota glykemie (hladina cukru 
v krvi) byla v počátcích léčby zjišťována 
sedmkrát denně. Tyto hodnoty byly i po 
dosažení cílové oblasti velice variabilní. 
Nepřímou informaci o průměrné dlou-
hodobé hladině cukru v krvi poskytuje 
tzv. hodnota HbA1c. Tato hodnota udá-
vá podíl vázaného červeného krevního 
barviva hemoglobinu v procentech, 
reaguje velmi zvolna na kolísání cukru 
v krvi a je označována jako „glykemická 
paměť“.

Výsledky případové studie

Od čtvrtého dne po zahájení in-
zulinové terapie si pacient stěžoval na 
poruchy vidění, od osmého dne bylo 
započato s měřením hodnot vlnoplošné 
aberace.

Na obr. 1 je znázorněn časový prů-
běh hladiny cukru v krvi. Pro přehlednost 
jsou udávány střední hodnoty po pat-
nácti měřeních a je zahrnuta i hodnota 
standardní odchylky (asi 2,5 mmol/l). 
Naopak dlouhodobější trend popisují 
tři hodnoty HbA1c, které nereagují na 
krátkodobé kolísání.

V průběhu několika málo dnů po 
zahájení inzulinové terapie velice výraz-
ně klesá obsah cukru v krvi a při měření 
hodnot vlnoplochy jsou hodnoty glukó-
zy téměř zpět na úrovni cílových hodnot. 
Ve studii proto nebyly zahrnuty všechny 
optické změny, které se mohly v prvních 
osmi dnech projevit.

Sférický ekvivalent, stejně jako sféric-
ké aberace, byl v průběhu vyšetření pro 
obě oči obdobný (srovnání viz obr. 2 a 3). 
Po strmém vzestupu dosáhne sférický 
ekvivalent během patnácti až dvaceti 
dnů maximální hodnoty +5 dioptrií ve 
smyslu hypermetropie, což odpovídá 
hodnotě kolem 0,25 dpt denně. Poté 

následuje pomalejší pokles hodnot, kdy 
s hodnotou přibližně 0,083 dpt denně je 
po šedesáti dnech (po osmdesáti dnech 
od nasazení inzulinu) dosaženo výcho-
zích hodnot. Skokové snížení obsahu 
cukru v krvi ukazuje jeho maximální 
účinek teprve s minimálně dvoutýden-
ním zpožděním.

obr. 1  Časový průběh hodnot glukózy v mmol/l byl stanoven jako denní funkce změn 
den po zavedení inzulinové terapie. Údaje jsou zaznamenávány po 15 měřeních. 
Míra rozptylu (okolo 2,5 mmol/l) je naznačena čárkovaně. Počátek optického mě-
ření je zaznamenán na vertikále (devátý den). Tři hodnoty HbA1c zaznamenávají 
dlouhodobý trend. Čárkovaná linie slouží k lepšímu vizuálnímu sledování.

obr. 2  Změny (Δ) sférického ekvivalentu a hodnot cylindru oproti výchozím hodnotám 
(před manifestací diabetu) jsou zaznamenány v denních intervalech. Čárkovaná 
a tečkovaná linie představují pravé a levé oko. Od patnáctého do osmnáctého dne 
je dosaženo maxima nárůstu sférického ekvivalentu. Lomivost oka je zvýšena 
o 5 dpt. Okolo 80. dne je dosaženo opět výchozích hodnot. Cylindrické hodnoty 
zůstávají s jediným vybočením poměrně stabilní.
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Cylindrické hodnoty byly před one-
mocněním diabetem pod úrovní 0,5 dpt. 
S výjimkou měření patnáctý den, kdy byl 
zaznamenán výkyv –1 dpt, vykazovalo 
měření cylindru jen nepatrné změny. 
Hodnoty os cylindru kolísaly maximálně 
ke 30°, což při nízkých hodnotách cylin-
dru znamená irelevantní změnu vidění 
a nemá tedy odpovídající výpověď.

Kromě symetrické sférické aberace 
nebyly prokázány žádné změny vyšších 
řádů. Obr. 3 ukazuje časový průběh ko-
eficientu c

12
 (průměr zornice 5 mm) ve 

vztahu k výchozím hodnotám. Po prud-
kém vzestupu se dosáhlo maximálních 
změn okolo 0,23 µm po zhruba patnácti 
až dvaceti dnech, na obou očích přibliž-
ně stejně. Po 100 dnech bylo dosaženo 
(včetně lehké diference mezi oběma 
očima) výchozí hodnoty 12 nm. Obě oči 
vykazují mimořádnou shodu.

Na obr. 4 je vyobrazen celkový časo-
vý průběh pravého oka. Na horizontál-
ním meridiánu (osa 0°) je zaznamenán 
průřez vlnoplochou při průměru zornice 
5 mm. Výchozí stav myopa představuje 
nahoru otevřená parabola. Zakřivení 
této paraboly v okolí původu směřuje 
sférou do tohoto meridiánu. Irelevantní 
střední hodnota celkové vlnoplochy je 
nastavena na nulu.

Po osmi dnech se stává z paraboly 
přibližná rovina vlnoplochy. To odpovídá 
téměř emetropickému oku. Po dalších de-
seti dnech, tedy osmnáctý den se parabola 
otevírá směrem dolů. Zakřivení se změnilo, 
oko je nyní hypermetropické. Poté se ve 
31. dnu obnovila téměř emetropie. Výchozí 
hodnoty bylo dosaženo 78. den. 

Závěrem lze konstatovat, že obě oči 
vykázaly zřetelné změny refrakce. Nejvý-
raznější je sférický ekvivalent a sférická 
aberace, obě jsou symetrické v rotaci. Po 
zhruba osmdesáti dnech významných 
změn se obě oči s velkou přesností vra-
cejí k výchozím hodnotám.

Co je třeba udělat

V případě zahájení terapie inzulinem 
musí být pacient informován o oče-
kávaných změnách vidění a o tom, že 
se během několika měsíců stav upraví 
a vrátí na výchozí hodnoty. Někteří pa-
cienti propadají vinou změn ve vidění 
panice. Pokud budou o možných problé-
mech včas informováni, nedojde u nich 
alespoň k nepříjemnému momentu 
překvapení. 

Je nutné upozornit i na to, že dokud 
se vidění nevrátí na původní hodnoty, je 

na přechodnou dobu omezena schop-
nost řídit automobil. Vedle sníženého 
vidění se při jízdě s rozšířenou zornicí (při 
stmívání a v noci) výrazně uplatňují další 
problémy sférické aberace.

Použití brýlí je možné, musí se však 
často upravovat, protože refrakce se 
mění prakticky denně. Pro myopy by 
bylo ideální použít brýle s možností 
mechanického nastavení dioptrické 
síly (např. princip Alvarezových čoček). 
Ohraničený rozsah dioptrické účinnosti 
musí být respektován především u hy-
permetropů. 

Pacient popisovaný v tomto článku 
používal v domácím prostředí úspěšně 
zkušební obrubu se zkušebními skly, aby 
mohl alespoň příležitostně pracovat na 
počítači nebo číst. Nejednalo se o plnou 
korekci, ale o dočasné snížení poruch 
vidění, které vyhovovalo průběžným 
změnám refrakce. Na konci přechod-
ného období se pacient opět vrátil 
k původním brýlím.

Diskuze

Časové rozložení změn po aplikaci 
inzulinu ani podstatu optických změn 
nelze komplexně vysvětlit. Numerické 
studie, realizované na jednoduchém 
modelu oka (Gullstrand, LaHaque atd.) 
ukazují, že hypermetropizaci o několik 
dioptrií nelze vysvětlit prostřednictvím 
reálných změn v „konstrukčních údajích“, 
jako je rádius zakřivení, index lomivosti 
či vzdálenosti. Tyto změny parametrů by 
byly snadno realizovatelné, ale pro tento 
případ nevhodné. Přímý vliv glukózy na 
lomivost médií v daných koncentracích 
je nepatrný.

Charman jako první uveřejnil a vy-
světlil názor na změny v nehomogenním 
průběhu lomivosti čočky (index gradi-
entu čočky). V detailní studii modelu 
pro radiální a axiální rozdělení lomivosti 
poukázal na to, že už velmi mírné snížení 
lomivosti v jádru čočky může mít účinek 
několika dioptrií. Není však jasné, odkud 
tyto změny lomivosti přicházejí.

Spekulativně můžeme použít násle-
dující vysvětlení: u neléčené hyperglyke-
mie trvá zpravidla dosti dlouho, než je 
odhalena a zahájena její léčba. V té době 

obr. 3  Změny sférické aberace, popsané jako Zernikeho koeficient c12 (pro šíři zornice 
5 mm) dosahují kolem šestnáctého až jednadvacátého dne maxima. Pravé oko 
(čárkovaná linie) prokazuje časové zpoždění proti levému oku. Kolem 80. dne je 
dosaženo výchozích hodnot, naměřených čtyři roky před začátkem onemocnění. 
Standardní odchylky jsou zaznamenány u každé hodnoty.
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se vytváří prostorová rovnováha s celko-
vě zvýšenými hodnotami glukózy, které 
se po dávce inzulinu náhle a výrazně 
sníží. To se však neděje rovnoměrně – 
v nitrooční tekutině je pokles rychlý, 
ale v čočce je látková výměna mírná 
a pomalá. Z toho vyplývá diference mezi 
čočkou a jejím okolím, což vede k vnikání 
tekutiny do čočky díky výraznému osmo-
tickému tlaku glukózy. Proto se zvětšuje 
koncentrace proteinů i objem čočky 
a tím se snižuje její lomivost. 

Elektrolyty trvale vstupují do čočky na 
jejích pólech a vystupují v ekvátoru – to 
by mluvilo pro rotačně symetrický vzor 
prostorových změn lomivosti, které vy-
tvářejí zase jen rotačně symetrické změny 
optických médií, jak jsme mohli pozorovat.

Relativní objemové zvětšení v hod-
notě několika procent je dostačující pro 
odpovídající snížení lomivosti a ztrátu 
několika dioptrií. Relativní hodnoty 
tloušťky a zakřivení se mění zřetelně 
méně než objem. Tyto nejmenší modi-
fikace v geometrii oční čočky jsou těžko 
měřitelné. Popsaný proces vniknutí teku-
tiny do čočky trvá zřejmě asi dva týdny, 
než je dosaženo rovnováhy.

Jakmile je koncentrace glukózy 
v čočce vyšší než v jejím okolí, stav se 
nemění. Časem se koncentrace glukózy 
v čočce redukuje tím, že tekutina uniká 
a čočka se vrací k původním hodnotám. 
Glukóza uniká z čočky extrémně pomalu 
difuzí. Normálně by probíhala látková 
výměna, bez přítomnosti kyslíku je však 
v čočce možný pouze anaerobní proces. 
Ten probíhá pomaleji, což lze pozorovat 
při návratu k normálním hodnotám.

Oba tyto rozdílné procesy, tedy 
vnikání tekutiny pomocí osmotického 
tlaku a odbourávání glukózy, by mohly 
vysvětlovat rozdílný časový stupeň pře-
chodných jevů. V každém případě jsou tak 
přijatelně vysvětleny rotačně symetrické 
prostorové změny lomivosti uvnitř čočky. 

Nicméně je třeba zopakovat, že 
uvedené skutečnosti jsou pouze odkazy 
a nikoliv přísně experimentální potvrzení.

Experimentální test by mohl být 
proveden v případě, že by při zahájení 
inzulinové terapie byly pacientovi im-
plantovány jedna nebo dvě nitrooční 
čočky. Díky umělému materiálu čočky by 
mohly být zjištěny jiné časové závislosti.

Závěr

Po zahájení inzulinové terapie u dia-
betu mellitu (typ 1) byly pozorovány velké 
změny refrakce na obou očích (+5 dpt od 
výchozí hodnoty) ve smyslu hypermetro-
pie. Maximálních hodnot bylo dosaženo 
dvacet dní po zahájení terapie (obr. 5). 
Dodatečně byl stanoven nárůst sférické 
aberace (c

12
) v tomtéž časovém průběhu. 

Přibližně po osmdesáti dnech se obě oči 

vrátily s velkou přesností k výchozím hod-
notám, a to včetně aberací vyššího řádu.

Z německého originálu přeložila  
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
Grafické podklady: DOZ 04/2017

Literatura:

BLENDOWSKE, R. Transiente Veränderung der 

optischen Eigenschaften des Auges bei Diabetes 

Mellitus (Typ 1). DOZ Deutsche Optikerzeitung. 

Heidelberg: DOZ-Verlag, 2014, 04, 129–133.

obr. 4  Pro pravé oko je zaznamenán horizontální řez vlnoplochou v různých dnech po zahájení 
terapie inzulinem. Zakřivení v blízkosti centra odpovídá sféře. Celková linie reprezentuje 
výchozí hodnoty asi –2,75 dpt. Nahoru se zvyšuje hypermetropie o +5 dpt. Po osm-
nácti dnech se vývoj obrací a 78. dne dosahuje opět výchozích hodnot. V osmém 
a jednatřicátém dni při průběhu změn tam i zpět je oko nejblíže emetropii.

obr. 5  Souhrnný časový schematický průběh (nahoře) a změny v oční čočce (dole). Na 
začátku (vlevo od ordináty) je pacient s hyperglykemií; glukóza (symbolicky zná-
zorněná jako šestiúhelník s kyslíkem O) se nalézá všude v oku a také v oční čočce. 
Inzulinová terapie snižuje šokově koncentraci glukózy v okolí čočky. Osmotickým 
tlakem vstupuje tekutina do čočky, její objem se zvětšuje a radiálně symetricky ubývá 
lomivost. To působí změny sférického ekvivalentu a sférické aberace. Po maximu 
ve dvacátém dni se pomalu ztrácí glukóza z oka a s ní i nitrooční tekutina (proces 
je nejasný). Objem opět klesá na původní hodnoty a 80. dne je proces ukončen.
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JAK TO VIDÍM JÁ  autor: redakce 

Lukáš Rittstein (1973) je sochař 
a  Barbora Šlapetová (1973) 

malířka, fotografka a  režisérka 
uměleckých experimentálních 
filmů. Oba patří již dvacet let mezi 
nejviditelnější umělce na české 
scéně. Lukáš je nositelem Ceny 
Jindřicha Chalupeckého (1999), 
kterou předával prezident Václav 
Havel nejtalentovanějším uměl-
cům do 35 let. Prestižní literární 
cenu Magnesia Litera za knihu 
Proč je noc černá obdrželi v roce 
2005. Rozměrnými díly reprezen-
tovali Českou republiku na EXPU 
2010 v Šanghaji a na EXPU 2015 
v Miláně. Barbora Šlapetová spo-
lupracuje od roku 2009 s NASA 
na uměleckých projektech. Její 
fotografie dokonce vynesla raketa 
na Mezinárodní vesmírnou stanici 
ISS a její filmy jsou natáčeny nejen 
na Zemi, ale i ve vesmíru. Je taktéž 
uměleckým leadrem společnosti 
Black Moon Corporation, která 
v blízké době startuje lety na Mě-
síc. Lukáš Rittstein vede ateliér 
sochařství na pražské Akademii 
výtvarných umění a jeho stálé rea-
lizace lze najít na mnoha veřejných 
prostorech v České republice – 
například v kampusu Masarykovy 

univerzity v Brně, u Státního oblast-
ního archivu v Praze, před Domem 
umění v Ostravě nebo v knihovně 
a na zastávce autobusu v Liberci. 

Jakou úlohu ve vašem životě hraje zrak? 
BŠ: Je to nejsilnější způsob vnímání, 
vidění a vědění. 
LR: Úplně zásadní, hltám očima, proženu 
to srdcem a přes materiál pošlu dál.

Co Vás v poslední době uhodilo do očí? 
BŠ: Každý den je překvapující, kolik krásy 
kolem nás je. Často se mi zjevují mlhy 
v otevřené panenské krajině a vůně 
motoru při přistání misijním letadlem 
v horách Západní Papuy, kdy vidím 
nahé domorodce dychtivě čekající na 
povídání u ohniště a často to paradoxně 
„vidím“ v tunelu Mrázovka – v absurdním 
betonovém technickém prostoru, mezi 
blikajícími auty a bez jediného stromu, 
dokonce i nebe – i tahle apokalyptická 
vize cestou s dětmi na tenis je vizuálně 
atraktivní. Ještě že je i sluch – poslou-
chám přitom hudbu a tak sluch emo-
tivně nahrazuje v tu chvíli „reálné“ vidění. 

Jaká kniha, obraz, fotografie či jiné umě-
lecké dílo vás v poslední době oslovily? 
BŠ: Velká ryba od Davida Lynche, kniha 
Apač, který chtěl být orlem, a sochy 

medvěda a Hydry v boji s Kálí v Benát-
kách od Damiena Hirsta... A koncert Yello 
v Berlíně... 
LR: Vyrostl jsem na ateistickém sídlišti, 
proto je pro mě zajímavá kniha Svět bez 
boha od Tomáše Halíka. A megastická 
výstava Jardy Róny. 

Kdy vám naposledy oči zářily 
 nadšením? 
BŠ + LR: Nejvíc v životě v absolutním 
stavu narození našich tří dcer. Je to 
úplně nejvíc, co lze zažít – vidět zázrak 
vzniku života přímo na sobě. Kouzlit 
přirozeností. 

Co (nebo koho) byste střežili  
jako oko v hlavě? 
BŠ: Naše děti a vztahy. Láska je stejně 
motor všeho, co má cenu. A štěstí v po-
době zdraví je k tomu třeba. 
LR: Moje děti a ženu.

Kdy je podle vás potřeba  
mít oči na stopkách? 
BŠ: Kdykoliv a kdekoliv, když cítíš zlo 
nebo něco, co nedokážeš identifikovat – 
co neznáš a způsobuje to neblahé poci-
ty – někdy až fyzické. Zlo a špatné úmysly 
mají naštěstí hmotnost, takže jsou i vidět, 
a když se dobře díváš, můžeš je dopředu 
číst – jako v obrazu Doriana Graye. 

JAK TO VIDÍ
Barbora Šlapetová  
a Lukáš Rittstein
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LR: Když se „kriplové“ motají kolem 
základní školy.

Nad čím přivíráte oko  
a nad čím naopak ne? 
BŠ: Fenomén času. Tam přivírám oko, ne-
boť už mám zkušenost, že nic neuspěcháš 
a že čas je relativní – někdy naopak čím 
víc spěcháš, tím méně stihneš správně 
vyhodnotit situaci či plán a tak si můžeš 
přidělat práci... Pořád se učím trpělivos-
ti – na to je nejlepší učitel Lukáš. Osm 
měsíců na mezinárodní stanici v 15 m2 je 
na časové přímce jiné než za osm měsíců 
objet svět se všemi zážitky a pestrostmi 
světa, a za tu dobu vznikne v břichu nový 
tvor... Nikdy nepřivírám oči, když někdo 
něco dělá se zlými úmysly a zároveň nikdy 
nezapomínám na všechno nádherný 
a nadpřirozený. Tolik lidí a situací bylo 
a je jako dar a já si toho nesmírně vážím. 
LR: Přivírám nad vzplanutím emocí 
s dobrým úmyslem a nepřivírám nad 
promyšlenou lumpárnou ve snaze po-
škodit druhého.

Otevřel vám někdy někdo oči? 
BŠ: Ano, mockrát. Ve špatném je to 
nejúčinnější – neboť okamžitě vidíš, jak 
daleko a vznešeně, ušlechtile a s láskou 
dokážou zcela přirozeně a nezištně fun-
govat jiní. A velkorysost, odvaha a srdce 
se vždycky vrací mnohonásobně víc, 
a to je krása – a krása je, že takových 
lidí je dost. A zřejmě nejvíc překvapivá 

byla odpověď papuánského náčelníka, 
když jsme se ho poprvé zeptali, jestli je 
noc černá – vyhrkl odpověď, která zcela 
zásadně ovlivnila náš život. A to jsem se 
ho ještě pětkrát zeptala znovu, abych 
měla jistotu. Řekl: „Noc není černá! Svět-
lo dělají oči. Když v noci spíš, tvoje oči 
letí nahoru a dělají světlo hvězd. Hlídají 
zpátky svá spící těla a můj děda Edu létal 
do vesmíru dýmem – nosil odtamtud 
banány a kuřata a s lidmi odtamtud 
si rozuměl. Jednou mě vzal s sebou...“ 
Nadpřirozeně přirozený! Tehdy jsem 
začala psát do NASA, abych si vyfotila ty 
oči, které byly hvězdami, a tak začal celý 
„papuaastronautský“ příběh. 
LR: Bára.

Kdo a čím si u vás dělá dobré oko? 
BŠ: Nejdůležitější je, když je člověk 
svůj – a ideálně pořád s duší dítěte – 
odvážný, ryzí, zvědavý, otevřený a pří-
mý... a to, co dělá, dělá s láskou, ať je to 
cokoliv. Takoví nestárnou – přemůžou 
čas a vždycky obohacují. Nesypou do 
vás svůj odpad, buď proto, že ho nemají, 
nebo z respektu k vám, protože pro ně 
nejste odpadkáč. 
LR: Upřímností. 

Existuje výjev, na který nikdy  
nezapomenete? 
BŠ: Porody. Absolutní výjev a stav – mo-
ment bohyně. To je zřejmě pro všechny 
ateisty důkaz, že zázraky se dějí. 

V kresbě Stvoření světa Báry Šlapetové se propojují dva světy – exotický „pravěký“ svět 
domorodých Papuánců se světem astronautů ve věku kosmonautiky.

Sochu Tour vytvořenou z autobusu Volvo a ocelové roury procházející střechou a předním sklem nazval Lukáš Rittstein antropologickým 
putovním monumentem. Poprvé byla vystavena v roce 2010 v Centru současného umění DOX v Praze.
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LR: Porody a nazí Papuánci prohlížející si 
„herkulesy“ v devadesátých letech.

Krása je v oku toho, kdo ji vnímá. 
Na co vy se nejraději díváte? 
BŠ: Všechno je inspirující – arche-
typálně to je krajina, moře, hory... 
a pak krása člověkem vytvořená, která 
demonstruje sílu ducha a odvěkou 
lidskou touhu překonávat lidskou 
dimenzi – kouzlit, létat, dýchat pod 
vodou, tvořit... velké kultury světa, ale 
i pohledy a úvahy dětí. Co je s vnitřní 
etikou, dobrem či smyslem, nemůže 
být ošklivé. Tam, kde se vraždí a ničí 
a kde „stojí“ temná energie zla – tam 
je krása potlačovaná nejvíc. 
Naposledy jsem vzbudila pozdvižení 
v galerii Uffizi, když jsem si jako jediná 
důkladně prohlížela obrazy Botticelli-
ho. Ostatní si drželi odstup nejméně 
pěti metrů a více, a to s bariérou tisíců 
mobilů, aby si vyfotili trofej z muzea. 
Absolutně nepochopitelný stav – 
davy a davy lidí, kteří se vůbec nedívají 
a ještě útočí nejen slovně na toho, 
kdo vidí a dělá jen to, co se u obrazu 
předpokládá – tedy prohlíží si ho. Byl 
to experiment, jak se z dobrých lidí 
stávají díky davové psychóze lidi zlí – 
přesně podle knihy Philipa Zimbarda 
ve stanfordském experimentu. Já se 
stejně nejraději dívám na svoje dcery... 
a taky na Lukášovy sochy. 
LR: Jsem pořád v jednom úžasu.

Co vás obvykle upoutá 
na  první  pohled? 
BŠ: To je různé – někdy barva, jindy tvar. 
LR: Ženská pozadí.

Jaké místo na světě podle vás  
stojí za vidění? 
BŠ: Oblast Skalistých hor, obrovské 
stromy a indiánská města a Shafer 
Trail na západě Ameriky, mexické 
pyramidy v džungli, kde jsou jenom 
zoborožci, hinduistické chrámy na 
úpatí hor s vůní obětinek na Bali, 
tropické deště burácející do stanu, 
nejromantičtější a kulturou neko-
nečné Benátky, ryzost Sicílie, muzea 
Paříže, pyramidy a trhy v Káhiře, Anu-
radhapura s nejstarším posvátným 
stromem... a chatrče na konci světa 

u kmene Yali Mek – ty vám opravdu 
otevřou oči. 
LR: Těším se na Indii.

Které místo v české krajině  
je pro vás nejmalebnější? 
BŠ: Morava!!! 
LR: Vltava od Svatojánských proudů ke 
Karlovu mostu.

Má podle Vás strach velké oči? 
BŠ: Ti, co se bojí, většinou na sebe 
přitahují věci, na které v hrůze myslí. Já 
vždycky věřím v dobrý výsledek, když 
se do něčeho pustím, nedovolím si 
pochybnosti či strach... a to bych řekla, 
že mám dost často velké oči a Lukáše, 
co hlídá, po ruce. 

Co je pro vás největší zloděj času? 
A co rádi děláte, když máte 
moře času? 
BŠ: Teda někdy bych chtěla mít aspoň 
„rybník“ času – to si nedovedu představit. 
A moje nejčastější představa o mém 
čase je, že vlaju za hodně rozjetým 
rychlíkem a moje jediná starost je se 
nepustit. A vlastní zkušenost je, že čím 
víc toho máš, tím víc toho stihneš – takže 
 všechno je tak jak má. 
LR: Největší zloděj času je handrko-
vání a když mám čas, tak se kochám 
a  sochám.

Dokáže vás něco dojmout  
až k slzám? 
BŠ: Pořád a čím dál víc. Naštěstí brečím 
štěstím. 
LR: Zasloužený úspěch druhého nebo 
vítězství nad těžkou situací. 

Máte někdy chuť vidět do 
 budoucnosti? 
BŠ: Ne. Jednou jsem viděla, co se 
může stát dost přesně tak hodinu 
dopředu a díky téhle vizi jsme si za-
chránili život. 
LR: Zvědavý jsem ukrutně, ale tohle 
nevím...

V kom vidíte hrdinu? 
BŠ + LR: V lidech, kteří ne z důvodu 
obdivu ostatních, ale z vnitřní potře-
by pomáhají druhým ( jako manželé 
Nechybovi – ona přivádí na svět 

život a on ho chrání), v těch, co si 
plní své sny a tím obohacují druhé 
a v těch, kteří nezradí dobrou věc 
kvůli vlastnímu prospěchu jako ná-
čelník  Václav Havel, jenž s otevřeným 
srdcem vstoupil do našeho životního 
příběhu.

Co byste podnikla jako  
neviditelná? 
BŠ: Nad tím jsem nikdy neuvažovala, 
i když se mi ve snech zdávají různé 
změny dimenze i velikostí, a to z různých 
pohledů – včetně toho, že zvenku kou-
kám na sebe. 

Jak by vypadaly brýle Vašich snů? 
BŠ: Ty už přece existují – jsou to čočky! 

Jaký vhled a poučení Vám dává  
Vaše práce? 
BŠ: Křídla. Nesmrtelnost. Zhmotnění 
času. Radost. A stejně je nejkouzelněj-
ší, když vezmeš jenom tužku a papír 
a vytvoříš z pár čar něco nekonečného, 
nesmrtelného a nemyslitelného – a to 
už dělá dítě... 

Co je podle Vás očividné? 
BŠ: Barevnost nekonečných variací 
našeho světa s dokonalostí přírody, 
síla lidské touhy a nemožnost žít ve 
vesmíru. 

Kdy jste naposledy přišli –  
viděli – zvítězili? 
BŠ + LR: Když se nám na Papui skoro 
zabil parťák. Měla jsem o tom sen – ten 
se stal – a my zvítězili tím, že on smrtící 
desetimetrový pád ze skály na skálu do 
vody v území kanibalů a pravěké msty 
s nemožností dostat ho do nemocnice 
dřív než za pět dní – vlastní silou a zjevně 
za pomoci vyšší ochranné moci – bez 
následků přežil. Klobouk dolů před jeho 
vítězstvím...

Za rozhovor poděkovala redakce
Foto: z archivu L. Rittsteina a B. Šlapetové
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ORTOPTIKA   autorka: Mgr. Andrea Jeřábková

ŠÍŘKA FÚZE  
Z POHLEDU  
ORTOPTISTY
Šířka fúze je nejen v ortoptice 

velmi důležitým parametrem 
a bývá neprávem často opomíje-
na. Šířka fúze je schopnost člo-
věka konvergovat a divergovat, 
lze ji tedy definovat jako rozmezí 
mezi divergencí a konvergencí. 

Velikost šířky fúze

Nedostatečná nebo velmi malá šířka 
fúze může způsobit velké problémy. 
Často bývá spojena s insuficiencí konver-
gence. S malou šířkou fúze se setkáváme 
na ortoptických pracovištích například 
u divergentních strabizmů. Malá šířka fúze 
způsobuje problémy také u dětí, které 
mají potíže se čtením či psaním, nebo 
u nichž byla již diagnostikována některá 
ze specifických poruch učení. Dále se se-
tkáváme s tímto problémem u dospělých 
pacientů, kteří pracují dlouhodobě u po-
čítače. Těchto pacientů vzhledem k počí-

tačové době, v níž žijeme, stále přibývá. 
Bohužel už i malé děti předškolního věku 
tráví i několik hodin denně u počítače či 
tabletu. Kromě bolestí hlavy či syndromu 
suchého oka se objevují u skupiny těchto 
pacientů přechodné diplopie do blízka. 
Tito pacienti mají většinou oční nález 
zcela v normě, na ortoptiku přicházejí 
s astenopickými potížemi či přechodnou 
diplopií. Správnou diagnostikou a násled-
ně správně zvolenou léčbou lze šířku fúze 
rozšířit a eliminovat tak jejich problémy. 
Velikost šířky fúze je také důležitá u dětí, 
které docházejí na pravidelné ortopticko-
-pleoptické cvičení. Měření šířky fúze je 
vždy součástí ortoptického statusu a také 
následně součástí ortoptického cvičení. 
Ortoptista se vždy snaží, aby každý paci-
ent měl dostatečnou šířku fúze. Správná 
velikost šířky fúze je diskutabilní a nelze 
přesně stanovit, jaká musí šířka fúze být, 
aby člověk neměl žádné problémy. Jiná 
je doporučená velikost šířky fúze u dítěte, 
jiná u dospělého pacienta. Dříve se uvá-

dělo, že fyziologická hodnota horizontální 
šířky fúze do konvergence je 30° a do di-
vergence 10°. V současné době jsme rádi, 
pokud je u dětí šířka fúze do konvergence 
alespoň 20° a do divergence 8°, u dospě-
lého pacienta pak do konvergence 15° 
a do divergence alespoň 7°.

Měření šířky fúze

Šířku fúze můžeme měřit nejen v ho-
rizontálním směru, který nás více zajímá, 
ale také ve vertikálním směru. Hodnoty 
vertikální šířky fúze jsou velmi malé, vět-
šinou kolem 2°. Pokud měříme šířku fúze 
směrem do konvergence, mluvíme o tzv. 
pozitivní fúzi, měříme-li do divergence, 
mluvíme o tzv. negativní fúzi. Šířku fúze 
měříme nejčastěji do dálky, lze ji však 
měřit také do blízka, přičemž do blízka by 
měla být šířka fúze větší než do dálky. Mě-
říme ji v prostoru (prostorová šířka fúze) 
a na přístrojích (přístrojová šířka fúze).
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Prostorová šířka fúze

K měření šířky fúze v prostoru se 
používají prizmata. Pacient pozoruje ze 
vzdálenosti pěti metrů světelný fixační 
bod. Pokud má brýlovou korekci, měření 
probíhá s korekcí. Při měření pozitivní 
šířky fúze předkládáme před jedno oko 
postupně prizmata s bází zevně, oko 
vidíme v konvergenci. Ke zjištění veli-
kosti negativní šířky fúze předkládáme 
prizmata s bází dovnitř, oko se uchýlí 
do divergence. Prizmata předkládáme 
vždy tak dlouho, až vznikne diplopie. 
Ke zjištění velikosti vertikální šířky fúze 
předkládáme před jedno oko postupně 
prizmata s bází dolů, dokud se opět 
neobjeví diplopie, měříme na tomto 
oku tzv. supravergenci. Pokud budeme 
předkládat prizmata s bází nahoru, 
měříme tzv. infravergenci. Výsledek je 
v prizmatických dioptriích a zapisuje se 
například –6,0 až +20,0 pD.

Přístrojová šířka fúze

Pomocí synoptoforu měříme pří-
strojovou šířku fúze. Pacient se svou 
brýlovou korekcí sleduje fúzní obrázky 
(obrázky pro fúzi II). Ramena synoptofo-
ru jsou nastavena v subjektivním úhlu. 

Jedním ramenem (ale můžeme také 
oběma rameny současně) posunujeme 
plynule nejdříve do divergence a poté 
do konvergence. Sledujeme rohovkové 
pohyby, jakmile se objeví jejich pohyb, 
sečteme stupně na obou ramenech. 
Výsledek se udává v úhlových stupních 
a zapisuje se například –6,0° až +20,0°. 
Vertikální šířku fúze měříme posunem 
ramen ve vertikálním směru, opět sle-
dujeme rohovkové pohyby a odečítáme 
výsledek na stupnici. 

Vždy zjišťujeme velikost šířky fúze 
v prostoru i na přístroji. Pro pacienta 
je důležitější to, jak vidí v prostoru, ale 
právě výsledky přístrojových měření 
nelze opomíjet, často nám totiž právě 
tato měření pomohou objevit pacientův 
problém.

Cvičení šířky fúze 

Cvičení šířky fúze provádíme pomocí 
prizmat, synoptoforu či vergenčního 
stereoskopu, vektografů apod.  

Cvičení s prizmaty se provádí podob-
ně jako při diagnostice. Pacientovi před-
kládáme prizmata s bází tak, abychom 
vždy cvičili ve směru menší šířky fúze. 
Zjednodušeně lze říci, že také cvičíme 

šířku fúze v opačném směru, než je 
úchylka. Bázi prizmat předkládáme tedy 
proti směru úchylky tak dlouho, dokud 
se neobjeví diplopie. 

Na synoptoforu cvičíme opět po-
dobným způsobem. Pomocí šroubu 
posunujeme fúzní obrázky ve směru 
divergence či konvergence, dokud se 
obrázek nerozdvojí nebo se neztratí 
kontrolní značka fúzního obrázku. 

Podobným způsobem jako cvičení 
na synoptoforu se provádí cvičení na 
vergenčním stereoskopu. Pacient s brý-
lovou korekcí opět sleduje stereosko-
pické obrázky, se kterými lze pohybovat 
v horizontálním směru do divergence 
a konvergence. 

Cílem cvičení je, aby pacient co 
nejdéle udržel fixační bod (prizmata) či 
fúzní obrázek (synoptofor, stereoskop) 
spojený. Při diagnostice i při cvičení 
musíme vždy sledovat rohovkové reflexy 
a nespoléhat se jenom na informaci, 
kterou nám sdělí pacient.

Mgr. Andrea Jeřábková
Ortoptická ambulance, Brno
Katedra optometrie a ortoptiky  
LF MU v Brně 
andrea.jerabkova@email.cz

Grafické podklady: AdobeStock

Na displeje tabletů a mobilních telefonů hledí dnes už i předškolní děti několik hodin denně, i u nich se pak objevují přechodné diplopie.
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STRÁNKY OÚS   autorka: Ing. Alexandra Kováčiková

OPTICKÁ ÚNIA  
SLOVENSKA 
informuje
Trinásty kongres  
v piatok trinásteho

Piatok trinásteho považujú niektorí 
z nás za nešťastný deň, nájdu sa i takí, 
ktorí nevychádzajú z domu, dokonca 
si berú dovolenku v práci, aby sa im 
náhodou niečo zlé nestalo. Na druhej 
strane, mnohí z nás považujú tento deň 
za šťastný. My sme sa rozhodli práve 
v takýto magický deň zorganizovať do-
konca trinásty Odborný kongres optikov 
a optometristov Slovenska. Zdá sa, že 
magická trinástka nemala na priebeh 
kongresu negatívny vplyv. Počasie bolo 
po celý čas nádherné, služby hotela Ski & 
Wellness Residence Družba**** v Jasnej 
na vynikajúcej úrovni, čo potvrdila aj 
bohatá účasť optikov, optometristov, 
zástupcov sponzorských firiem a ďal-
ších hostí v počte viac ako 210. V rámci 
kongresu sa v nedeľu 15. októbra konal 
snem Optickej únie Slovenska, ktorá bola 
organizátorom celého podujatia. 

Odborný program kongresu

V tomto roku sme sa pokúsili vrátiť 
koncepciou kongresu do jeho pr-
vopočiatkov, kedy sponzorské firmy 
neprezentovali okuliarové rámy, ale 
odborné meracie a dielenské prístroje 
a novinky zo sveta okuliarových šošo-
viek a kontaktných šošoviek či okulia-
rových rámov. Dôvodov pre tento krok 
bolo niekoľko. Hlavným dôvodom bola 
naša snaha udržať hlavnú myšlienku 
odborného kongresu, a tou je samotná 
odbornosť. Kongres má byť predovšet-
kým miestom pre zvyšovanie odbornej 
vzdelanosti očných optikov a optomet-
ristov. V tejto súvislosti patrí veľká vďaka 
sponzorským firmám, ktoré sa tejto 
príležitosti chopili s veľkým nasadením. 
Počas celého piatku a soboty prezen-
tovali prístroje a novinky týkajúce sa 
okuliarových a kontaktných šošoviek, 
ochotne všetko vysvetľovali a predvád-
zali. Navyše počas workshopov sa mohli 

návštevníci kongresu oboznámiť aj s ich 
technickými parametrami a marketin-
govými výhodami všetkých exponátov. 
Súbežne počas oboch kongresových 
dní s workshopmi prebiehali odborné 
prednášky. 

Sieň slávy slovenských 
očných optikov 
a optometristov 

V tomto roku sme v rámci sobotného 
slávnostného večera odovzdali ocenenia 
za rozvoj očnej optiky a optometrie 
na Slovensku trom očným optikom 
a optometristom. Prvou ocenenou bola 
Ida Duchoňová, ktorá doposiaľ aktívne 
pracuje v očnej optike od roku 1954, 
čo je 63 rokov. Druhé ocenenie bolo 
udelené Petrovi Petríkovi, ktorý v tej istej 
prevádzke odpracoval viac ako 46 rokov. 
Tretie ocenenie si prevzal Július Slanina, 
ktorému sa ako jedinému optometristovi 
na Slovensku podarilo v jeho aktívnej 
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praxi prepojiť všetky služby pre oftalmo-
logických klientov, od očnej optiky, op-
tometrie až po mikrochirurgiu oka v jeho 
firme, ktorá nesie názov DOM OKA.

Zábava a relax na kongrese

Piatkový a sobotný večer sa niesol 
v duchu príjemného posedenia pri 
hudbe a dobrom jedle. Vyvrcholením so-
botného večera bola už tradične bohatá 
tombola, po ktorej nasledovala zábava 
až do skorých ranných hodín. Mnohí 
z nás relaxovali vo vynovenom wellness 
hotela Družba****, dokonca s pohárom 
šampanského v ruke vo vírivke. A mno-
hých vytiahlo do tatranskej prírody, 
aspoň na krátku prechádzku, nádherné 
slnečné počasie, ktoré panovalo počas 
tohoročného kongresu.

Poďakovanie sponzorom

Optická únia Slovenska aj touto 
cestou ďakuje všetkým sponzorom 
kongresu za ich účasť, finančnú aj ma-
teriálnu podporu, vynikajúce odborné 
prednášky a workshopy, ktoré pripravili 
pre účastníkov tohto podujatia. Opäť 
opakujeme, že bez ich prispenia by 
sme pre slovenských optikov a opto-
metristov takúto akciu nikdy neboli 
schopní zrealizovať. Vďaka patrí predo-
všetkým hlavným sponzorom – firmám 
Alcon a Rodenstock. Poďakovanie 
patrí aj ostatným sponzorom, a to fir-
mám Sagitta, AMBG, Tissoptic, Optical 
 Slovakia, Opti – project, Essilor, Zeiss, 
Metzler  International, Surveye, Shamir, 
Danae Vision a  Eschenbach.

Snem Optickej únie 
Slovenska

Program kongresu vyvrcholil v ne-
deľu snemom OÚS. Zúčastnení členovia 
OÚS v uznesení zo snemu konaného 
15. októbra 2017 zaviazali predstaven-
stvo OÚS k nasledujúcim krokom v ich 
činnosti:
 • predstavenstvo OÚS má pokračovať 
v procese realizácie diaľkového štúdia 
optometrie;

 • predstavenstvo OÚS bude hľadať 
riešenia komplikácií vyplývajúcich 

z členstva v Slovenskej komore 
medicínsko-technických pracovní-
kov a poskytovať poradenstvo aj pri 
ďalších problémoch vyplývajúcich 
z legislatívnych zmien.

Snem ďalej schválil zmeny v stano-
vách OÚS, v odseku V, článok B, bod 2, 
kde sa zmení dĺžka trvania funkčného 
obdobia predstavenstva OÚS z 36 me-
siacov na 48 mesiacov.

Snem schválil aj doplnenie ďalšieho 
člena do predstavenstva OÚS, ktorým sa 
stal Ľubomír Ondrejka.

Ing. Alexandra Kováčiková
členka predstavenstva OÚS
Foto: Pavel Moravec

Členovia predstavenstva OÚS s ocenenými za rozvoj optiky a optometrie na Slovensku – 
zľava Peter Petrik, Pavel Moravec, Tatiana Hošková, Peter Urbánek, Alexandra Kováčiková, 
Petra Lacková a Július Slanina.

Jednu z odborných prednášok pre optometristov pripravil RNDr. František Pluháček, Ph.D., 
z Univerzity Palackého v Olomouci.
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Ol o m o u c k á  k o n fe re n c e 
 OPTOFEST se letos konala 

již po desáté, v den státního svát-
ku ČR 28. října 2017 v aule Příro-
dovědecké fakulty Univerzity Pa-
lackého. Přednášející se zaměřili 
na témata redukovaný parciální 
tlak kyslíku na nitrooční tlak, oko 
a albinizmus, strabizmus a dět-
ské oko, ale také retinoblastom či 
indukovaná statická a dynamická 
aniseikonie. 

Konferenci však ozvláštnila zejména 
přednáška zahraničního hosta Pete-
ra Heiduschky z Fakultní nemocnice 
v Münsteru, který popsal postupy vizu-
ální elektrofyziologie při oftalmologic-
kých diagnózách. Zatímco v ČR se tato 
metoda využívá zatím minimálně, v neu-
rochirurgii, Heiduschka potvrdil, že sám 
tuto oficiálně státem uznávanou metodu 
praktikuje v nemocnici již patnáct let 
a provádí obvykle čtyři až osm vyšetření 
denně. Metoda se využívá především při 
úrazech hlavy, kdy je třeba zjistit, jak je na 
tom pacient s viděním, nevyužívá se na-
opak v případě diabetu. Elektrofyziologii 
lze rozdělit na elektroretinografii (ERG), 
při níž se světlem snímají fotoreceptory, 
elektrookulografii (EOG) zjišťující pohyby 
očních bulbů a na zrakové evokované 
potenciály (VEP), při nichž se pracuje 
s černobílou šachovnicí. 

Vysokohorské prostředí pro oko se 
rozhodla simulovat Mgr. Eliška Najma-
nová, spolupracovala přitom s Fakultou 
tělesné kultury Univerzity Palackého. 
Nejprve vysvětlila fyziologii dýchání 
a poté klíčový pojem hypoxie, tj. nedo-

statek kyslíku. Ze 49 probandů ve věku 
20 až 35 let jich měření deset nedo-
končilo, protože bylo pro oko ne příliš 
příjemnou zátěží. Mělo tři fáze (7 minut 
klidová fáze, poté 10 minut s maskou 
a hypoxikátorem, tj. fáze hypoxie, poté 
opět měření v klidu) a byl při něm 
měřen nitrooční tlak. Nejvyšší rozdíl se 
ukázal ve 4. minutě fáze hypoxie. Na 
konci byl nitrooční tlak oka nižší než na 
začátku. Předpokládá se, že nitrooční 
tlak se zvyšuje proto, že hypoxie akti-
vuje sympaticus, stimuluje se srdeční 
činnost a zvyšuje tepová frekvence, aby 
se nepoškodila sítnice. Ukázalo se také, 
že nevysportovaní jedinci se paradoxně 
na vysokohorské prostředí adaptují lépe 
než sportovci.

Tématem oko a albinizmus se za-
bývala Bc. Andrea Unzeitigová. Albínů 
v tuzemsku je cca dvě stě a jde o dědičné 
vrozené genetické onemocnění meta-
bolizmu aminokyselin. Jedná se tedy 
o defekt tyrozinázy v melanocytech, kdy 
je buď tyrozináza úplně nefunkční, nebo 
se melanin vyrobí, ale nedistribuuje se. 
U albínů je proto výskyt očních vad 
četnější. Mají absenci foveální jamky, 
malé cévy a kapiláry prorůstající do oční 
oblasti, bledou sítnici a nezřetelný obraz 
očního disku. Patrná je u nich patologic-
ká zraková dráha, kdy se nekříží vlákna, 
nebo se kříží patologicky. Albíni většinou 
mají sníženou zrakovou ostrost, trpí foto-
fobií a mají výpadky zorného pole, časté 
jsou astigmatizmus a hypermetropie. 
Problém se řeší barevnými kontaktními 
čočkami.

Režim dětí v léčebně zrakových 
vad ve Dvoře Králové nad Labem po-

drobně popsala Bc. Andrea Šedivková. 
Léčebnu založil roku 1953 MUDr. Eduard 
 Kirchbaum-Drahanský. Je v ní třicet lůžek 
pro děti od čtyř do dvanácti let. Ideální 
délka pobytu je šest až sedm týdnů, malé 
pacienty doporučuje lékař a pobyt hradí 
VZP. Léčebna je jediná v ČR a na přijetí 
se čeká i půl roku. Léčí se v ní amblyopie 
a strabizmus.

O implantaci trifokálních nitrooč-
ních čoček u myopických očí hovořila 
Mgr. Karin Novotná. Popisovala kon-
krétní zkušenosti z praxe s čočkou 
AT LISA tri  839 MP Zeiss. Dříve se myo-
pům implantace neprováděly, nyní tato 
možnost existuje. Důležitý je fakt, že 
katarakta se má operovat co nejdříve 
(v minulosti se nechávala dozrát, v sou-
časnosti ne), a klíčem k úspěchu je, aby 
měl pacient reálná očekávání. Celkem 
šlo o šestnáct pacientů (29 očí) a dioptrie 
3,25 byly staženy na 0,6.

Retinoblastomu a jeho léčení che-
moterapií se věnovala Bc. Kristýna 
Juráňová, porovnání metod řešení indu-
kované statické a dynamické aniseikonie 
Bc. Daniela Kratkoczká a vlivu centrální 
tloušťky a biochemických vlastností 
rohovky na měření nitroočního tlaku 
Bc. Lada Balagová.

Organizátoři konference OPTO-
FEST RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D., 
RNDr.   František Pluháček ,  Ph.D. , 
a Mgr. Lenka Musilová umně sestavili 
jako vždy program tak, že se vhodně stří-
daly přednášky praktické s teoretickými 
a doplňovaly se. Konferenci navštívilo 
letos 107 účastníků. 

Mgr. Eva Klapalová

OPTOFEST 2017
nejen o elektrofyziologii

ZE ŽIVOTA ŠKOL  autorka: Mgr. Eva Klapalová



Opět po roce se letošní říjen stal svátkem pro oční optiky a optometristy České 
republiky. V nejkratší možné době po světové výstavě oční optiky Silmo 2017 dostali 
zájemci z řad obchodních partnerů SAGITTY ve dvanácti významných městech 
možnost seznámit se s nejnovějšími modely slunečních brýlí a brýlových obrub 
prezentovanými několik dní předtím v Paříži, jejichž exkluzivním dodavatelem 
na český a slovenský trh je SAGITTA Brno. 

SAGITTA 
TOUR DE SUN 2018

c0 m0 y0 k50

c100 m0 y30 k0

Ing. Jaroslav Majerčík, SAGITTA Brno 

Už poněkolikáté se stal centrem středočeské 
optiky známý pražský hotel Hilton. Luxusní 
prostředí s velkoryse řešenými prostory 
umožňuje prezentaci rozsáhlých kolekcí 
SAGITTY a je navštěvováno předními optiky 
a optometristy nejen z Prahy, ale i z velké části 
středočeské aglomerace.

Kongresové centrum hotelu HOLIDAY INN 
v Brně je pro SAGITTU tím, čím je pro ni 
v průběhu TOUR DE SUN 2018 pražský hotel 
Hilton. Ochotný personál, příjemné prostředí 
a skvělá kuchyně lákají každým rokem stále 
více zákazníků z Brna i okolí k výběru světových 
novinek prezentovaných SAGITTOU Brno. 

Na letošní TOUR DE SUN 2018 prezentovala 
SAGITTA nejaktuálnější kolekce zahraničních 
dodavatelů předváděné na výstavě Silmo 2017. 
Kolekce, které se osvědčily v Paříži, jsou díky 
špičkové kvalitě i designu zárukou, že si získají 
oblibu také u nejnáročnějších obdivovatelů 
nejnovějších módních trendů napříč optickým 
spektrem celé České republiky.

V průběhu TOUR DE SUN 2018 nabídla SAGITTA 
široké optické veřejnosti možnost zúčastnit 
se velice užitečného semináře Reklamace v oční 
optice a práva spotřebitele. Zkušený přednášející 
Bc. Ing. Ivan Vymyslický upozornil především 
na úskalí jednání optiků a optometristů 
s koncovými zákazníky v návaznosti na nový 
obchodní zákoník.
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OVLIVŇUJE 
PATOLOGIE 
MAKULY 
BARVOCIT?
Macula lutea je místem 

v  sítnici s  největším po-
čtem čípků a  s  nejostřejším 
viděním. Se stárnutím lidské-
ho organizmu postihují žlu-
tou skvrnu onemocnění, která 
nejen snižují vizus, ovlivňují 
kontrastní citlivost a  zkreslují 
vnímaný obraz, ale mají vliv i na 
vnímání barev.

Velmi častým onemocněním, 
kterým trpí až půl milionu Čechů, je 

věkem podmíněná makulární dege-
nerace (VPMD), která postihuje přede-
vším pacienty nad 65 let. V důsledku 
stárnutí populace se předpokládá, že 
se VPMD více rozšíří a věková hranice 
jejího výskytu se bude snižovat. Podle 
studie The Beaver Dam Eye Study 
aplikované na kanadskou populaci 
se odhaduje, že se počet nemocných 
během následujících padesáti let ztroj-
násobí. Tato skutečnost se stává velmi 
závažným ekonomickým a sociálním 
problémem [4].

VPMD se dělí na dva typy – su-
chou a vlhkou formu (obr. 1). Suchá 
forma je častější ,  trpí j í  přibližně 
85 % pacientů. Vlhká forma je sice 
méně častá, ale mnohem nebezpeč-
nější a s vyšším rizikem trvalé ztráty 
zraku [5].

Závažným onemocněním, kte-
r ý m  t r p í  3 0  a ž  4 0  %  d i a b e t i k ů 
(především 1. typu), je diabetický 
makulární edém (obr. 2). Lidé s touto 
patologií mají rozostřený obraz do 
dálky i do blízka a zamlžené vidění. 
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Neléčením hrozí úplná ztráta zraku. 
Pouze včasná diagnóza a terapie do-
káže zhoršující se zrakovou ostrost 
stabil izovat a předejít  pozdějším 
komplikacím [2].

Metodika studie

Studie se účastní 38 pacientů 
(53 očí) a 28 subjektů bez oční pato-
logie (41 očí). Ve výběrovém souboru 
je 17 pravých očí (dále jen OP) porov-
naných mezi kontrolní a experimen-
tální skupinou, kde není statisticky 
významný rozdíl ve věku (p > 0,05) ani 
v denzitě čočky (p > 0,05). Průměrný 
věk pacientů s porovnaným OP je 
73 let a v kontrolní skupině je průměr 
71,5 roku. Druhé porovnání je ve 13 le-
vých očích (dále jen OL) u kontrolní 
a experimentální skupiny, kde rovněž 
není statisticky významný rozdíl ve 
věku (p > 0,05) a denzitě oční čočky 
(p > 0,05). Průměrný věk pacientů s OL 
je 67,5 roku a průměrný věk kontrolní 
skupiny je 69 let.

Každému vyšetřovanému je nej-
prve změřen vizus s korekcí a ná-
sledně předložen seřazovací test 
Lanthony D-15 se saturovanými 
i desaturovanými barvami. Test je 
prováděný monokulárně a následně 
je vyhodnocen kvantitativní analý-
zou podle Vingryse a King-Smitha. 
Pomocí analýzy je rozdělen deficit 
barvocitu podle typu na poruchu 

modré, zelené nebo červené barvy, 
dále také podle závažnosti, popř. je-li 
porucha vrozená, či získaná. Test trvá 
přibližně pět minut a je vyhodnocen 
výpočetním algoritmem, ze kterého 
jsou získány hodnoty úhlu anomálie, 
TES, S-indexu, C-indexu a FTS (tab. 1) 
[13, 14].

U každého vyšetřovaného se ná-
sledně změří denzita oční čočky na 
Pentacamu, aby byl vyloučen možný 
vliv katarakty na barvocit. Přístroj 
zobrazuje 25 řezů odpovídajících jed-
notlivým meridiánům, přičemž jsou ve 
studii zprůměrovány výsledné hodno-
ty z 1., 5., 10. a 20. meridiánu (tab. 2) [6].

obr. 1  Porovnání suché formy VPMD (vlevo) a vlhké formy VPMD (vpravo) na OCT 
scanu [11].

obr. 2  Diabetický makulární edém.

tab. 2  Porovnání průměru, mediánu 
a směrodatné odchylky u experi-
mentální a kontrolní skupiny. Mezi 
denzitou kontrolní a experimen-
tální skupiny není statisticky 
významný rozdíl (p > 0,05). →

Úhel anomálie Identifikuje typ poruchy barvocitu. Protanomálie je nad +0,7°, deuteranomálie mezi +0,7 a –65° a tritanomálie 
je hodnoty nižší –65°.

TES (celkové chybové skóre) Ukazuje modifikovanou hodnotu celkového chybového skóre podle Farnsworthovy metody pro Lanthonyho test. 
Rozsah TES je od 11 do 40 bodů. Hodnota větší než 17 bodů znamená závažnou poruchu barvocitu.

S-index (index výběru) Určuje, je-li porucha vrozená (větší než 1,7), nebo získaná (menší než 2). 

C-index (index záměny) Poměr mezi maximálním a minimálním průměrem u dokonalého uspořádání. Lidé s normálním barvocitem 
či s mírným deficitem mají hodnotu 1,2. 

OP experimentální 
skupina

OP kontrolní 
skupina

OL experimentální 
skupina

OL kontrolní 
skupina

Průměr 0,529 0,235 0,357 0,143

Medián 0,765 0 0 0

Směrodatná 
odchylka 0,475 0,405 0,456 0,329

tab. 1  Vysvětlení pojmů při vyhodnocení barvocitu podle Vingryse a King-Smitha.↑
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Každému vyšetřovanému stano-
ví lékař diagnózu, podle které jsou 
data rozřazena do deseti  skupin 
podle onemocnění postihujících 
makulu. Jedná se o suchou a vlhkou 
formu VPMD, diabetickou retinopa-
tii v neproliferativním a prolifera-
tivním stadiu, cystoidní makulární 
edém, membranu epiretinalis bez 

trakce a s trakcí, makulární díru bez 
progrese a s progresí a odchlípení 
sítnice.

Výsledky studie

Hodnoty po otestování parame-
trickým t-testem vykazují statisticky 
významný rozdíl p < 0,05 u ø TES 

(Total Error Score = celkové chybové 
skóre) a u ø C-indexu (Confusion In-
dex = index záměny) mezi kontrolní 
a experimentální skupinou (tab. 3). 
Mezi soubory je i statisticky vysoce 
významný rozdíl  p < 0,001 ø FTS 
(Farnsworth Total Score) u pravého 
oka a statisticky významný rozdíl 
p < 0,05 u levého oka. Statisticky 
nevýznamný rozdíl p > 0,05 vychází 
u ø S-indexu mezi makulopatiemi 
a kontrolním souborem očí .  Sta-
t is t ick y  vysoce významný rozdí l 
p < 0,001 je též u vizu, což je logické 
vzhledem k d iagnost ikovanému 
onemocnění.

U suché formy VPMD je porovnáno 
jedenáct pacientů s OP v experimen-
tální skupině a jedenáct lidí v kontrolní 
skupině. Po otestování parametrickým 
t-testem vychází statisticky významný 
rozdíl p < 0,05 u ø TES, ø C-indexu 
a ø FTS. Taktéž vychází statisticky vy-
soce významný rozdíl p < 0,001 u vizu 
(tab. 4). U OL je porovnáno sedm lidí 
v kontrolní a experimentální skupině. 
Opět vychází statisticky významný roz-
díl p < 0,05 u ø TES, ø C-indexu a ø FTS. 
Oproti pravému oku není v tomto 
případě přítomen statisticky významný 
rozdíl u vizu. U obou očí není statisticky 
významný rozdíl ve věku a v denzitě 
oční čočky.

Diskuze a závěr

Současný výstup studie nyní vy-
kazuje patrné statisticky významné 
rozdíly v barvocitu ( TES, C-index, 
FTS) mezi kontrolní a experimentální 
skupinou, výsledky tedy poukazují na 
fakt, že patologie makuly významně 
ovlivňuje barvocit. Oproti ostatním 
výzkumům dalších autorů je tato stu-
die rozdílná především ve zjišťování 
denzity oční čočky, která v důsledku 
př i rozeného stárnut í  organizmu 
nepříznivě ovlivňuje barvocit přede-
vším v modré oblasti. Právě rozřazení 
makulárních patologií v kombinaci 
se stupněm denzity oční čočky vede 
k přesnějším výsledkům.

U věkem podmíněné makulár-
ní degenerace publikoval kolektiv 

oko ø TES ø S-index ø C-index ø FTS vizus

OP p < 0,05 p > 0,05 p < 0,05 p < 0,001 p < 0,001

OL p < 0,05 p > 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,001

tab. 3  Hodnoty statisticky významných rozdílů (tučně) mezi výzkumným a kontrolním 
souborem u pravého a levého oka.

graf 1  Grafické vyjádření statistického porovnání pravého oka (symbol * znázorňuje 
statisticky významný rozdíl).

graf 2  Grafické vyjádření statistického porovnání levého oka (symbol * znázorňuje stati-
sticky významný rozdíl).
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 autorů studii Makulární funkční zhor-
šení u očí s počínající VPMD, kde byl 
použit The Farnsworth-Munsell 100 
Hue test na skupinu padesáti lidí. Ve 
studii nebyl zjištěn statisticky význam-
ný rozdíl v barvocitu. Jiné kolektivy 
autorů naopak ve studii pacientů 
s exsudativní VPMD a v počátečních 
změnách vidění u pacientů s VPMD 
uvádějí poruchy barvocitu v modré 
oblasti [1, 3, 4].

U diabetické retinopatie studie po-
dle Sadiqulla a kol., Shina a kol. a Patze 
s Maárovou potvrzují nepříznivý účinek 
na barevné vidění opět v modré oblasti 
[10, 12, 9, 7].

Mgr. et Bc. Lucie Patočková
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky  
LF MU v Brně
LuckaPatockova@seznam.cz

Grafické podklady: archiv autorky
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oko ø TES ø S-index ø C-index ø FTS vizus

OP p < 0,05 p > 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,001

OL p < 0,05 p > 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p > 0,05

tab. 4  Hodnoty statisticky významných rozdílů (tučně) mezi pacienty se suchou formou 
VPMD a kontrolním souborem u pravého a levého oka.

graf 3  Grafické vyjádření statistického porovnání pravého oka u suché formy VPMD 
(symbol * znázorňuje statisticky významný rozdíl).
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VELETRHY   překlad: redakce

PADESÁTÉ 
SILMO – 
barva v hlavní úloze
Padesáté výročí veletrhu 

Silmo konaného 6.–9. října 
zaujalo udělením speciální ceny, 
padesáti ikonickými obrubami 
z různých dob, ale i oceněními 
Zlaté Silmo, předávanými ve 
Velkém paláci. Firmy si vzaly 
veletrh za svůj nejen kreativně, 
ale především s lehkostí a šar-
mem barvy.

Dobře vytvořený plakát má zlatý 
řez a promlouvá minimem textu 
a maximem obrazu. Byl si toho vědom 
již malíř a grafik Toulouse-Lautrec, 
když navrhoval v roce 1891 svůj 
proslulý plakát se ženou s drdolem 
v pozadí a siluetou muže v klobouku 
a s doutníkem v popředí. Tato grafika 
prý přitáhla pozornost lidí v ulicích 
snad jako žádný jiný plakát před ní. 
Umělci, kteří žili před tímto malířem, 
tuto kompoziční zásadu měli vrytu 
ve své tvorbě také. A následovníci 
jakbysmet.

Střih – přenesme se do roku 2017. 
Tmavě modrá tvář, zeleně nabarvené 
rty, fialové vlny namísto vlasů a černo-
-žluto-oranžovo-červeno-zelené brýle. 
Připomíná vám to Andyho Warhola 
a jeho obrazy Marylin Monroe nebo jiná 
pop-artová díla? Právě jste se ocitli před 
plakáty s obrubami značky KAOS firmy 
Area98. 

Nejen tato firma letos vsadila na 
motivy stavějící na výrazně pojatém 
plakátovém obličeji či předmětu, de-
tailu brýlí a barevném kontrastu. Když 
díla různých firem, které vystavovaly na 
letošním veletrhu Silmo, vylepíte vedle 
sebe na velkou obrazovou plochu jako 
grafické maxikarty, všimnete si podob-
ných prvků.

Značka KAOS vnímá sebe samu 
a své nositele přes silné emoce, hovoří 
o osobnostech, kreativitě, energii, vášni, 
vybočení z normálního běhu dne, až 
risku: úmyslně je tedy zvolen zdánlivě 
barevný nesoulad a nadbytek, který, 
poskládán, přitáhne oko. 

Nová soutěž  
pro mladé návrháře

Stejný postup z vol i la  značk a 
Coco Song – na pozadí barevných graffiti 
se objevují mladé ženy s ostře bílými rty 
s výrazně barevnými obrubami. Značka 
je navíc spojena se soutěží, která umož-
nila mladým návrhářům představit svou 
interpretaci slavné kolekce Coco Song. 
Finalisté – Selene Cassarino, Roberta 
L’Episcopo, Carla Vinci, Davide Mazzaglia 
a Rossella Leanza – dostali možnost jít 
do firmy na stáž a při vymýšlení modelů 
slunečních brýlí jim asistovali již zkušení 
kmenoví zaměstnanci. 

Umělecký ředitel a marketingový 
manažer Elisio Tessaro byl potěšen tím, 
jak studenti, podporováni svými učiteli, 
několik měsíců pečlivě pracovali na 
obrubách, které navrhli. Používali i al-
ternativní materiály (bambus, kvalitní 
papír či výšivku). Jedním z výstupů jsou 
sluneční brýle typu kočičí obruby, kte-
ré tento styl brýlí posouvají mimo je-
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jich obvyklou klasickou rovinu –  defilují 
nám zde tedy spojené trojhrany typu 
kočičí oči či „kulaté“ kočičí oči – kýže-
ného tvaru bylo dosaženo tím, že se 
vrchní část očnice spojila s nosníkem 
výrazným pruhem nad oběma očima, 
protaženým do stran. 

Výsledné obruby byly posuzovány 
podle těchto kritérií: jedinečnost, poho-
dlnost nošení, prodejní potenciál, kva-
lita a dodržení linie značky. Vítězkou se 
stala Rossella Leanza, studentka třetího 
ročníku módního designu, která na ve-
letrhu Silmo 9.  října obdržela cenu Coco 
Song a jejíž obruby nazvané Liè féng in 
colours firma Area98 vyrobí. Autorka 
se při návrhu brýlí inspirovala uměním 
výroby keramiky, jednoho z nejvýrazněj-
ších prvků čínské kultury, a její obruby 
s jedinečnou texturou díky speciálnímu 

zpracování acetátu simulují praskliny, 
které vznikají po vypálení keramiky. 

Značka WooDone volí barvy o něco 
méně kontrastní, hraje si s nimi v jiné 
podobě: jejím poznávacím znamením 
jsou jihotyrolské Dolomity a jejím typem 
postavy na plakát je výrazně stylizovaný 
usměvavý stařík s plnovousem a odpo-
vídajícími brýlemi. Letos vsadila značka 
na kombinaci dřeva (očnice) a titanu 
(stranice) a nabízela obruby z javoro-
vého dřeva barvy vína. Ve hře byla však 
i kolekce kombinující kov a dřevo, a to 
jak u slunečních, tak u dioptrických brýlí. 
Obruby váží 14,5 gramu a mají flexibilní 
stranice. Kolekce Ellie je z tmavého jasa-
nového dřeva a každé obruby jsou uni-
kátní – u každého kusu dřeva jsou totiž 
jinak rostlé jeho žilky. Rustikální decentní 
styl vyvažuje dvojitý zlatý nosník.

Zaostřeno na Blackfin

K dyž  bychom vedle  modelu 
z kolekce Ellie položili model obrub 
ARC BF822, našli bychom mezi nimi 
jistou podobnost s obrubami z  jasanu. 
Model od italského Blackfinu je však 
tak rafinovaným, výrazným, ale zároveň 
jemným artefaktem, že jím je člověk 
doslova uhranut – ne nadarmo obdržel 
speciální cenu poroty v soutěži Zlaté 
Silmo. Oblouk těchto obrub z beta ti-
tanu navazuje na ikonický model SLOT 
BF801. Zrcadlová skla doslova obepíná 
v jedné souvislé spojité linii (u skel 
nejsou použity ani šroubky ani spoje), 
přičemž toto obepnutí téměř u nosu 
není úmyslně dotaženo. Právě to činí 
z těchto obrub technicky i umělecky 
dokonale zvládnutý řemeslný výrobek. 

Padesátka jako symbol oslav půlstoletí existence veletrhu Silmo byla všudypřítomná.

Za zdánlivě jednoduchým tvarem se skrývá rafinovanost provedení – model Blackfin 
ARC BF822 získal jednu z cen Zlaté Silmo.

Exploze barev jsou typické pro novou kolekci 
značky KAOS (model KK421 c1).
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Muži s plnovousem v záplavě barev 
se objevují také u francouzské značky 
Freak Show, jež propojuje obruby 
s filmem (proto se také značka spojila 
s filmovým festivalem v Angoulême). 
U klasických modelů pracuje mj. s tva-
rem kočičí oči – model Coffy z acetátu 
má např. barvu průsvitné slonoviny 
s kávovými šmouhami a pravidelně 
prolamovanými stranicemi s přídechem 
růžové. Model Gizmo, klasické „účkové“ 
sluneční brýle, propojuje acetát s ko-
vem – výsledkem je tmavá obruba 
s tenkou hrazdou a širokým nosníkem. 
U modelu Fantomas (sluneční brýle 
s kulatými obrubami) vtip spočívá v tom, 
že vrchní část očnice je silnější a tmavá 
a spodní část tenčí, stříbrná, přičemž tato 
barva se opakuje i na stranici. 

Paví barevnost si nese ve vínku značka 
La Matta. Na plakáty jako by vplul kompas 
s pomyslnou barevnou střelkou: barevná 
pera do modra, plně namalované rty do 
červena a obruby z acetátu, vyznačující 
se řadou po sobě jdoucích kontrastních 
pruhů barev (modro- žluto-zelená či růžo-

vo-žluto-zelená, to vše 
zasazeno do klasické 
černé).

Přístroj  
EzFit TBA

Z př íst rojů byl 
na letošním veletrhu 
představen EzFit TBA 
pro menší laboratoře 
a optiky. Kombinuje 
funkci EzFit všestranné-
ho brousicího zařízení 
s funkcí kontrolního 
a automatického systé-
mu TBA, při práci již tedy 
nejsou třeba centrovací 
bloky. Jednotka TBA 
svou automatičností re-
dukuje výrobní náklady 
a zvyšuje přesnost mě-
ření, aniž by se protáhly 
intervaly zabrušování. 
Tento nový přístroj má 
stejné kalibrační nástro-
je jako běžně dostupné 
přístroje EzFit. 

Z přístrojové optiky měl svou pre-
miéru skenovací optický systém EVO 
ladící tvary, který vylepšil a doplnil funk-
ci EzFit. Zabraňuje totiž chybám, které 
bývají obvyklé u standardních systémů 
se zabudovanou kamerou. Systém EVO 
kombinuje funkce ideálního vylaďovače 
tvarů, počítače a čtečky čárových kódů. 
Díky vestavěné počítačové jednotce je 
systém propojen s internetem a wi-fi, 
úlohy se proto archivují na server nebo 
přímo do počítačové jednotky, což 
umožňuje pracovat rychle a operativně.

Extravýročí

Organizátoři se na padesáté vý-
ročí veletrhu připravili s velkorysostí 
a  šarmem jim vlastním.
 • Extragalerie – s padesáti obrubami, 
považovanými za ikonické výrobky 
své doby. Zřetelně na nich bylo mož-
né vnímat, jak daný model zapadá do 
celkového stylu určité značky a proč 
hraje roli kontinuita jednotlivých 

stylů. V této galerii byly k vidění také 
novinky – obruby pro muže, ženy i děti.

 • Extrasoutěž: každý návštěvník mohl 
vyhrát zvláštní cenu ve slosování, ať 
už cestu do vzdálených exotických 
měst, nebo nákup v obchodním 
domě Galeries Lafayette.

 • Extravýročí: všichni návštěvníci, kteří 
letos slavili padesátiny, se mohli těšit 
na překvapení v podobě sklenky 
šampaňského a dárkového poukazu.

 • Extradesign: padesát věcí denní 
potřeby od návrhářů, které byly 
doplněny obrubami či technickým 
přístrojovým vybavením.  
Více viz xtralookbysilmo.fr. 

 • Extracena, která byla udělena 
v souvislosti s výročím: od 26. září do 
6. října bylo možné hlasovat na face-
booku veletrhu Silmo, jaký nadčasový 
brýlový výrobek oslovuje zákazníky 
nejvíce. Produkty pro tuto přehlídku 
dodalo 120 firem. 

 • Letošní Zlaté Silmo bylo uděleno 
ve Velkém paláci (to je ta nádherná 
budova u Seiny s prosklenou lodí 
z roku 1900, ve které se pořádají 
výstavy). Předsedali jí letos návrháři 
Livia  Stoianova a Yassen Samouilov 
za návrhářský dům On Aura Tout Vu. 
V  kategorii Vidění získal  ocenění 
ESSILOR za brýlovou čočku 
 Varilux® X  series™, mezi brýlovými 
obrubami získaly Zlaté Silmo obruby 
Chloe  Palma CE 2134 od firmy 
 Marchon a model IVM 1048 od firmy 
LIO. Za sluneční brýle Arthur byla 
oceněna značka Veronika Wildgruber. 

 • O veletrhu byl natočen film, který 
vhodnou formou montáží propo-
joval padesát let výročí s vývojem 
optického průmyslu. Nešlo ani tak 
o nostalgii, ale o elegantní začátek do 
dalších padesáti let.

Silmo 2017 

 • 957 vystavovatelů ze 42 zemí
 • 154 nových firem
 • 37 337 návštěvníků (nárůst o 10,5 % 
oproti roku 2016)

Z tiskových zpráv přeložila Mgr. Eva Klapalová
Foto: ZED_COMM

Model slunečních brýlí inspirovaných uměním výroby kerami-
ky přinesl své autorce, studentce designu Rosselle Leanze, 
 vítězství v soutěži Coco Song Award. 
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DĚNÍ  
NA BRNĚNSKÉ 
KATEDŘE
optometrie a ortoptiky
Výuková stáž  
na chorvatské univerzitě

V červenci 2017 jsme se jako zástupci 
katedry optometrie a ortoptiky (dále jen 
KOO) Lékařské fakulty Masarykovy univer-
zity v Brně zúčastnili výukové stáže, která 
se uskutečnila v Chorvatsku na University 
of Applied Sciences Velika Gorica. 

Chorvatská univerzita, která orga-
nizovala výukovou stáž poněkolikáté, 
spolupracuje s řadou evropských in-
stitucí, proto letos měli její studenti 
možnost setkat se i s Johnem Siderovem, 

profesorem a vedoucím oddělení Vision 
and Hearing Sciences na Anglia Ruskin 
University v Cambridge ve Velké Británii. 
John Siderov je renomovaným odbor-
níkem a známé jsou především jeho 
práce zaměřené na binokulární vidění 
u dětských pacientů. Dalším významným 
odborníkem a vyučujícím byl Sebastian 
Marx, který pracuje v JENVIS Research 
Institute v německé Jeně a vyučuje na 
Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) Jena. 
Sebastian Marx se ve své praxi zaměřuje 
na aplikaci měkkých a tvrdých kontakt-
ních čoček. 

Účast vyučujících  
z KOO LF MU v Brně

Bylo pro nás tedy velkou ctí, že 
jsme se mohli této výukové stáže zú-
častnit, přednést zde naše příspěvky 
a podílet se tak na odborném rozvoji 
studentů.

Na výukové stáži jsme prezentovali 
mimo jiné téma, které se týkalo vyšetře-
ní zrakových funkcí na přístroji OCULUS 
Binoptometr. Zaměřili jsme se přede-
vším na vyšetření mezopického vidění 
a oslnění, které je třeba vyšetřovat 
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zejména u řidičů motorových vozidel. 
Po teoretické části přednášky násle-
doval prakticky zaměřený workshop, 
kde si studenti mohli vyzkoušet vlastní 
vyšetření a screening zrakových funkcí 
na tomto přístroji. 

Náš další příspěvek se týkal bar-
vocitu, metod pro vyšetření poruch 
barvocitu a také možností korekce 
těchto poruch. Mimo jiné jsme hovo-
řili o rozlišovacích, pojmenovávacích, 
míchacích a seřazovacích testech se 
zaměřením na Farnsworth-Munsell 100 
Hue test. K dispozici jsme měli také sadu 
originálních chromagenových filtrů, 
které si mohli v následujícím workshopu 
studenti přímo na sobě vyzkoušet. Pozi-
tivní účinek těchto filtrů jsme prokázali 
již na dříve prezentovaných výsledcích 
naší vědecko-výzkumné práce nejen 
při poruchách barvocitu, ale také na 
několika studentech s dyslexií. Rychlost 
jejich čtení se z krátkodobého hlediska 
zvýšila v některých případech až o 10 %. 
K tomuto účelu jsme používali Wilkin-
sův Rate Reading Test. 

V dalším příspěvku jsme studentům 
prostřednictvím fotografií pacientů 
přímo z klinického prostředí ukázali, 
s jakými pacienty se mohou ve své 
optometrické praxi setkat. Prezentace 
byla zaměřena na měkké, tvrdé a hyb-
ridní kontaktní čočky. Zajímavě také 
vypadaly snímky s protetickými čoč-
kami u pacientů s leukomem rohovky. 
Bylo vidět, že někteří studenti již určité 
zkušenosti z vlastní praxe měli, neboť se 
v průběhu prezentace a hlavně po jejím 
skončení rozpoutala široká odborná 
diskuze na téma kontaktní čočky a jejich 
správné používání. Výuka byla zakonče-
na kvízem, při němž studenti vyplňovali 
křížovku a hádali různé situace a stavy 
předního segmentu oka, které jim byly 
promítány během prezentace. Tato 
aktivita je velmi bavila.

Přínos stáže je ve všech 
ohledech pozitivní

Bylo nám velkým potěšením strávit 
několik dní s velmi aktivními a pozitiv-
ně odborně motivovanými studenty. 
Každá přednáška byla inspirující nejen 
pro studenty, ale také pro nás, vyučují-

cí. Ukázalo se, že naše výukové metody 
jsou zcela srovnatelné se zahraničními, 
tedy účinné a efektivní, nicméně stále 
je třeba se zdokonalovat především 
v cizím jazyce. Dále se potvrdilo, že 
česká oční optika a optometrie jsou 
v porovnání s dalšími evropskými 
zeměmi na vysoké úrovni mimo jiné 
právě díky existenci takových meziná-
rodních setkání, kdy dochází ke kon-
frontaci a rozvoji vyšetřovacích metod, 
postupů, správného vyhodnocení 
i výuky. K nezanedbatelným součástem 
těchto stáží patří výměna zkušeností, 

invence zúčastněných, inspirace pro 
další činnost včetně navázání nových 
kontaktů. Pro všechny studenty i kole-
gy je tedy možnost aktivně se zúčastnit 
takové odborné mezinárodní akce 
velmi přínosná. 

První absolventky 
kombinovaného studia 
optometry

Každý akademický rok na vysoké 
škole přináší významné změny a vždy 

Praktická zkouška vyšetření zrakových funkcí na přístroji OCULUS Binoptometr.

Vyšetření barvocitu na Lanthonyho testu 
D-15 během workshopu.

Prezentace nazvaná Anterior eye cases in 
optometric practice.
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se objeví něco nového. V akademickém 
roce 2016/2017 se kromě otevření dis-
kuzí o novém akreditačním systému, 
zákoně o vysokých školách, novém 
studijním a zkušebním řádu Masaryko-
vy univerzity a zákoně o univerzitních 
nemocnicích objevily také první absol-
ventky kombinovaného navazujícího 
magisterského studia optometry v an-
glickém jazyce. 

Katedra optometrie a ortoptiky tak 
splnila další mezník pro rozvoj mezi-
národní spolupráce v oborech oční 
optika, optometrie a ortoptika. Úroveň 
vývoje vzdělávání v těchto oborech se 
díky otevřenému kontaktu se světem 
velmi rychle rozvíjí. Žijí ještě pamětní-
ci  – první optici, kteří se učili u majitelů 
optických firem. Postupně byl u nás 
zřízen učební obor, poté zavedeno 
středoškolské vzdělávání, nástavbové 
studium, studium na vyšší odborné 
škole a v současnosti bakalářské, ma-
gisterské a doktorské vysokoškolské 
studijní programy.

Zahájení studia 
ve studijním oboru optometry

Studium navazujícího studijního 
oboru optometry bylo zahájeno po 
úspěšném akreditačním procesu 
v akademickém roce 2015/2016. Ke 
studiu se přihlásilo pět studentů 
a nastoupily celkem čtyři student-
ky, převážně ze zahraničí. Jednalo 
se o Sonju Drugović z Chorvatska, 
Helenu Robešovou Jirků z České 

republiky, Anju Sever ze Slovinska 
a Tamaru Skočić z Chorvatska. Všech-
ny studentky byly absolventkami 
bak alářského studia  optometr ie 
a uvítaly možnost pokračovat v na-
vazuj íc ím typu studia ,  rozšíř i t  s i 
vědomosti, upevnit svoje znalosti, 
ale i konfrontovat učební postupy 
v odlišném prostředí. 

Navazující studium oboru optome-
try obsahuje kromě rozsáhlé praktické 
výuky na optometrických pracovištích, 
očních klinikách (Fakultní nemocnice 
u sv. Anny, Dětská nemocnice) také 
množství teoretické výuky, která byla 
koncentrována většinou do dvou 
týdenních soustředění před akade-
mickým semestrem a na jeho konci. 
Jednalo se například o zdravotnické 
předměty surgery, internal medicine, 
basic of pharmacology, gynaecology 
and obstetrics, nursing a další. Z od-
borných optometrických předmětů 
můžeme jmenovat například optics 
and optometry, special contacto-
logy, pathology of the eye, applied 
optics nebo behavioral optometry. 
Vyučujícími byli odborníci ve svých 
oborech, například doc. MUDr. Sva-
topluk Synek, CSc., doc. MUDr. Šárka 
Skorkovská, MUDr. Karolína Skorkov-
ská, Ph.D., Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D., 
prof. RNDr. Radim Chmelík , Ph.D., 
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D., Mgr. Petr 
Veselý, DiS., Ph.D., prof. RNDr. Vojtěch 
Mornstein, CSc., a mnozí další napříč 
ústavy Lékařské fakulty, resp. Masary-
kovy univerzity.

Ukončení studia optometry 
pro první absolventky

Uk ončení  s tudia  by lo  naplá-
nováno na čer ven 2017 státními 
závěrečnými zkouškami.  Všechny 
studentky se po úspěšném absolvo-
vání předmětových zkoušek na konci 
všech čtyř semestrů propracovaly až 
k těmto obávaným státnicím. Před 
odbornou komisí obhajovaly nejen 
své nabyté teoretické znalosti v před-
mětech jako c l in ical  optometr y, 
applied optics a další, ale také svou 
diplomovou práci, na které pracovaly, 
zejména na její výzkumné části, po 
celou dobu studia. Definitivní tečkou 
za studiem byla slavnostní promoce 
27.  června 2017, na kterou přijeli, 
i přes velkou vzdálenost, všichni ro-
dinní příslušníci absolventek.

Závěrem bychom rádi poděko-
vali všem, kteří se zabývali náročnou 
přípravou studijních plánů, vyučujícím 
za je j ich čas a zkušenost i ,  které 
trpělivě předávali v průběhu studia 
všem studentkám, a v neposlední 
řadě i studentkám samotným za jejich 
aktivní přístup ke studiu. 

Přejeme všem absolventkám toho-
to studia, aby ke své práci přistupovaly 
s pečlivostí, svědomitostí a pokorou 
a aby všechny znalosti a nabyté vědo-
mosti správně zužitkovaly v budoucích 
odborných praxích nejen v zemích, 
odkud pocházejí. 

Také doufáme, že příští spolupráce 
našich absolventů a jejich mateřských 
univerzit  př inese i  do budoucna 
mnoho zajímavých a realizovaných 
nápadů.

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
Foto: archiv autorů

Úspěšné ukončení studia v oboru optometry – společná fotografie studentů a vyučujících.
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VELETRHY   autor: redakce

Veletrh opti činí další krok 
vpřed. Při následujícím roční-

ku, který se bude konat od 12. do 
14. ledna 2018 na mnichovském 
výstavišti, se vystavovatelé před-
staví již v pěti halách. Ke stáva-
jícím halám C1 až C4 přibude 
tentokrát hala B4. Návštěvníci 
se tak během veletrhu optiky 
a designu mohou těšit na boha-
tou nabídku.

Je to další krok ve vývoji veletrhu. 
V lednu 2018 se návštěvníci budou moci 
seznámit v pěti halách se všemi novinkami 
v oblasti obrub, kontaktních čoček, brýlo-
vých skel, pomůcek pro slabozraké, obcho-
du, designu, příslušenství a strojů. Veletrh 
opti tak zůstává jedinečným veletrhem ve 
svém oboru, který poskytuje kompletní 
přehled z oboru optiky, a odborní ná-
vštěvníci na něm hned v lednu, na začátku 

roku, najdou vše, co budou v novém roce 
potřebovat pro své obchody. Tentokrát 
na ploše 45 000 m2, což je o 5 000 m2 více 
než vloni, a to díky páté hale, o kterou se 
výstavní plocha rozroste.

Přání vystavovatelů 
i návštěvníků splněno 

Do haly C2 budou nově přesunuti 
vystavovatelé, kteří dříve obsazovali halu C4, 
a pro návštěvníky se zde otevře YES!-Area 
s nejnovějšími módními trendy stejně jako 
prostory s prezentací společností Luxottica, 
Marcolin a Charmant. „Velkým přáním ná-
vštěvníků a vystavovatelů bylo spojení pro-
stor !HOT-Area a YES!-Area a jsme velmi rádi, 
že jejich přání můžeme splnit,“ říká vedoucí 
projektu Bettina Reiter. V hale C3 budou nově 
umístěni původní vystavovatelé z haly C2, 
kteří představí obruby licenčních značek, 

vybavení pro-
dejen a také 
produkty z ob-
lasti marketin-
gu a prodeje. 
V hale C4 pak 
najdou své 
místo kon-
taktní čočky, 
brýlové čočky, 
nástroje, IT 
a softwarová 
řešení.

opti-Campus má 
mezinárodní charakter 

V hale B4 budou zastoupeni vysta-
vovatelé z oboru brýlových skel, mimo 
jiné společný stánek firem Novacel 
a Leica, které zde představí svou spolu-
práci, dále výrobci strojů a dodavatelé. 
„Díky takovému rozšíření je konečně 
možné tuto oblast integrovat a ná-
vštěvníkům v Mnichově nabídnout 
další významnou a užitečnou novinku. 
V roce 2018 zažijeme dosud nejkom-
pletnější opti“, raduje se Bettina Reiter. 
Do haly B4 jsou rovněž umístěny mezi-
národní pavilony, například z Francie, 
Číny, Japonska nebo Koreje, a nově 
také prostor pro předávání zkušenos-
tí. Návštěvníci budou moci navštívit 
například opti -Forum s přednáška-
mi mezinárodních odborníků, dále 
tzv. opti-Campus, který bude v roce 
2018 rozšířen o prezentaci mezinárod-
ních vysokých škol, a také nový Future 
Shop, jenž vizualizuje oblast OPTIC 4.0 
se všemi informacemi o digitalizaci 
v oční optice a optometrii. 

Individuální ubytování i skupino-
vé cesty na mnichovský veletrh opti 
zajišťuje:  www.expocs.cz.

Z tiskových zpráv veletrhu  
zpracovala redakce
Foto: GHM

VELETRH OPTI 
se bude pyšnit další halou



12. – 14.01.2018
PÁTEK AŽ NEDĚLE

Více inovací, více trendů, více stylu. Čím větší oči, tím 
větší zážitek! Více příležitostí, vice mezinárodního 
obchodu a vice zážitků: Veletrh opti 2018 se zvětšuje  
o jeden pavilion a nabízí tak ještě vice od všeho, co  
z něj dělá vice než jen veletrh. Nenechte si ujít!

NABÍZÍME JEŠTĚ VÍCE:

VELETRH OPTI 
BUDE VĚTŠÍ!

www.opti.de
VÝSTAVIŠTĚ MNICHOV

opti18_anz_210x297_Ceska_CZ.indd   1 06.10.17   10:27
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Vzdělání očního optika lze u nás 
získat studiem na středních 

a vyšších odborných zdravotnic-
kých školách formou tříletého 
nebo čtyřletého studia. Obory 
optometrie a ortoptika lze vystu-
dovat na vysokých školách ve for-
mě bakalářského a navazujícího 
magisterského studia. V dalších 
odstavcích se dozvíte základní 
informace o  studiu ve školním 
a akademickém roce 2018/2019 
na jednotlivých školách.

Masarykova univerzita, 
Lékařská fakulta

Univerzitní kampus, Studijní oddělení, 
pavilon A17, Kamenice 5, 625 00 Brno
tel.: 549 491 305, 5 342, 5 415, 6 767
e-mail: studijni@med.muni.cz 
www.med.muni.cz
Informace o přijímacím řízení:  
http://www.med.muni.cz/index.php?id=28

Typ studia:
 • Bakalářské prezenční studium specializa-
ce ve zdravotnictví, studijní obor optika 
a optometrie (doba studia tři roky).

 • Bakalářské prezenční studium speci-
alizace ve zdravotnictví, studijní obor 
ortoptika (doba studia tři roky).

 • Navazující magisterské prezenční 
studium pro absolventy bakalář-
ského studia specializace ve zdra-
votnictví, studijní obor optometrie 
(doba  studia dva roky).

Termín pro zaslání přihlášek ke studiu:
 • pro bakalářské studium 
od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2018,

 • pro navazující magisterské studium 
od 1. 2. do 30. 4. 2018.

Přihlášky se podávají elektronicky na 
adrese http://is.muni.cz/prihlaska/, ad-
ministrativní poplatek 550 Kč/přihláška.

Podmínky pro přijetí do bakalář-
ského oboru:
 • středoškolské studium ukončené 
státní maturitní zkouškou v květnu až 
červnu 2018  (nejpozději do 9. 7. 2018),

 • úspěšné vykonání přijímací  zkoušky 
na fakultě (písemný test z fyziky 
a biologie).

Podmínky pro přijetí do navazujícího 
magisterského oboru:
 • ukončené bakalářské studium oboru 
optometrie anebo optika a opto-
metrie ukončené státní závěrečnou 
zkouškou do 21. 6. 2018 (nejpozději 
do zápisu ke studiu, tj. do 11. 7. 2018),

 • úspěšné vykonání přijímací zkoušky 
na fakultě (test z úrovně vědomostí 
z bakalářského studia).

Termíny přijímací zkoušky: 
21. 6. 2018 pro bakalářské i navazující 
magisterské studium.

Den otevřených dveří: 
13. 1. 2018 v 9.00 a 11.00 hodin, 
17. 1. 2018 v 15.00 hodin.

Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého 
v Olomouci

17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
tel.: 585 634 253
e-mail: pluhacek@prfnw.upol.cz

www.optometry.cz,  
www.upol.cz

Typ studia:
 • Prezenční bakalářské studium 
 optometrie (doba studia tři roky).

 • Prezenční navazující magisterské 
studium optometrie (doba studia 
dva roky).

Termín pro zaslání přihlášek 
ke  studiu:
do 28. 2. 2018 formou elektronické 
přihlášky; více na www.prf.upol.cz.

Přijímací řízení: 
přijímací zkoušky se budou konat 
v první polovině června 2018.
 • bakalářské studium: písemný test 
z fyziky a biologie,

 • magisterské studium: písemný  
test a přijímací pohovor s ově-
řením praktických odborných 
profesních dovedností, vše v roz-
sahu  bakalářské zkoušky oboru 
 optometrie na UP.

Den otevřených dveří: 
1. 12. 2017 a 20. 1. 2018 od 9.00 
do 14.00  hodin v budově Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

České vysoké učení 
technické v Praze, 
Fakulta biomedicínského 
inženýrství

nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
tel.: 224 358 497
e-mail: Veronika.jirotkova@fbmi.cvut.cz
www.fbmi.cvut.cz

ZE ŽIVOTA ŠKOL autor: redakce

VZDĚLÁVÁNÍ očních 
optiků a optometristů

mailto:studijni@med.muni.cz
http://www.med.muni.cz
http://www.med.muni.cz/index.php?id=28
http://www.optometry.cz
http://www.upol.cz
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Typ studia:
 • Prezenční bakalářské studium optika 
a optometrie (doba studia tři roky).

Termín pro zaslání přihlášek  
ke studiu: 
do 31. 3. 2018. Přihlášky se podávají 
elektronicky prostřednictvím  
http://prihlaska.cvut.cz, administra-
tivní poplatek činí 650 Kč.

Podmínky pro přijetí:
dosažení úplného středního nebo úpl-
ného středního odborného vzdělání. 

Přijímací řízení: 
18.–22. 6. 2018 
Přijímací zkouška z tematických okruhů 
biologie (15 otázek) a fyzika (15 otázek) 
má formu jednoho společného testu 
s volenou odpovědí.

Den otevřených dveří: 
24. 11. 2017 a 9. 2. 2018 od 11.00 
do 15.00 hodin.

Střední zdravotnická škola 
a  Vyšší  odborná škola 
zdravotnická Brno,  
Merhautova, příspěvková 
organizace

Merhautova 15, 613 00 Brno
tel.: 545 576 263
e-mail: skola@szsmerh.cz
www.szsmerh.cz

Typ studia: 
 • Oční optik (OCO) – čtyřleté  denní 
studium ukončené maturitní 
 zkouškou.

Termín podání přihlášek: 
do 1. 3. 2018, přijímáme 30 žáků.

Termíny přijímacích zkoušek: 
12. 4. a 16. 4. 2018

Požadavky na přijímací  
zkoušky:
jednotný test z českého jazyka 
a  matematiky, dále se hodnotí prů-
měrný prospěch ze 2. pololetí 8. třídy 
a 1. pololetí 9. třídy ZŠ.

Den otevřených dveří: 
30. 11. 2017 a 30. 1. 2018, 
vždy od 11.00 do 17.00 hodin.

Vyšší odborná škola 
zdravotnická a Střední 
zdravotnická škola

Alšovo nábřeží 6/82, 110 00 Praha 1
tel.: 221 771 111
voszaszs@szspraha1.cz 
www.szspraha1.cz
Vedoucí oboru: Mgr. Václav Mareš; 
mares@szspraha1.cz

Typ studia:
 • Oční optik (OČO) – čtyřleté denní 
vzdělání po ZŠ zakončené státní 
maturitní zkouškou.

Termín podání přihlášek: 
do 1. 3. 2018

Kritéria přijímacího řízení: 
Přijímací zkoušky se budou konat 
podle příslušné legislativy MŠMT 
ČR. Kritéria přijímacího řízení budou 
zveřejněna na webových stránkách 
a úřední desce školy nejpozději 
do konce ledna 2018.

Dny otevřených dveří:
29. 11. 2017, 9. 1. a 12. 2. 2018 
vždy od 16.00 do 17.30 hodin. 

Prezentace oboru proběhne také na akci 
Schola pragensis od 23. do 25. 11. 2017 
v Kongresovém centru Praha. Přítomní 
odborní učitelé oboru budou podávat 
podrobné informace o studiu. Indivi-
duální termín návštěvy mimo dny 
otevřených dveří je možné domluvit 
na e-mailu  mares@szspraha1.cz.

Vyšší odborná škola 
zdravotnická, manage-
mentu a veřejnosprávních  
studií, s.r.o.

Ledecká 35, 323 21 Plzeň
tel.: 377 534 450
e-mail: info@vosplzen.cz
www.vosplzen.cz 

Typ studia:
 • Diplomovaný oční optik – tříleté vyšší 
odborné studium absolventů střed-
ních škol ukončené absolutoriem. 
Denní a kombinovaná forma studia.

Termín podání přihlášek  
k přijímacímu řízení: 
31. 5. 2018 – I. kolo; 23. 8. 2018 – II. kolo; 
26. 9. 2018 – III. kolo

Přijímací řízení: 
ve školním roce 2018/2019 přijímáme 
studenty bez přijímacích zkoušek.

Roční školné: 
19 000 Kč; je splatné ve dvou splátkách.

Den otevřených dveří: 
18. 1. a 28. 2. 2018 od 11.00 do 17.00 hodin.

Vyšší odborná škola – 
Diplomovaný oční  
technik, s.r.o.

17. listopadu 278, 530 02 Pardubice
tel.: 466 261 082, 603 588 331 
e-mail: vos-pce@inekooptik.cz
vos.inekooptik.cz

Typ studia:
 • Diplomovaný oční optik –  tříleté 
 studium v oboru 39-43-N/02 
 zakončené absolutoriem.

Podmínky pro přijetí:
 • ukončené SŠ vzdělání s maturitou (do-
ložit ověřenou kopií maturitního vysvěd-
čení, popř. předloženým originálem);

 • doložený strukturovaný životopis;
 • vyhovující zdravotní stav (doložený 
potvrzením od lékaře na přihlášce);

 • řádně podaná podepsaná přihláška 
ke studiu. 

Termín podání přihlášek: 
31. 5. 2018

Termín přijímacího řízení: 
červen 2018, bude upřesněno na 
webových stránkách školy.
Školné: 26 000 Kč

Redakce

http://www.szspraha1.cz
mailto:mares@szspraha1.cz
mailto:mares@szspraha1.cz
mailto:info@vosplzen.cz
http://www.vosplzen.cz
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VELETRHY   autor: Jiří Erlebach
 

OPTA 2018 – pavilon V 
se rychle plní vystavovateli
Mezinárodní veletrh oční 

optiky, optometrie a oftal-
mologie OPTA se rychle blíží. Je 
sice „až“ v termínu 9.–11. března, 
nicméně hektické předvánoční 
období se překlopí do nového 
roku a  to už bude 24. ročník 
takříkajíc za dveřmi. 

Na konci měsíce ř í jna vypršel 
termín pro přihlášení spojené s ce-
novým zvýhodněním a pořadatelé 
tak už mají představu o tom, jak bude 
veletrh vypadat. „Do termínu uzávěrky 
se nám přihlásily více než dvě třetiny 
vystavovatelů z letošní OPTY. S dalšími 
účastníky a novými firmami samozřej-
mě jednáme, většinou jde o upřesnění 
plochy a její velikosti,“ přibližuje sou-
časný stav ředitelka veletrhu Gabriela 
Císařová. „Pavilon V by měl být více za-
plněný než v letošním roce, jsme rádi, 
že firmy vstřícně reagují na motivační 
nabídku, kterou jsme pro ně připravili 

v souvislosti s výročím založení brněn-
ského výstaviště,“ doplňuje Císařová.

Připomínáme, že tato motivační 
nabídka platí stále, při objednání větší 
výstavní plochy oproti roku 2016 – 
maximálně v rozsahu do 30 % – bude 
účtována za každý navýšený m2 nad 
rámec objednané výstavní plochy 
v roce 2016 polovina ceníkové ceny. 
Pokud se firma neúčastnila v roce 
2016, pak bude jako základ brána účast 
v roce 2017.

Přihlášeny jsou již například firmy 
AGLAJA, AMBG, Johnson & Johnson, 
Metzler International, Safilo, SAGITTA 
a další. A i když se zdá, že je ještě na 
přípravu dost času, některé firmy již 
plánují koncepci expozice či prezenta-
ci novinek. Firma Carl Zeiss například 
představí koncept „Shop-in-Shop“. 
Jedná se o panely, které mohou optici 
ve své provozovně využít k prezentaci 
dioptrických čoček Zeiss a na kterých 
budou moci zákazníkovi jednoduše 

a názorně vysvětlit proces výběru 
vhodné čočky. 

Odborní návštěvníci budou o při-
pravovaných novinkách včas informo-
váni prostřednictvím e-letterů. Osvěd-
čené věci se nebudou měnit, takže 
pro vstup bude možno využít OPTA 
klubovou kartu z letošního ročníku 
a konat se bude opět výstava Design 
& Trend a také Styling Point. „Určitě 
chceme znovu pozvat odbornici na 
trendy Ellen Haeserovou, její letošní 
přednášky se setkaly s velkým ohlasem. 
Se Společenstvem českých optiků 
a optometristů, které je spolupořada-
telem veletrhu, zvolíme zvýrazněné 
téma pro příští ročník, jež se určitě 
promítne také do soutěže TOP OPTA 
a do odborného programu“ dodala 
Císařová.

Jiří Erlebach
Veletrhy Brno

Výběr z přihlášených vystavovatelů (k datu 31. října 2017):

AGLAJA s.r.o. • Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. • AMBG, LTD s.r.o. • ARDIX, spol. s r.o. • ARES SK, s.r.o.  
BRELIS s.r.o. • Carl Zeiss spol. s r.o. • Catherine Life, a.s. • CS OPTICAL s.r.o. • DEVELOPTIC s.r.o. • EIKON, spol. s r.o.  
EYE 2000 s.r.o. • FEBA spol. s r.o. • Finest Trade s.r.o. • GAFAS s.r.o. • Ing. Jiří Chyba – SILLUSTANI • Ing. Robert Kebl –  
K + L TRADING • INTEROPTIC spol. s r.o. • Ján Šurina TVS • Jaromír Merta – STYL OPTIK • Johnson & Johnson, s.r.o.  
MacMike VAT s.r.o. • MARE spol. s r.o. • Metzler International s.r.o. • Mgr. Martina Zajícová – MIRAGE OPTIK  
MIZACO s.r.o. • Mr. Gain s.r.o. • New Line Optics, s.r.o. • OKULA EYEWEAR s.r.o. • Omega Optix, s.r.o. • Opti – project s.r.o.  
Optika Čivice s.r.o. • Optika Žácka, s.r.o. • OPTILAND, s.r.o. • OPTIMISSIMO s.r.o. • Pavlína Zsigmondová – MGZ OPTIK  
Petr Kazda – Breitfeld & Schliekert • PharmaSwiss Česká republika s.r.o. • POL OPTIC, spol. s r.o. • PRIME OPTICS AE  
PRONAP Czech Republic s.r.o. • REGINA IMPORT, s.r.o. • Rodenstock ČR s.r.o. • rodomark s.r.o.  
Safilo S.P.A., organizační složka • SAGITTA Ltd., spol. s r.o. • SNOW-HOW ČR s.r.o. • SOVER, spol. s r.o. • Společenstvo 
českých optiků a optometristů • UNIOPTIK spol. s r.o. • YODEL INTERNACIONAL S.A. • Zuzana Jelínková – ZuZa optik
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Freelux®
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S cílem dosáhnout nejvyššího možného 
komfortu vidění jsme zvolili inovativní přístup, 
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ACUVUE OASYS® 1-DAY with HydraLuxe™

Klesající komfort 
kontaktních čoček1

K. Mathews, BSc., MBA
Konzultant fi rmy Johnson & Johnson Vision Care

Výjimečné výsledky 
klinických testů3

D. Klváček
Commercial manager Czech Republic & Slovakia, 
Vision Care Johnson & Johnson Vision

Téměř 6 z 10 uživatelů jednodenních čoček, i čoček pro plánovanou 
výměnu, zažívá celkový pokles komfortu nošení čoček během dne.

� V porovnání s těmi, kteří nezažívají celkový pokles komfortu nošení 
kontaktních čoček, se lidé pociťující tento problém věnují celé řadě 
aktivit, včetně užívání digitálních zařízení a v průběhu dne vystřídají 
několik různých prostředí.

� Oční specialisté by se měli pacientů ptát na tyto symptomy su-
chých, či unavených očí.

Mnoho nositelů kontaktních čoček zažívá problémy s komfortem. 
Díky porozumění těmto symptomům a jejich změnám v průběhu dne 
mají oční specialisté možnost nabídnout pacientům lepší řešení.

Zkušenosti očních odborníků z jednotlivých praxí v České republice 
a na Slovensku potvrzují výsledky klinických studií a hodnocení CLUE™ 
(Contact Lens User Experience™), která jasně prokázala, že v klíčových 
vlastnostech kontaktních čoček, tj. pohodlí, vidění a manipulace – jsou 
výsledky ACUVUE OASYS® 1-Day lepší než u Dailies Total1®.

Nositelé měkkých kontaktních čoček uvádějí výjimečný komfort 
ACUVUE OASYS® 1-Day a to i v době, kdy pracují na počítači, nebo bě-
hem dne často střídají činnosti a také na konci dne. Zejména noví nosi-
telé pak považují za zásadní skutečnost, že se s čočkou velmi dobře 
manipuluje a je snadno snímatelná.

Požadavky klientů jsou stále vyšší a mnozí kontaktologové tak velmi 
oceňují, že mají k dispozici ACUVUE OASYS® 1-Day, která se 
stává nezbytnou součástí portfolia měkkých kontaktních čoček.

� ACUVUE OASYS® 1-Day with HydraLuxe™ mají vylepšenou síť 
molekul napodobujících slzy a obsahují vysoce prodyšný a hydratova-
ný silikon, který integruje slzný film nositele.

� Zhuštěné síťování dále redukuje přilnavost čočky pro lepší napo-
dobení mucinu, který pomáhá stabilizovat slzný film.

Díky stálému zvlhčení umožněnému slzy – integrujícím designem 
v kontaktních čočkách ACUVUE OASYS® 1-Day, je pacientovi zajištěn 
komfort po celý den i v náročném prostředí.

Nové kontaktní čočky 
s vlastnostmi podobnými slzám2

BA Johnson, BSc
Johnosn & Johnson Vision Care Research and 
Development Department, Sphere Platform Director

UŽIVATELÉ S KLESAJÍCÍM KOMFORTEM NOŠENÍ KONTAKTNÍCH ČOČEK
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V doslovném a  technickém 
smyslu slova naše oči „pra-

cují“ tak tvrdě jako my sami. Ino-
vativní kontaktní čočky pomáhají 
toto zatížení snížit, vysvětlují 
Charles Scales, PhD, a Brian Pall, 
OD, MS, FAAO.

Nynější způsob života je jiný než 
dříve. Je rychlejší. Mnozí z nás vnitřně 
přijali pracovní morálku, která nás nutí 
pracovat, ale i trávit volný čas s co největ-
ším nasazením sil. V této náročné době 
jdeme z jedné činnosti do druhé. Naše 
oči například přeskakují z počítače na 
chytrý telefon, na kterém píšeme text, 
a mezitím se letmo díváme na osobu, 
která na nás mluví. Nebo sledujeme naše 
dítě, které hraje fotbal, do toho si děláme 

poznámky a současně přitom píšeme 
e-mail na tabletu. Pokud takto usilovně 
pracujeme, není se co divit, že jsme na 
konci dne vyčerpaní.

Naše oči se cítí unavené 

Takový den je náročný i pro naše 
oči. Během dne se věnujeme řadě 
aktivit a stále měníme prostředí – jde-
me z domu do auta, jedeme autem 
do práce, v práci pobýváme v klima-
tizovaných či ústředně vytápěných 
kancelářích, po práci jdeme sportovat, 
večer do kina a zase zpátky domů – to 
vše ovlivňuje náš zrak. A miliony z nás 
to vše prožívají s nasazenými kontakt-
ními čočkami.

Když zrovna prožíváme jeden z našich 
rušných dnů, naše oči a oční víčka vyko-
návají velmi těžkou práci. Musí nejméně 
11 000krát mrknout, aby zajistily ostré vi-
dění a zdravý povrch oka. Mrkání vyžaduje 
energii. Zatímco množství energie potřeb-
né na jedno mrknutí je velmi malé, množ-
ství energie vynaložené na každodenních 
11 000 mrknutí už zanedbatelné není.

Jak velké úsilí musíme vynaložit na 
mrkání lze spočítat podle vzorce, kde 
„práce“ je výsledkem vztahu síla × vzdále-
nost. V tomto případě je vzdálenost, 
kterou musí víčko urazit během jed-
noho cyklu mrknutí, okolo 10 mm. Síla 
je pak úsilí vyžadované k překonání 
odporu mrknutí, které většinou vychází 
z tření mezi víčkem a rohovkou (nebo 
kontaktní čočkou, pokud je právě nasa-

Jak tvrdě pracují
OČI VAŠICH 
KLIENTŮ? 
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zená). Energie vynaložená k překonání 
tření se nazývá třecí energie.

Třecí energie mezi dvěma povrchy 
závisí na dvou faktorech, kterými jsou 
existence lubrikantu mezi povrchy 
a stav samotného povrchu (rohovky / 
kontaktní čočky).

Když tlačíme velkou krabici po naleš-
těné podlaze, je to mnohem snazší a je 
k tomu zapotřebí i méně energie, než 
když ji tlačíme po drsném betonovém 
povrchu. S drsností povrchu souvisejí 
ještě další vlivy, které určují velikost 
třecí energie. Je jasné, že povrch s růz-
ným stupněm hrubosti bude vyžadovat 
různou velikost síly k dosažení stejného 
typu pohybu. 

Třecí energie a oko

Naše oči během mrkání „pracují“, 
protože je přitom vyžadována energie 
nutná k překonání třecí síly odporující 
pohybu víčka. Naštěstí nám slzný film 
lubrikuje víčko a oční povrch. Co se však 
stane, pokud během dne začne postupně 
narůstat tření mezi víčkem a povrchem 

oka? Jednalo by se například o situaci, 
kdy se následkem osychání stává povrch 
kontaktních čoček méně kluzkým a méně 
smáčivým. V průběhu dne si vybírají svou 
daň také usazeniny na povrchu čočky.

V tomto případě vytváří tisíckrát za 
den opakovaný pohyb očního víčka přes 
stále drsnější povrch určité množství 
nadbytečné „práce“. To souvisí s běžně 
pozorovanou situací, že mnoho klientů 

obr. 1  Mikrotribometr použitý pro výpočet třecí energie pomocí měření tření na dané 
vzdálenosti. Mucinem smáčený povrch je posouván po kontaktní čočce v prostředí 
podobném slzám, silou a rychlostí napodobující víčko (foto: archiv SuSoS, AG).
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je po ránu se svými kontaktními čočkami 
spokojeno, ale postupně během dne za-
čínají pociťovat příznaky oční únavy [1].

Co nám říká věda

Tribologie je věda o vzájemných 
vztazích mezi povrchy v pohybu. Dů-
sledně se zabývá procesy, které zažíváme 
každý den: tření, lubrikace a opotřebení.

V posledních letech se tribologie 
uplatňovala i při studiu vlivů, které pů-
sobí na pohodlné nošení kontaktních 
čoček [2]. Podvědomě tušíme vzájemnou 
souvislost různých faktorů, jako je nižší tře-
ní mezi očním víčkem a kontaktní čočkou, 
úroveň pohodlí a počet symptomatic-
kých nositelů. A opravdu existují důkazy, 
které tuto souvislost potvrzují [3].

Zvyšující se počet lidí, kteří přestávají 
nosit kontaktní čočky z důvodu nepo-
hodlí, nutí kontaktology a výrobce kon-
taktních čoček zaměřovat se na faktory, 
které s tím souvisejí – jedná se zejména 
o tření a lubrikaci [1, 4].

Fyzika pohodlí

Tření je síla, která působí na rozhraní 
mezi dvěma pevnými povrchy a brání je-
jich vzájemnému pohybu vůči sobě [5]. 

Úroveň odporu je vlastností povrchu, 
kterou nazýváme koeficient smykové-
ho tření (Coefficient of Friction – CoF). 
Koeficient smykového tření se skládá ze 
dvou oddělených složek: síly potřebné 
k uvedení objektů do pohybu a síly držící 
povrchy pohromadě (jedná se o kolmou 
tlakovou sílu, jinak také nazývanou 
„normálová“ síla). Obě síly jsou přímo 
měřitelné a koeficient smykového tření 
(CoF) může být vyjádřen podle vzorce:

Třecí síla                Ft
CoF =                                      =        

Normálová síla        Fn

Čím větší je koeficient tření, tím větší 
odpor v důsledku tření nastává a tím větší 
třecí energie je vyžadována k vzájemné-
mu posunu povrchů na danou vzdále-
nost. Pokud známe třecí sílu a vzdálenost, 
na které k posunu dochází, třecí energie 
může být vyjádřena pomocí vzorce:

Třecí energie (Ef ) = Posuvná práce =
Třecí síla (Ft) × Vzdálenost (D)

Měření třecí energie

Jak již bylo uvedeno, práce, kterou 
víčko vykoná při mrkání, je rovna třecí 
energii potřebné k pohybu víčka po 
rohovce (nebo kontaktní čočce) . 

Vynaložená třecí energie je úměrná 
koeficientu smykového tření (CoF), 
protože obě rovnice popisují třecí 
sílu. Na základě vztahu mezi CoF a po-
hodlím při nošení kontaktních čoček 
bylo stanoveno, že měření ztráty třecí 
energie při simulovaném mrkání nám 
umožní získat přehled o tom, jak se 
různé typy kontaktních čoček na oku 
chovají.

Ačkoliv to nelze přímo měřit, bylo 
již popsáno mnoho měřicích přístrojů 
pro určení třecí síly mezi víčkem a kon-
taktní čočkou včetně nástrojů, které jsou 
schopny nám přiblížit kritické momenty 
na oku [1]. Toto měření v umělých pod-
mínkách (in vitro) nebo na živé tkáni 
(ex vivo), tedy ve fyziologických podmín-
kách v souladu s okem, je vyznamným 
krokem v hodnocení pohodlí kontakt-
ních čoček.

Vzájemné srovnání kluzkosti musí 
být smysluplné, musí napodobit nejen 
podmínky oka, ale i fyziologii nošení 
kontaktních čoček. Můžeme například 
porovnat ztrátu třecí energie u páru 
kontaktních čoček právě vytažených 
z roztoku z blistru, dozvíme se však díky 
tomu, jak bude kontaktní čočka na oku 
působit po deseti, dvanácti nebo čtrnác-
ti hodinách?

Ke skutečnému zhodnocení kon-
taktních čoček je nezbytné, aby bylo 

obr. 2  Třecí energie kontaktní čočky ACUVUE OASYS® 1-Day with HydraLuxe™ měřená mikrotribometrem. Opakovaně byla naměřena nízká 
hodnota. Kontaktní čočka Dailies Total1® vyžaduje 2× více třecí energie než čočka ACUVUE OASYS® 1-Day. V grafu je znázorněn 
95% interval spolehlivosti spolu s predikčním intervalem.
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tření hodnoceno během delší doby 
a v podmínkách, jako by byla kontaktní 
čočka nošena.

Třecí energie  
v průběhu dne

V experimentu se simulovaným 
mrkáním oka byl použit mikrotribo-
metr – zařízení, které přímo měří nor-
málovou a třecí sílu a umožňuje určit 
třecí energii (obr. 1). Tento přístroj měřil 
kontaktní čočku ACUVUE  OASYS® 1-Day 
with HydraLuxe™. Měření probíhalo 
v tekutině podobné lidským slzám 
po dobu až osmnácti hodin. Výsledek 
byl impozantní. Zelená čára na obr. 2 
představuje třecí energii kontaktní 
čočky měřenou po dobu, která se blíží 
celodennímu nošení. V tomto případě 
je to více než osmnáct hodin. Je dů-
ležité poznamenat, že třecí síla byla 
zpočátku nízká a nízká také zůstala 
po celou dobu měření. Pokud by byla 
linka zakřivená nahoru, jednalo by se 
o zvýšení třecí síly snižující výsledné 
působení kontaktní čočky.

Vzájemný rozdíl mezi jednotlivými kon-
taktními čočkami  ACUVUE  OASYS® 1-Day 
je určen světle zeleným „rozšířením“ 
v intervalu spolehlivosti. Tento rozdíl 
je velmi těsný a znamená, že třecí 
energie kontaktní čočky je velmi po-
dobná u všech čoček tohoto typu. 
Tyto faktory ukazují velmi příznivý 
a stabilní tribologický profil pro čočky 
ACUVUE  OASYS® 1-Day,  testované ve 
fyziologických pod mínkách.

V tomtéž experimentu byly pou-
žity i kontaktní čočky Dailies Total1® 
(výrobce Alcon). U těch bylo zjištěno 
dvakrát větší množství potřebné tře-
cí energie než u kontaktních čoček 
 ACUVUE  OASYS® 1-Day with  HydraLuxe™ 
(odhadováno po čtrnácti hodinách 
zkoušení, při srovnání střední hodno-
ty pro čočky  ACUVUE  OASYS® 1-Day 
a nejnižší udané hodnoty pro čočky 
Dailies Total1®, obr. 2). Tento rozdíl u čo-
ček Dailies  Total1® může být způsoben 
gradientním designem (s obsahem té-
měř 100 % vody na povrchu a 33 % vody 
v jádře), čímž není zajištěno jednotné 
složení v rámci celé čočky. Kontaktní 

čočka Dailies Total1® má také vyšší 
drsnost povrchu, což vyplývá z měření 
pomocí mikroskopie atomárních sil 
(AFM).

Méně práce pro oči

Proč dosáhla kontaktní čočka 
 A C U V U E  O A S Y S ®  1 - D a y  w i t h 
 HydraLuxe™ tak výrazného úspěchu 
v tribologickém testu? Je to způso-
beno několika vlastnostmi této čočky. 
V první řadě technologie HydraLuxe™ 
zajišťuje po celý den nošení lubrikaci 
a zvlhčování čoček. Tato nová kon-
taktní čočka podporuje na oku slzný 
film, protože se sama jako slzný film 
chová [3].

Kromě toho je čočka extrémně 
hladká. Tato skutečnost byla proká-
zána pomocí transmisní elektronové 
mikroskopie (TEM), která umožňuje pro-
zkoumat povrch kontaktní čočky pod 
velkým zvětšením (řádově v rozměrech 
mikronů) a je schopna přesně zobrazit 
povrch, objem nebo matrici materiálu. 
Podobného kladného hodnocení bylo 
dosaženo i při sledování pomocí mik-
roskopie atomárních sil (AFM).

Kontaktní čočky ACUVUE OASYS® 1-Day 
with HydraLuxe™ mají unikátní složení, 
které integruje slzy pomocí posílení 
sítě molekul, jež na sebe váže slzy 
nositele společně s vysoce prodyšným 
silikonem. Tato síť molekul integruje 
slzy rovnoměrně v celém objemu a ne-
jedná se tedy o povrchovou úpravu. 
Naměřené údaje ukazují, že úroveň 
třecí energie těchto kontaktních čoček 
je nízká po celý den.

Správné zvlhčení 
a lubrikace

Inovace vedou ke zlepšení, ze kte-
rého nakonec těží klient – nositel 
kontaktních čoček. Kontaktní čočky 
ACUVUE OASYS® 1-Day with  HydraLuxe™ 
prokázaly trvale nízkou třecí energii 
měřenou metodami, které věrně napo-
dobují fyziologické podmínky. Možná 
je to dáno tím, že se dovnitř materiálu 
integrují slzy – ne pouze voda – a kon-

taktní čočka je tak zvlhčována a lubri-
kována po celý den.

Kromě toho mají tyto čočky mi-
mořádně hladký povrch, což bylo 
prokázáno pomocí měření technolo-
gií TEM a následně potvrzeno mikro-
skopií atomárních sil. Díky pravidelné 
síti materiálu vážou tyto čočky v ce-
lém svém objemu slzy a nevyužívají 
technologie úpravy povrchů pomocí 
dodatečně nanesených tenkých vrs-
tev. Zpětné vazby od kontaktologů 
a klientů nám ukazují, že skutečně 
platí předpoklad, že tyto čočky posky-
tují trvale mimořádně nízkou úroveň 
třecí energie.

Z anglického originálu přeložil  
Mgr. Martin Falhar, Ph.D.
Grafické podklady: archiv společnosti 
Johnson & Johnson

Originál článku:
SCALES, Ch., PALL, B.  
How Hard Are Your Patients' Eyes Working?  
Optometric Management,  
www.optometricmanagement.com.  
LLC © 2015, Volume: 50,  
November 1, 2015.

O autorech:
Charles Scales, PhD, je vedoucím vědec-
kým pracovníkem pro Johnson & Johnson 
Vision Care, Inc., USA. Brian Pall, OD, 
MS, FAAO, je vedoucím pracovníkem 
základního výzkumu a vývoje v optometrii 
pro Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 
USA.

Literatura:

[1] NICHOLS JJ, WILLCOX MDP, BRON AJ, et al. 

The TFOS International Workshop on Contact 

Lens Discomfort: Executive Summary. Invest 

Ophthalmol Vis Sci. 2013;54:TFOS7–TFOS13.

[2] ROBA M, DUNCAN EG, HILL GA, SPENCER ND, 

TOSATTI SPG. Friction measurements on contact 

lenses in their operating environment. Tribol Lett. 

2011;44: 387–97.

[3] COLES-BRENNAN C, BRENNAN N. Coefficient 

of Friction and Soft Contact Lens Comfort. 

Presented at American Academy of Optometry 

Annual Meeting. Phoenix AZ,  

October 24, 2012. Poster 70.

[4] DUMBLETON K, WOODS CA, JONES LW, FONN D. 

The impact of contemporary contact lenses on 

contact lens discontinuation. Eye Contact Lens. 

2013 Jan;39(1):93–9.

[5] SUBBARAMAN LN, JONES LW. Measuring Friction 

and Lubricity of Soft Contact Lenses: A Review. 

Contact Lens Spectrum. June 2013. Accessed 

August 28, 2015 at http://www.clspectrum.com/

articleviewer.aspx?articleID=108560

http://www.clspectrum.com/articleviewer.aspx?articleID=108560
http://www.clspectrum.com/articleviewer.aspx?articleID=108560


KONTAKTNÍ ČOČKY 

68

 autorka: Ing. Alexandra Petrlíková

ROZTOKY A PÉČE 
O KONTAKTNÍ 
ČOČKY
Péče o  kontaktní čočky je 

nedílnou součástí jejich 
správného nošení. Máme však 
u  svých klientů vždy jistotu, že 
používají ten správný roztok? Je 
pro nás při kontrolách odpověď 
„ano, čistím“ skutečně dostaču-
jící? Současný trh nám ukazuje, 
že není roztok jako roztok. Sys-
tém čištění kontaktních čoček by 
měl být co nejjednodušší, aby se 
tak předcházelo nedodržování 
postupu.

Lidské oko má svou přirozenou 
obranyschopnost proti infekci. Tomuto 

efektu napomáhá lysozym obsaže-
ný v slzném filmu, který má za úkol 
narušit stěnu bakterií a také stírací 
a splachovací efekt víček. Pokud je 
v oku aplikována kontaktní čočka, je 
oplachování rohovky zčásti narušeno. 
Kontaktní čočka během dne absor-
buje slzný film a může proto sloužit 
jako bakteriální a růstové médium. Na 
čočce pak mohou vznikat ložiska usa-
zenin, která zůstávají na povrchu čočky 
a jsou obvykle tvořena mukoproteiny. 
Tato ložiska jsou ideálním místem pro 
další shlukování bakterií. Mezi nejne-
bezpečnější kontaminanty patří plísně, 
jež mohou prorůstat do samotného 

materiálu čoček, a takovou situaci už 
nezachrání žádný roztok. Při špatné 
dezinfekci mukoproteiny denaturují 
a vytvářejí tak pevné vazby [1].

denaturovaný protein → vznik pev-
ných vazeb → snížení komfortu → 
snížení ostrosti vidění → infekce

Jaká je funkce roztoku

Roztok na kontaktní čočky musí 
zaručit dostatečnou antimikrobiální 
účinnost při minimální toxicitě ro-
hovky, zajistit čištění, fungovat jako 
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prevence proti usazeninám a udržet 
smáčivost kontaktní čočky.

Základní rozdělení roztoků

Roztoky na kontaktní čočky se dělí 
do tří základních skupin:
 • víceúčelová řešení – MPS (multi- 
purpose solutions);

 • víceúčelová dezinfekční řešení – 
MPDS (multi-purpose disinfection 
solutions);

 • peroxidové systémy. 

U roztoků s označením MPDS 
byla zjištěna dostatečná antibakteri-
ální účinnost již při namáčecím testu 
(stand alone test). U těchto roztoků 
nebylo potřeba druhé fáze testová-
ní – mechanického očištění (regimen 
test). Roztoky s označením MPS po-
tvrdily svou účinnost proti bakteriím 
až při druhé fázi testu. Drtivá většina 
výrobců víceúčelových dezinfekčních 
roztoků (MPDS) doporučuje provádět 

vždy čištění pomocí mnutí, aby došlo 
k důkladnému odstranění dalších 
nečistot, jako jsou například zbytky 
make-upu [2].

Základní složky roztoků

Mezi základní složky roztoků pro péči 
o kontaktní čočky patří:
 • konzervanty,
 • surfaktanty,
 • chelatační činidla,
 • zvlhčující činidla,
 • pufry.

Konzervanty
Jedná se o chemické látky, které zajiš-
ťují stálost vlastností roztoku a časovou 
stabilizaci. Většina látek s konzervačním 
účinkem má i účinek dezinfekční, nebo 
se může jednat o dvě látky, které navzá-
jem své účinky podporují. Mezi starší 
konzervanty patří benzalkoniumchlo-
rid (BAK) a thiomersal, ani s jedním 
z nich se však v dnešních roztocích 

již nesetkáme. Benzalkoniumchlorid 
se používá v nízkých koncentracích 
v očních kapkách. Při koncentracích 
0,1 % způsobuje apoptózu epiteliálních 
buněk a při koncentracích vyšších než 
0,5 % dokonce nekrózu. Nejčastěji se 
setkáme s biguanidy, jako je např. po-
lyhexanid, polyaminopropyl biguanid 
a polyhexamethyl biguanid. Tyto látky 
snižují schopnost pronikat do matrixu 
čočky, a to především díky své velikosti 
80 Å (1 Ångström = Å odpovídá 0,1 nm). 
Dalším konzervantem je Polyquad® 
(Polyquaternium-1), který se používá 
v kombinaci se složkou Aldox®. Poly-
quad® nezpůsobuje alergickou reakci, 
dokáže vyčistit povrch kontaktní čočky 
a zároveň působí proti bakteriím i plís-
ním. Jeho výhodou je především velikost 
225 Å. Průměrná velikost pórů na kon-
taktních čočkách je 50 Å. Další složkou 
je Aldox®, který navíc působí proti 
akantamébě. Mezi další konzervanty 
patří také citronan sodný, chlorhexidine 
(CHX) nebo chloritan sodný (NaClO

2
) [3].

Branded Solutions Private Label Solutions

Unisol1 4 
Saline

Clear 
Care4
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Biofinity6 2% 2% 3% 2% 1% 17% 4% 2% 2% 2% 4% 3% 3% 2%
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O2 Optix4 2% 1% 2% 5% 1% 21% 24% 7% 3% 3% 41% 28% 28% 24%

Night & 
Day4 2% 1% 2% 3% 1% 17% 24% 11% 1% 3% 36% 24% 26% 22%
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Trademarks: 1 Alcon; 2 AMO; 3 Bausch & Lomb; 4 Novartis; 5 Johnson & Johnson; 6 CooperVision

Staining Zone Color Codes

under 10% 10% to 20% over 20%

Andrasko Staining Grid
Percentage of Average Corneal Staining Area at 2 Hours

Data Courtesy of: www.StainingGrid.com

obr. 1 Referenční tabulka Andrasko Staining Grid [4].
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Surfaktanty
Další důležitou složkou roztoků jsou 
surfaktanty (surface active agent). 
Jejich hlavním úkolem je snížení po-
vrchového napětí. Povrchové napětí 
je fyzikální vlastnost kapalin, kdy se 
povrch kapaliny chová jako elastická 
fólie. Kapalina se snaží zaujmout co 
nejhladší stav s nejmenší energií. Čím 
větší je povrchové napětí, tím má 
kapalina kulatější tvar. Díky tomuto 
efektu můžeme pozorovat například 
ranní rosu. Surfaktanty v roztocích 
usnadňují samotné čištění čoček, 
které podpoříme navíc i mnutím. Mezi 
surfaktanty patří především poloxamin 
(Tetronic® 1107, Tetronic® 1304), polo-
xamer (Pluronic® F87) a tyloxapol [3].

Chelatační činidla
Úkolem chelatačních činidel je vy-
chytávání vápenatých iontů a zame-
zení vzniku bílkovinných depozit. Bez 
chelatačních činidel by ionty vápníku 
vytvořily spojení mezi proteinovými 
řetězci, které pak vypadá jako most. 
V roztocích tento úkol plní například 
EDTA (sodium edetate, kyselina ethy-
lendiamintetraoctová). Její uzavřené 
molekuly integrují právě s ionty vápní-
ku. Její přítomnost v roztocích zvyšuje 
baktericidní a bakteriostatickou aktivitu 
dezinfekčních a konzervačních látek. 
Svou nepodstatnou roli má také citrát 
(sůl kyseliny citronové). Jeho záporně 
nabité molekuly se naváží na kladně 
nabitý povrch bílkoviny a vytvoří se 
komplex, který je následně transporto-
ván do vodné fáze roztoku [3]. 

Zvlhčující činidla
V dnešní digitální době je kladen velký 
důraz na komfort nositele. Tuto vlastnost 
podporují zvlhčující činidla – lubrikanty. 
Na kontaktní čočce se vytvoří hedvábný 
povrch, který zvyšuje komfort nositele. 
HydraGlyde® je zvlhčující komplex, který 
zároveň podporuje odstranění protei-
nových usazenin a redukuje ukládání 
lipidů. Mezi další zvlhčující činidla, která 
nalezneme v nejmodernějších roztocích 
na trhu, patří Tetronic® 1304, Oxipol™, 
hydroxypropylmethylcelulóza (HPMC), 
glykol, sorbitol, hyaluronan a propylen-
glykol (PPG). 

Pufry
Poslední důležitou složkou roztoků jsou 
pufry – stabilizátory pH. Stabilizaci pH 
zajišťují například chlorid sodný, boritan 
sodný, kyselina boritá a S-sorbitol [3].

Testování kompatibility 
kontaktních čoček 
a roztoku

Pro posouzení kompatibility roz-
toku a kontaktních čoček je možné 
použít referenční tabulku Andrasko 
Staining Grid (obr. 1). Během testování 
je kontaktní čočka nejprve vyčištěna 
konkrétním roztokem, poté se aplikuje 
testovanému subjektu a po dvou hodi-
nách nošení se provádí vyhodnocení. 
Zkoumá se poškození rohovky vlivem 
roztoku, což vede k barvení epitelu po 
aplikaci fluoresceinu. Studie je dvojitě 
zaslepená, aby byla zajištěna objekti-
vita nálezu. Velikost barvených ploch 
je v tabulce rozlišena třemi barvami: 
zelená – méně než 10 % barvených 
ploch; žlutá – 10–20 % barvených 
ploch, okrajové barvení; červená – nad-
měrná úroveň barvení, více než 20 % 
barvených ploch. Procenta zanesená 
v tabulce udávají procento barvených 
subjektů testovaného vzorku [4].

Důležité jsou pravidelné 
kontroly a cílené 
dotazování

Nepříznivému dopadu špatné 
péče o kontaktní čočky u svých kli-
entů můžete předcházet pravidelnou 
kontrolou nositelů kontaktních čoček. 
Nejedná se pouze o samotné upozor-
nění na kontroly v určitém časovém 
horizontu, důležité je cílené kontakto-
vání klienta prostřednictvím SMS nebo 
e-mailu. Je zapotřebí klienta k tomuto 
kroku motivovat, aby měl sám zájem 
dostavit se na kontrolu. Naším nejdů-
ležitějším úkolem je neustálá výchova 
nositelů. Před každou kontrolou je 
vhodné seznámit nositele s délkou 
trvání kontroly, s tím, co je nutné si 
s sebou na kontrolu přinést (kontaktní 
čočky, roztok) a s cenou za službu. 

Snažte se zachovat individuální přístup 
ke každému klientovi a vždy si zkontro-
lujte, zda máte jeho aktuální kontaktní 
údaje. Nezapomínejte si zaktualizovat 
informace týkající se osobní a rodinné 
anamnézy, která je nám velmi často 
nápovědou k případným změnám 
zdravotního stavu. A mějte na paměti, 
že při každé kontrole je nejdůležitější 
cílené dotazování: 
 • Jaký roztok používáte?
 • Znáte dobu spotřeby po otevření 
roztoku?

 • Jak svoje čočky čistíte? Mnete čočky 
při čištění? Popište mi jak, nebo 
ukažte.

 • Dodržujete dobu nošení kontaktních 
čoček?

 • Jak jste spokojen s dosavadními 
 kontaktními čočkami (škála 1–10)?

 • Jaké jsou podmínky nošení 
 kontaktních čoček?

 • Splňují kontaktní čočky vaše 
 požadavky?

Ing. Alexandra Petrlíková
LARO Optik s.r.o.
alexpetrlikova@gmail.com 
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ÚČINNÁ DEZINFEKCE A POHODLÍ PO CELÝ DEN

Studie ukazují, že: 

•	 nepohodlí a pocit suchých očí jsou hlavní důvody, proč 
uživatelé kontaktních čoček přestanou čočky nosit.1,2 

•	 70% uživatelů nemne čočky prstem a neoplachuje  
je každý den.3 

Proto je výběr správného roztoku pro péči o čočky tak důležitý!

Doporučte víceúčelový roztok OPTI-FREE® PureMoist® 
s klinicky ověřenými výsledky!

•	 Roztok OPTI-FREE® PureMoist® se zvlhčujícím komplexem 
HydraGlyde® poskytuje kontaktním čočkám až 16 hodin 
zvlhčení.4-7 Nošení čoček je tak pohodlné od rána  
do nočních hodin.4,8,9

•	 Roztoky řady OPTI-FREE® s duálním dezinfekčním systémem 
POLYQUAD®/ALDOX® splňují tzv. ISO/FDA STAND ALONE 
TEST, a fungují tak spolehlivě zejména u uživatelů, kterým 
dodržování správné péče o čočky činí problémy.

Ideální víceúčelový roztok pro:
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O BAREVNÝCH 
ČOČKÁCH  
v České republice  
a ve světě
V České oční optice č. 3/2017 

bylo jako zajímavost uvede-
no, jak se ve firmě No7 Contact 
Lenses z  Velké Británie ručně 
malují kontaktní čočky pro film 
i terapeutické účely. Barevné čoč-
ky lze zhotovit několika různými 
metodami a zkušenosti s jejich vý-
robou máme i v České republice. 

Způsoby výroby 
barevných čoček

Existuje několik způsobů, jak vyrábět 
barevné čočky. Největší množství čoček 
se vyrábí v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu 
metodou tamponového tisku (pad-prin-
ting), kdy se požadovaný motiv v jedné 
nebo několika barvách na čočky přenese 
z matrice silikonovým tamponem. Tisk 

přitom může na povrchu čočky „vyčnívat“, 
nebo být v čočce zalitý a tvořit s povr-
chem hladkou plochu. Nejprogresivnější 
je sendvičová metoda, kdy je barevná 
vrstva zalita uvnitř čočky. Tampoprint 
je zautomatizovaný a je vhodný pro 
masovou produkci kosmetických i crazy 
čoček, které se u nás prodávají zejména 
v  e-shopech. Hlavním odbytištěm kosme-
tických čoček je Asie, kde téměř veškerá 
populace má tmavé oči i vlasy a mladá 
děvčata i hoši se rádi odlišují... Je dobré 
připomenout, že teprve nedávno byly 
plan barevné čočky zařazeny do zdravot-
nických prostředků, do té doby se jednalo 
o kosmetické přípravky s mnohem volněj-
ším způsobem regulace výroby i prodeje. 

Ruční malování čoček jemným štět-
cem podle předlohy je velmi pracnou 
a náročnou metodou, jíž lze dosáh-
nout velmi přesvědčivých a náročných 

 efektů – tomu odpovídá i cena čočky. 
Ve Velké Británii je několik firem, které 
ručně malované čočky vyrábějí. Např. fir-
ma Cantor&Nissel má pobočku i v USA, 
kde mezi její významné zákazníky patří 
filmový průmysl v Hollywoodu.

Individuálně barvené čočky určené 
pro konkrétního zákazníka mohou mít 
velmi rozdílnou podobu. Barva může 
být nanesena jen ve středu, takže není 
na oku skoro patrná. Tímto způsobem 
se barví čočky pro fotofobii a při poru-
chách barvocitu; různě zabarvené čočky 
mohou výrazně zlepšit vnímání barev 
i například čtení. Více informací o řešení 
poruch barvocitu lze nalézt na stránkách 
www.chromagen.us. 

Blue-ray cut neboli filtrace modrého 
světla je dalším způsobem barvení již 
hotových čoček. V současné době se často 
diskutuje o nepříznivém vlivu modrého 

KONTAKTNÍ ČOČKY autor: Ing. Pavel Novák

http://www.chromagen.us
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světla z elektronických přístrojů a obar-
vení čoček vhodnou žlutou či oranžovou 
barvou dokáže absorbovat nežádoucí 
modrou část spektra. Absorpční látka 
může být nanesena jen ve středové části 
čočky, nebo může být čočka obarvena 
kompletně.

Dalším typem individuálního bar-
vení čoček je barvení kosmetické, kdy 
je na hotovou čočku podle předlohy 
vytvořena duhovka. Jedná se o něko-
likastupňový proces, kdy se postupně 
nanáší podkladová bílá vrstva a přes ni 
barevný základ, tmavá struktura duhov-
ky a černá zornice. Někdy je třeba ještě 
ručně domalovat detaily, aby se čočka 
co nejvíce podobala originálu. Tím může 
být fotografie na papíře či v elektronické 
podobě nebo sám pacient při osobní 
návštěvě. Obvykle se barví jedna čočka 
podle druhého oka; v tom případě se do-
sáhne nejlepšího výsledku, když se paci-
ent dostaví osobně. Výsledné zabarvení 
i odstín nasazené čočky závisí na tom, 
jakou barvu má podklad –  poškozené 
oko. Pouze podle fotografie zdravého 
oka není možné odhadnout vliv pod-
kladu a to pak může vést k nespoko-
jenosti pacienta s výsledným efektem. 
U zakázkových kosmetických čoček je 
vždy nutná co nejužší spolupráce mezi 
pacientem, kontaktologem a výrobcem. 

Barevné čočky se vyrábějí 
i v České republice

Výroba barevných čoček je i v Čes-
ké republice na vysoké úrovni. Tou-

to problematikou se zabývá firma 
 Wilens s.r.o., která má s barvením 
čoček dlouholeté zkušenosti. Barvené 
čočky nejen sama vyrábí, ale vyvinula 
také unikátní způsob sítotisku, který 
je vhodný pro menší série čoček i jed-
notlivé kusy. Barevný efekt vytvořený 
pomocí sítotisku je přitom srovnatelný 
s ručním barvením. Barvicí systém, 
včetně několika set předloh pro 
různé velikosti a struktury duhovky 
a speciálních zdravotně nezávadných 
barev, firma dodává několika desítkám 
zákazníků z celého světa.

Pacienti, potenciální uživatelé ba-
revných čoček i kontaktologové se čas-
to zajímají o to, zda jsou barevné čočky 
hrazeny ze zdravotního pojištění. VZP 
uplatňuje originální názor, že pacienti 
se slepým okem a například s leuko-

mem si musí hradit kosmetickou čočku 
ze svého, protože čočka má kosmetický, 
nikoli léčebný efekt. Naštěstí je v zákoně 
č. 369/2011 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění, v Seznamu zdravotnických 
prostředků hrazených z veřejného 
zdravotního pojištění při poskytování 
ambulantních služeb položka 117, kte-
rá umožňuje, aby revizní lékař schválil 
úhradu barevné čočky v případě závaž-
né choroby rohovky či duhovky. 

Barvení čoček představuje v součas-
né době velmi aktuální problematiku 
a předkládá nové výzvy před kontak-
tology i výrobce čoček. 

Ing. Pavel Novák, CSc.
jednatel firmy Wilens s.r.o.
pavel@wilens.cz

Foto: z archivu autora

Příklady kosmetických čoček – neprůhledná (vlevo) a barvené pomocí sítotisku.

Čočky různě obarvené speciálními barvami.
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Statistické výzkumy ukazují, 
že téměř polovina uživatelů 

brýlí má alespoň na jednom oku 
klinicky významný astigmatiz-
mus, tedy v hodnotách cylindru 
0,75 D a více. Na základě tohoto 
zjištění by bylo možné předpo-
kládat, že používání torických 
kontaktních čoček bude přibliž-
ně stejně časté. Realita se sice 
v  jednotlivých zemích odlišuje, 
přesto nikde nedosahuje těchto 
hodnot. V oblasti jednodenních 
kontaktních čoček bude tento 
nepoměr ještě výraznější.

Existuje řada důvodů,  
proč tento rozdíl vzniká

Výskyt astigmatizmu v populaci 
zahrnuje širokou škálu nejrůznějších 

dioptrických hodnot, včetně takových, 
kdy je u krátkozrakosti sférická hodnota 
výrazně vyšší než hodnota cylindru. Při 
přepočtu takové korekce na vrcholo-
vou vzdálenost může dojít ke snížení 
cylindru pod klinicky významnou mez 
a následně k aplikaci pouze sférické 
kontaktní čočky. Přirozeně opačně by 
tomu bylo u plusových dioptrií, jejich 
zastoupení v populaci v těchto hodno-
tách je však výrazně menší.

Další vliv může mít i poloha astig-
matizmu, tedy fakt, že astigmatizmus 
podle pravidla nebo šikmý astigma-
tizmus mají větší negativní dopad na 
kvalitu vidění, než je tomu u astigmati-
zmu proti pravidlu. Ten zůstává častěji 
nekorigovaný, především v případě 
kontaktních čoček.

Poměrně početná je i skupina 
uživatelů brýlí s klinicky významným 
astigmatizmem pouze na jednom 

oku. Také tento fakt může ovlivnit 
rozhodování o doporučení torické 
čočky, zvlášť pokud se jedná o nedo-
minantní oko.

Velikost zornice může rovněž ovliv-
nit rozhodování: pokud je zornice úzká 
a astigmatizmus ne příliš vysoký, bude 
dosažené vidění se sférickou čočkou 
blízké tomu s torickou korekcí.

Přestože se kvalita a dostupnost to-
rických kontaktních čoček v posledních 
letech zvýšila, v jednodenní kategorii 
zůstala až dosud omezená rozsahem 
parametrů i materiálových možností. 
Nezřídka se proto stává, že dojde k apli-
kaci sférických jednodenních kontakt-
ních čoček i v případech, kde by použití 
torických čoček mělo významný vliv na 
výslednou kvalitu vidění.

Pokud zohledníme všechny před-
chozí body, zjistíme, že přibližně 36 % 
populace je vhodnými uživateli pro 

 autor: Bc. Tomáš Dobřenský
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torické kontaktní čočky minimálně na 
jednom oku. Řada studií prokázala vý-
znamné zlepšení ostrosti zraku použitím 
torických kontaktních čoček při nízkých 
hodnotách astigmatizmu, tedy 0,75 D 
nebo 1,00 D. 

Brien Holden uvádí prevalenci astig-
matizmu 45,4 % s korekčním prahem 
≥ 0,75 D. Ať už budeme vycházet z hod-
noty 36 % nebo 45,4 %, faktem zůstává, 
že doporučení torické kontaktní čočky, 
a to především v jednodenním segmen-
tu, je výrazně pod svými možnostmi.

Důležitá pravidla 
pro aplikaci torických 
kontaktních čoček

Pokud jste dospěli k rozhodnutí 
aplikovat torické kontaktní čočky, 
existuje několik klíčových momentů, 
které mohou výrazně zlepšit pocit 
uživatele a příznivě ovlivnit celkovou 
úspěšnost.

Obecné pravidlo říká, že je třeba 
upravit korekci na vrcholovou vzdá-
lenost kontaktní čočky pro hodnoty 
≥ 4,00 D. Je důležité si uvědomit, 
že přepočet je nutné dělat pro oba 
meridiány. Například brýlová korekce 
–3,00/–2,25 × 180° vypadá poměrně 
jednoduše. Na první pohled se zdá, že 
sférická hodnota –3,00 D nebude pře-
vedením do kontaktních čoček výrazně 
ovlivněna. Ve druhém hlavním řezu je 
však hodnota –5,25 D (–3,00 + –2,25) 
a při přepočtu z obvyklé vrcholové 
vzdálenosti 12 mm dojde ke snížení cy-
lindru na hodnotu –1,75 cyl v kontaktní 
čočce. Pro plusové dioptrie se naopak 
hodnota cylindru může zvyšovat.

Kromě posouzení centrace a po-
hybu kontaktních čoček na oku je 
u tor ických čoček nutné posou-
dit také rotaci a případně provést 
úpravu polohy osy. Platí tu celkem 
jednoduché pravidlo, že rotaci po 
směru hodinových ručiček přičítáme 
k původní ose a naopak rotaci proti 
směru hodinových ručiček odečítáme. 
Je důležité si uvědomit, že orientační 
značka nové torické čočky by měla 
zůstat rotovaná stejně „špatně“, jako 
byla u první zkušební čočky.

Nové kontaktní čočky 
MyDay® toric

Všechny kontaktní čočky z ro-
diny MyDay® využívají technologii 
Smart Silicone™, která zaručuje jejich 
mimořádné vlastnosti .  Sil ikonové 
kanály v materiálu kontaktních čoček 
MyDay® zajišťují natolik efektivní trans-
port kyslíku, že celkový objem silikonu 
v materiálu může být menší. Kontaktní 
čočky pak mohou mít větší obsah vody 
a lepší smáčivost.

Nové kontaktní čočky  MyDay®  toric 
využívají stejnou technologii  Optimised 
Toric Lens Geometry™ jako čočky 
 Biofinity® toric, nejprodávanější kon-
taktní čočky pro klienty s astigmatiz-
mem od společnosti CooperVision. 
V praxi to znamená horizontálně 
symetrický tenčený design, hladký po-
vrch, velkou torickou optickou plochu 
a optimalizovaný stabilizační systém. 
To vše pro lepší stabilitu kontaktní 
čočky, menší rotace a vyšší kvalitu 
vidění. Kontaktní čočky MyDay® toric 
jsou aktuálně dostupné v hodnotách 
sféry od plan do –10,00 D, ve čtyřech 
hodnotách cylindru (–0,75; –1,25; 
–1,75 a –2,25) a v deseti polohách osy 
cylindru.

Bc. Tomáš Dobřenský
Professional Services Manager  
pro Českou republiku a Slovensko
CooperVision Limited
tdobrensky@coopervision.com
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Kontaktní čočky ULTRA pa-
tří ve své třídě ke špičkám 

mezi měsíčními kontaktními 
čočkami. Současní klienti chtějí 
se svými čočkami nejen dobře 
vidět, ale především se chtějí 
cítit pohodlně. 

Důležitou roli z hlediska komfortu tak 
hraje mnoho faktorů, které ve výsledku 
tvoří kvalitní a dobrou čočku. Mezi tyto 
faktory patří materiál, vlastnosti povrchů 
kontaktních čoček a dále pak samotné 
konstrukční provedení. U čoček ULTRA 
bylo speciálně vyvinuto chemické 
složení materiálu (samfilcon A), který 
během výroby prochází dvoufázovým 
polymeračním procesem, při němž je 
do metakrylátu obsahujícího siloxano-
vé řetězce zakomponováno smáčedlo 
polyvinylpyrrolidon (PVP) s vysokou mo-
lekulární hmotností. Díky tomu dochází 
během výrobního procesu k tvorbě 
materiálu s chemicky jedinečným po-
vrchem a morfologickými vlastnostmi 
(jedná se o technologii MoistureSeal). 
Jedinečnou kombinací tří typů silikonů 
tak byla vytvořena nová technologie, 
která dosáhla poměrně nízkého modulu 
pružnosti materiálu (67 MPa), smáčivosti 
(34°) a koeficientu tření (0,03). Jsou 
tak vytvořeny podmínky vysoké kon-
centrace PVP mezi řetězci polymeru, 
kdy je silikon zcela obklopen PVP. Tyto 
vlastnosti zvyšují komfort pro nositele 
kontaktních čoček a distribuce PVP na 

povrchu čočky umožňuje ukládání vody 
do materiálu čočky. Vysoká propustnost 
pro kyslík (Dk/t 163) se řadí k nejlepším 
ve své skupině. 

V průběhu vývoje bylo provedeno 
mnoho testů včetně transmisní elektro-
nové mikroskopie, rentgenové fotoelekt-
ronové spektroskopie nebo diferenciální 
skenovací kalorimetrie a pomocí plyno-
vé chromatografie – hmotnostní spekt-
rometrie se poté sledovala kinetika ta-
hových sil. Tím se prokázala skutečnost, 
že polymerace probíhá ve dvou fázích 
a materiál obsahuje maximální množ-
ství PVP ve srovnání s dostupnými typy 
kontaktních čoček. Výsledná analýza tak 
ukazuje design čočky s mechanickou 
a optickou stabilitou a také s optimální 
úrovní napětí napříč širokými rozsahy 
geometrií povrchu oka, respektive 
rohovky. Z toho je patrné, že kontaktní 
čočky ULTRA v sobě spojují jedinečné 
vlastnosti. Zjištěné konstrukční vlastnosti 
ukazují na sníženou středovou tloušťku 
i tloušťku okrajů čoček. Tenký a zúžený 
okraj tak minimalizuje povědomí klienta 
o nasazených čočkách, čímž výrazně 
přispívá k pohodlnému nošení. 

Studie uvádějí, že více než 67 do-
spělých nositelů kontaktních čoček tráví 
více než pět hodin denně s digitálním 
zařízením, ať se jedná o klasický počítač, 
notebook, tablet nebo smartphone. Při 
sledování displejů těchto zařízení se 
výrazně snižuje frekvence mrkání a tím 
dochází k osychání povrchu oka. To 

má za následek několik situací. V první 
řadě klienti přestávají nosit kontaktní 
čočky, protože je pro ně nošení při práci 
s elektronickým zařízením nepříjemné 
a nepohodlné. V případě kontaktních 
čoček s asférickým povrchem, které svůj 
povrch více smáčejí, je jejich nošení (až 
šestnáct hodin při používání digitálních 
zařízení) výrazně pohodlnější.

Oční potíže jsou ve výzkumech 
uváděny především v rozvinutých 
a ekonomicky stabilních zemích. S di-
gitálními zařízeními si hrají, respektive 
pracují stále mladší děti a teenageři. 
Ti jsou tak potenciálně nejvíc postiženi 
uvedenými příznaky. Únava očí má za 
následek nepozornost, u dospělých 
pak nesoustředěnost na práci a snížení 
pracovní výkonnosti.

Nejen kontaktology, ale především 
nositele kontaktních čoček zajímá 
kvalitní vidění a komfort při nošení kon-
taktních čoček. Podle diskuzí odborníků 
patří tyto čočky mezi velmi oblíbené, 
a to především díky svým specifickým 
vlastnostem. Jak se ukazuje i u nás, 
představují kontaktní čočky ULTRA další 
možnost, kterou můžeme nabízet našim 
klientům. Výhodou je i ta skutečnost, že 
čočky jsou určeny pro práci s digitálními 
zařízeními.

Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky  
LF MU v Brně

ULTRA 
KOMFORT 
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s technologií MoistureSeal™

kontaktní
čočky NOVÉ

Prolomte kruh nepohodlí
a dopřejte si dlouhotrvající komfort

a ostré vidění po celý den1

  

 POHODLÍ*

Vysoký obsah
vody a nízký

modul pružnosti
= ZDRAVÍ

OČÍ

Propustnost
pro kyslík

=

VIDĚNÍ

Asférická optika
a odolnost vůči osychání

=

kontaktní čočky
ULTRA™ od

Bausch + Lomb

 

Reference:
1. Results from a 22-investigator, multi-site study of Bausch + Lomb ULTRA™ contact lenses with MoistureSeal™  technology, on 327 current silicone hydrogel lens 
wearers. After 7 days of wear, subjects completed an online survey. Subjects rated performance across a range of attributes. Preference comparisons represent 
only those subjects expressing a preference. Ratio is based on the average across the silicone hydrogel lenses represented in the study.
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ZAHRŇTE DO SVÉHO VIDĚNÍ CELÝ SVĚT

40 cm 45 cm 70 cm 3 m

ROZŠIŘTE SVÉ VIDĚNÍ 
VE VZDÁLENOSTI NA DÉLKU PAŽE

DÍKY TECHNOLOGII XTENDTM 
MŮŽETE PLYNULE ZACHYTIT KAŽDÝ DETAIL
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Pro více informací kontaktujte zákaznické centrum Essilor:
CZ: +420 800 555  884 
SK: +421 800 137 087

www.facebook.com/
essilorczech, essilorslovakia

www.youtube.com,
kanál Essilor CZ, Essilor Slovakia

www.varilux.cz
www.varilux.sk
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