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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

do rukou se vám dostává letní vydání časopisu Česká oční  optika. 
Na tomto místě bych rád poděkoval akademické veřejnosti ze všech 
tří univerzit, na kterých je možné v České republice studovat oční 
optiku, optometrii a ortoptiku, za věrnost našemu společnému 
odbornému časopisu. Díky této věrnosti si můžeme v každém čísle 
přečíst řadu oborových studií, které nám mohou pomoci v odbor-
ném růstu. V tomto čísle se jedná o příspěvky na téma modré světlo, 
klasifikační systém předního segmentu oka aneb důležitá pomůcka 
pro diagnostiku, sférické versus asférické brýlové čočky, optická 
koherentní tomografie, keratokonus či retinální rivalita.

Jsem velmi rád, že vám můžeme představit další díl našeho 
seriálu o rodinných optikách, ve kterých je základem práce motto 
„kvalita a odbornost“. Tentokrát se podíváme do Východních Čech, 
do centra Hradce Králové. Tradiční historické okénko je věnováno 
časopisu Česká oční optika z roku 1962 a přečíst si můžete i rozhovor 
s Terezou Slížkovou, jenž je zároveň pozvánkou na náš partnerský 
veletrh SILMO Paříž.

Do třetího čísla jsme zařadili i články, které mohou podpořit vaše 
podnikání. První se týká aktuálních trendů v uspořádání provozovny, 
druhý pak využití v současnosti tak populárních sociálních médií 
pro obchod. 

Rád bych vás pozval na dva vzdělávací kongresy, díky kterým 
si náš obor udržuje vysoký odborný statut. Společenstvo českých 
optiků a optometristů pořádá ve dnech 22.–23. září kongres 
 Optometrie–Optika 2018 s podtitulem Kazuistika v oboru. Kongres 
se uskuteční v Praze v prostorách ČVUT. Další kongres pořádá Optická 
únia Slovenska, a to v Jasnej v Nízkých Tatrách v termínu 19.–21. října. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji, že jste věrní našemu 
časopisu a přeji vám příjemný čas strávený v práci i mimo ni. Těším 
se na setkání s vámi na některé z odborných akcí pořádaných Spo-
lečenstvem českých optiků a optometristů.

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
předseda redakční rady
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Obsah časopisu Česká oční optika je 
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a šíření obsahu časopisu v jakékoli podobě 
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Předplatné 
Celoroční předplatné 252 Kč (4 čísla). 
Zlevněné předplatné pro studenty 
odborných škol (obor oční optika, 
optometrie, ortoptika) 126 Kč  
(po doložení potvrzení o studiu).

Objednávky: 
 • písemně na adresu redakce:  
EXPO DATA spol. s r.o.  
Výstaviště 1, 648 03 Brno 
E-mail: bockova@expodata.cz 

 • prostřednictvím formuláře na webových 
stránkách časopisu: www.4oci.cz

 EDITORIAL

1 



 2

EDITORIAL
1 Úvodní slovo

OČNÍ OPTIKA
4 Stránky o aktivitách Společenstva
6 Rodinné optiky
28 Optická únia Slovenska informuje
30 Definice a uspořádání – 2. část

OPTOMETRIE
12 Modré světlo: neviditelná hrozba
16 Klasifikačný systém – užitočný pomocník
22 Sférické versus asférické brýlové čočky
36 Optická koherentní tomografie
46 Keratokonus – diagnostika a metody řešení

ROZHOVOR
20 Rozhovor s Terezou Slížkovou
42 Jak to vidím já... Rozhovor se známou českou  

violoncellistkou Terezií Kovalovou

ZAJÍMAVOSTI
54 Půl století s časopisem Česká oční optika – rok 1962
56 Sociální média v optice

ORTOPTIKA
40 Retinální rivalita

ZE ŽIVOTA ŠKOL
50 Prezentace brněnské katedry optometrie  

a ortoptiky v zahraničí

VELETRHY
26 Přípravy na veletrh OPTA 2019 

KONTAKTNÍ ČOČKY
60 Jak ekologický je průmysl kontaktních čoček?
64 Mezinárodní sympozium  

Acuvue® Eye Health Advisor® – 1. část
70 Nabízejme více kyslíku
72 Easysept – peroxidový roztok
74 Evropský trh s měkkými kontaktními čočkami  

v roce 2017

 OBSAH 

6–10  V centru Hradce Králové na začátku pěší zóny stojí ADÁMEK OPTIKA, která se do širokého bulváru vyjímá 
velkorysou výlohou a nerušeně nechává nahlédnout do svého moderního interiéru. V současnosti se o provoz 
a klientelu stará trojice sourozenců Adámkových, nicméně k  oboru, ať už přímo, nebo oklikou, je dovedl 
tatínek Zdeněk Adámek. Ten už si užívá spokojeného důchodu a svým bývalým zákazníkům vzkazuje, že nyní 
vedou optiku jeho tři šikovné děti. 



Vstupte 
do světla 
 

Č O Č K Y  R E A G U J Í C Í  N A  S V Ě T L O

Zaujměte s novými brýlovými čočkami Sensity
Představujeme vám Sensity Dark a Sensity Shine - poslední novinku v naší nabídce fotochromických čoček. Čočky 

Sensity se venku ztmavují a uvnitř se rychle vrací do výjimečně čirého stavu, přitom zajišťují pohodlné vidění ve 

všech možných světelných podmínkách. Dvě produktové inovace Sensity Dark a Sensity Shine poskytují ještě 

výraznější zatmavení a zároveň atraktivní vzhled.

Seznamte se i vy s naší kompletní nabídkou čoček Sensity.
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Kongres OPTOMETRIE–
OPTIKA 2018, 22.–23. září 
na ČVUT v Praze

Blíží se již 13. ročník národního kon-
gresu OPTOMETRIE–OPTIKA 2018, jehož 
hlavním tématem je kazuistika neboli 
praktické řešení konkrétních problémů 
v optice a v optometrii. Vyšetření zraku 
a zajištění ideální korekce zrakové nedo-
statečnosti pro konkrétní případy, a  to 
jak po odborné stránce, tak z pohledu 
módy, designu a životního stylu. Přípa-
dové studie, modelové situace, zdůvod-
ňování konkrétních použitých postupů, 
přístrojů, materiálů, výrobků. 

Kongres, pořádaný Společenstvem 
ve spolupráci s  katedrou přírodověd-

ných oborů Fakulty biomedicínského 
inženýrství ČVUT, se letos uskuteční 
v Praze v Dejvicích v budově Stavební 
fakulty ČVUT.

Přednášky:
 • Kazuistika v optice a optometrii 
a způsoby jejího zpracovávání  
a využití v praxi.

 • Konkrétní případy – kazuistika.
 • Screening u jedinců se speciálními 
nároky zrakových funkcí.

 • Nová legislativa v oboru pohledem 
právníka.

Semináře:
 • Speciální brýlové čočky pro  
speciální případy.

 • Nedorozumění v komunikaci mezi 
výrobcem a odběratelem brýlových 
čoček.

 • Příklady z praxe – screening  
a využití moderních technologií.

 • Telemedicína – nový nástroj  
pro moderní oční optiku .

 • Vliv nových metod měření  
zraku na výběr brýlových čoček.

 • Nové jednodenní torické čočky.
 • Vybraná oční onemocnění a jejich 
vliv na správný výběr brýlových 
čoček pomocí Fundus Scanneru 
a DNEye Scanneru 2+.

 • Jak mít dlouhodobě spokojeného 
uživatele kontaktních čoček.

 • Problémy slzného filmu a jejich 
řešení.

 STRÁNKY SČOO autor: Ing. Pavel Šebek

SČOO  
INFORMUJE 
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 • Zvyšování prodejů a budování  
značky pomocí sociálních sítí  
a webu se zaměřením na specifika 
potřeb optiků a optometristů.

 • … a mnohé další

Tradiční O-O Party s živou i DJ hud-
bou, jídlem a pitím proběhne v nedaleké 
kavárně Cafe Prostoru_.

Více průběžně aktualizovaných 
informací včetně on-line registrace 
naleznete na webu Společenstva  
(www.scoo.cz) na úvodní stránce, pří-
padně po kliknutí na reklamní banner 
nebo v sekci Akce.

Těšíme se na setkání – letos v Praze!

Film z loňského kongresu 
OPTOMETRIE–OPTIKA 2017

Natočili jsme a sestříhali krátký film 
z  loňského kongresu OPTOMETRIE– 
OPTIKA 2017. Podívejte se a připomeňte 
si, jak se vydařil a  připravte se na ten 
letošní. Odkaz na film naleznete na  
www.scoo.cz v sekci Akce.

Nové datové  
rozhraní VZP?

Ano víme, nové datové rozhraní 
VZP je v praxi pro náš obor velmi neak-
ceptovatelné a způsobuje nám velkou 
administrativní zátěž.

Bojovali jsme proti jeho původnímu 
návrhu, čímž se nám podařilo pouze 
zpozdit termín jeho zavedení. Nicméně 
naše žádosti nakonec nebyly zahrnuty 

do jeho aktualizované podoby, která 
začala platit od 1. července 2018. Samo-
zřejmě se nevzdáváme a nejbližší projed-
nání našich stížnosti přímo s ředitelem 
VZP proběhne v září 2018.

Vyzýváme proto naše nespokojené 
členy, aby nám do konce srpna napsali 
své názory na nové rozhraní. Všechny 
názory zpracujeme do přehledu poža-
davků naší profese na změny v rozhraní, 
který řediteli VZP předáme, včetně kon-
krétních názorů jako důkazů o nespoko-
jenosti našeho oboru s tímto rozhraním. 
Více informací k tomuto tématu nalez-
nete na www.scoo.cz v sekci Aktuality.

Současné kontroly 
provozoven očních 
optik finančním úřadem 
a povinnost zavedení EET?

V  posledních týdnech se množí 
informace o  kontrolách očních optik 
místním FÚ. Kontroly většinou vyžadují, 
aby provozovny měly již rok zavedené 
EET, případně chtějí nedodržení poku-
tovat. Jaká je v tomto ohledu situace?

Podle našeho názoru, který jsme 
v minulosti vždy zveřejňovali, a i podle 
sdělení FÚ, spadá každá oční optika do 
skupiny, která měla mít zavedené EET od 
1. března 2017. 

Oční optiky se mohly pokusit naří-
zení obejít tvrzením, že jsou výrobci ve 
smyslu průmyslové výroby broušených 
skel (což doporučovali některé opoziční 
skupiny) a tedy, že spadají do jiné skupiny 
s pozdějším nástupem EET. Ovšem tento 
postup byl a je riskantní a podle našeho 
názoru špatný. Proto jsme toto doporu-

čení nikdy nepodporovali. Je nám přesto 
líto všech, kteří mají s nezavedením EET 
problémy. Více informací naleznete na 
www.scoo.cz v sekci Poradna.

Informace k Národnímu 
registru zdravotnických 
pracovníků (NRZP)

Národní registr zdravotnických 
pracovníků (NRZP) byl zřízen novelou 
zákona o zdravotních službách a nahra-
zuje registr zdravotnických pracovníků, 
způsobilých k  výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu – dří-
ve spravovaný Národním centrem oše-
třovatelství a  nelékařských zdravotnic-
kých oborů (NCO NZO). Jaké povinnosti 
z toho našemu oboru plynou? Proč ÚZIS 
vyzývá ke splnění povinnosti registrace 
v NRZP? Podrobné informace naleznete 
na www.scoo.cz v sekci Poradna.

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů (General Data Protection Regu-
lation neboli GDPR) je nová legislativa 
EU, která má zvýšit ochranu osobních 
dat občanů EU. V platnost vstoupila 25. 
května 2018. Společenstvo vypracovalo 
pro své členy-podnikatele velmi stručný 
návod i  podrobné informace  k  im-
plementaci GDPR v  očních optikách. 
Podrobné informace naleznete na  
www.scoo.cz v  sekcích Informace 
a  Poradna.

Ing. Pavel šebek, tajemník SČOO
scoo@scoo.cz

22. - 23. září 2018
České vysoké učení technické
  v Praze - Fakulta stavební
        ČVUT, Thákurova 7/2077, Praha 6 - Dejvice

téma kongresu:

 Kazuistika v oboru

13. národní vzdělávací kongres

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

Generální sponsor

Podrobné informace
naleznete na 
www.scoo.cz
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A DÁMEK OPTIKA se vyjímá 
na kraji pěší zóny v  Čela-

kovského ulici v centru krajské-
ho města Hradec Králové. Skla 
velkorysé výlohy zdobí jen logo 
rodinného podniku a prakticky 
nerušeně tak nechává návštěv-
níkům nahlédnout do moderní-
ho interiéru této dva roky mladé 
optiky. Rodina Adámkova se 
však v  oboru pohybuje mno-
hem déle a  podnikání zahájil 
Zdeněk Adámek, užívající si 
v  současnosti spokojeného 
důchodu. 

Uvnitř optiky usedáme ke kulatému 
stolu, kterých je uvnitř hned několik. 
„Tradičnímu pultovému prodeji jsem 
dal sbohem už po revoluci, kdy jsem se 
rozhodl otevřít vlastní optiku,“ říká Zdeněk 
Adámek, který si sedá ke stolu společně 
se svými třemi dětmi. Petra, Hana a Jan 
převzali optické řemeslo do vlastních 
rukou. Jejich otec jim předával zkušenosti 
a nyní zpovzdálí sleduje jejich práci. 

Pane Adámku, co Vás přivedlo  
k optickému oboru?
Zdeněk Adámek: Jeden můj známý, 
který chodil na střední zdravotnickou 

školu v Jablonci nad Nisou. Vyprávěl mi 
o optickém řemeslu, tak jsem se jel do 
Domažlic podívat do optiky a ta práce 
se mi líbila, proto jsem podal přihlášku 
do Jablonce a čtyři roky tam studoval. 
Po maturitě jsem nastoupil do optiky 
v  Domažlicích, ale za dva měsíce mě 
čekala vojna v Tachově. Po dvou letech 
vojenské služby jsem dostal pracovní 
umístěnku do Tachova a tam jsem strávil 
několik dalších let.

Takže v Tachově jste pracoval v optice?
ZA: Ano, a brzy jsem začal dělat vedou-
cího a  objížděl jsem města po celém 

TÁTA NÁM  
PŘEDÁVAL  
ZKUŠENOSTI

 RODINNÉ OPTIKY  autor: Aleš Sirný
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okrese. V té době jsem dělal třeba šede-
sát brýlí denně, všechno sám a de facto 
ručně. Vzalo se sklo, dalo se do řezačky, 
která je přes šablonu objela a na kera-
mickém brusu se čočka zbrousila, aby 
měla nějakou štábní kulturu. To se pak 
vsazovalo do celuloidových, polyami-
dových nebo acetátových obrub. Potom 
si mě v roce 1980 vybral tehdejší ředitel 
správy oční optiky pro Západočeský kraj, 
abych mu dělal oblastního inspektora. 
Začal jsem jezdit po krajských optikách 
a  kontroloval kvalitu práce, inventury 
a podobně. O šest let později odešel ře-
ditel do důchodu a já převzal jeho post. 
Měl jsem pod sebou asi 33 optik. Hádám, 
že teď jich v kraji bude kolem 200.

Jak jste se tedy dostal  
do Hradce Králové?
ZA: Oženil jsem se… Nejprve jsem tedy 
asi dva roky jezdil pořád z Hradce do zá-
padních Čech, ale pak jsem v roce 1988 
požádal ředitele státního podniku Josefa 
Navrátila, aby mě odvolal z funkce. Natr-
valo jsem se odstěhoval do Hradce a na-
stoupil do oční optiky jako vedoucí. V roce 
1992 jsem se zadlužil a v aukci vyhrál na 
této ulici prostory bývalé opravny obuvi. 
Vyvolávací cena byla 16 000 Kčs a dražbu 
jsem vyhrál s nabídkou 1 210 000 Kčs. 
Dokonce o ní psali v novinách jako o re-
kordně nejvyššímu nárůstu ceny oproti 
vyvolávací ceně.

To jste byl tak odhodlaný  
prostory získat?
ZA: Rozhodně. Sice zde ještě nebyla pěší 
zóna a silnice měla výmoly, ale vnímal 
jsem okolí jako perspektivní místo. Půjčil 
jsem si peníze na rekonstrukci, zboží, 
zaměstnance a pustil se do práce. Byla 
to tvrdá dřina, na druhou stranu jsem od 
začátku vsadil na značkové brýle. Dokon-
ce mě oslovila pařížská klenotnická firma 
Boucheron, která hledala zastoupení pro 
český trh. Tak jsem prodával i brýle s plát-
kovým zlatem na obrubách a musím říct, 
že jsme jich prodali docela dost. Rovněž 
jsem už v té době zcela zavrhl pultový 
prodej a optiku vybavil klasickými sto-
lečky. Měl jsem známou v  západním 
Německu a  ta mi čas od času posílala 
optické časopisy, takže jsem viděl, jak 
to na západě vypadá. Když jsem jako 

ADÁMEK OPTIKA
Čelakovského 642
500 02 Hradec Králové

V optice pracují: 

Majitelé

• Bc. Petra Adámková, oční 
optička, optometristka, 
praxe v oboru od roku 1994. 
Odborné vzdělání: obor oční 
optik, pomaturitní studium, 
SZŠ a VOŠZ Merhautova, Brno; 
obor optometrie, bakalářské 
studium, Univerzita Palackého 
v Olomouci, Přírodovědecká 
fakulta.

• Mgr. & Bc. Hana Adámková, 
DiS., oční optička, 
optometristka, ortoptistka, 
praxe v oboru od roku 2006. 
Odborné vzdělání: obor 
diplomovaný oční technik, 
pomaturitní studium, 
SZŠ a VOŠZ Merhautova, 
Brno; obor oční optika 
a optometrie, bakalářské 
studium a magisterská 
nástavba, Masarykova 
univerzita v Brně, Lékařská 
fakulta; obor ortoptika, 
bakalářské studium, 
Masarykova univerzita v Brně, 
Lékařská fakulta.

Zleva Bc. Jan Adámek, Bc. Petra Adámková, Mgr. & Bc. Hana Adámková, DiS.,  
Zora Nejlová, Dana Všetečková a Zdeněk Adámek.

• Bc. Jan Adámek, oční optik, 
optometrista, praxe v oboru od 
roku 2011. Odborné vzdělání: 
obor oční optika a optometrie, 
bakalářské studium, Masarykova 
univerzita v Brně, Lékařská 
fakulta.

• Zdeněk Adámek, oční optik 
a optometrista, praxe v oboru 
od roku 1965. Odborné vzdělání: 
obor oční optik, SZŠ, Jablonec 
n. Nisou; obor optometrie, 
pomaturitní nástavba,  
NCONZO, Brno.

Zaměstnankyně

• Dana Všetečková, oční optička, 
praxe v oboru od roku 1988. 
Odborné vzdělání; obor oční 
optik, pomaturitní studium,  
VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží,  
Praha.

• Zora Nejlová, oční optička,  
praxe v oboru od roku 1990. 
Odborné vzdělání: obor oční 
optik, pomaturitní studium,  
SZŠ a VOŠZ Merhautova, Brno.
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oblastní inspektor vycestoval v roce 1984 
do západního Německa, ve Frankfurtu 
nad Mohanem jsem všechno viděl na 
vlastní oči. Interiéry tvořily prosté stolky 
a na každém stálo zrcadlo s popelníkem. 
Akorát v  nich většinou bylo prázdno, 
protože optikům stačilo udělat třeba šest 
brýlí, a měli vyděláno. 

Jak zásadní je podle Vás rozdíl mezi 
pultovým prodejem a stylem stolků 
s pohodlnými křesly?
ZA: Máte kontakt se zákazníkem z očí do 
očí a nikam nespěcháte. Pokud někdo 
stojí, budí z  psychologického hlediska 
dojem, že spěchá – ať už zákazník, nebo 
prodejce. Když si s  ním ale sednete, 
dáváte mu najevo, že máte čas a zájem. 
Zákazník to vnímá a ocení to. Navíc je to 
dobré i z ekonomického hlediska, pro-
tože máte prostor nabídnout mu různé 
varianty produktů, kvalitativně i cenově. 

Předpokládám, že kvalita u Vás byla 
a je na prvním místě…
ZA: Hned na začátku jsem vsadil na 
čočky značky Nikon. Když jsem poprvé 
uviděl, co u  nich dokáže antireflexní 
křemičitá vrstva, která neměla po přejetí 
železnou vatou jediný škrábanec, stal se 
pro mě Nikon vlajkovou lodí. Neodradila 
mě ani dlouhá dodací lhůta. Zboží se 
totiž objednávalo z Vancouveru v Kana-
dě a na některé čočky se čekalo až šest 
týdnů. Zákazníci ale dokázali vydržet 
i tak dlouhou dobu. V současnosti už je 

to jiné, dodací lhůta většiny skladových 
čoček je prakticky 24 hodin.

Máte v sortimentu i zboží  
pro slabozraké a dokážete  
takové zákazníky obsloužit?
ZA: Když jsem v září roku 1992 optiku 
otevíral, velmi brzy jsem zjistil, že se 
v Hradci o slabozraké nikdo nestará, tak 
jsem začal spolupracovat s organizacemi 
Tyflocentrum a Tyfloservis. Díky tomu 
zprostředkováváme veškerý optický 
sortiment pomůcek, jako jsou světelné 
a digitální lupy, lupové a dalekohledové 
brýle, monokuláry apod. Už od počátku 
jsme byli jediná optika, která navště-
vovala fakultní nemocnici, kde se oční 
pomůcky předepisují. V podstatě jsem 
pomůcky připravil a u pojišťoven jsem 
si je nechal schválit. 
Petra Adámková: Tímto způsobem fun-
gujeme dodnes. Myslím, že jsme pořád 
jedinou optikou, která chodí do fakultní 
nemocnice a spolupracuje přímo s léka-
řem, čímž lidem šetříme čas. Obyčejně 
dostane zákazník žádanku a jde do pojiš-
ťovny, aby mu pomůcku schválili. Poté si ji 
jde objednat do optiky a pak ještě vyzved-
nout. My dotyčnému šetříme cestu a čas 
tím, že schválení u pojišťovny vyřizujeme 
za něj a s lékařem si poukazy přímo pře-
dáme. Po změnách u VZP v současnosti 
vyřizuje schvalování přímo lékař a ne my, 
takže pacient absolvuje jen nazkoušení 
pomůcek ve fakultní nemocnici, a když 
je vše vyřízené, vyzvedne si připravené 

pomůcky u nás, a někdy nemusí ani osob-
ně. V každém případě nemusí absolvovat 
celé to byrokratické řízení. 

Na webových stránkách máte  
napsané, že sháníte optometristu.  
Je těžké sehnat ve vašem kraji  
takového člověka?
PA: Inzerát tam máme už několik týdnů 
a pořád nic, není to lehké.
Hana Adámková: Je to docela problém, 
protože obor si vybírají především holky 
a ty pak odcházejí na mateřskou. Navíc 
spousta studentů zůstává ve velkých 
městech nebo přímo v místě studia.
Jan Adámek: Když jsem studoval, bylo 
nás v ročníku asi pět kluků. Jakmile holky 
dostudují, nedlouho poté odcházejí na 
mateřskou a pak v optikách chybí.

Jak jste se dostali k oboru?  
Vedl Vás k němu táta?
PA: Já jsem šla oklikou přes ekonomic-
kou školu. Nicméně jsem zažila tátovu 
éru v Tachově a v optice jsem se velmi 
často motala. Tehdy mě ale ani ve snu 
nenapadlo, že bych takovou práci někdy 
dělala. Jenže nějaký čas po skončení stu-
dia jsem zjistila, že mě práce v kanceláři 
nebaví a absolvovala jsem zdravotnickou 
školu v Brně a dokončila bakalářské stu-
dium v Olomouci.
HA: Měla jsem podobný osud. Ekonom-
ka mě nebavila a zvažovala jsem medi-
cínu. Nakonec jsem ale zamířila do Brna 
na vyšší odbornou školu, pak se přidalo 

Stoly místo pultů. V optice dbají na přímý kontakt se zákazníkem z očí do očí. Pokud někdo stojí, budí z psychologického hlediska dojem,  
že spěchá.
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bakalářské a  magisterské studium op-
tometrie a završila jsem to bakalářským 
titulem v ortoptice.
JA: A  já šel na přímo na Masarykovu 
univerzitu.
ZA: Téměř celá moje rodina má co do 
činění s viděním. Můj tchán byl profe-
sor Jaromír Svěrák, svého času šéf oční 
kliniky v Hradci Králové a jeden z autorů 
léčby tupozrakosti vylepšeným campbe-
llovým zrakovým stimulátorem. Moje 
žena je oční lékařka. 

Na začátku podnikání jste se ale  
ještě musel obejít bez svých dětí.  
Kdo s vámi začínal?
ZA: Prakticky okamžitě jsem věděl, koho 
bych v optice chtěl mít. Nikdy jsem ne-
bral nikoho z ulice, ale vybíral jsem si lidi, 
které jsem znal a věděl o nich, že budou 
přínosem. Například jsem si k sobě vzal 
bývalou vedoucí ve státní optice a zůsta-
la se mnou až do důchodu. V naší nové 
optice pak dál pracují děvčata Zorka 
a Dana, ty jsem si rovněž před lety vybral. 

Pojďme k Vaší optice. Jak dlouho  
v ní sídlíte a co vás přimělo opustit 
původní prostory? 
JA: V  květnu to byly dva roky, co se 
nacházíme na novém místě, jen 50 me-
trů od původní optiky, která byla malá 
a měla hodně tmavý interiér. Zákazníci 
nás tak prakticky nemuseli hledat. 
ZA: Nové prostory jsme vlastně nehle-
dali, byla to spíš náhoda. Šel jsem okolo 
a  uviděl ceduli s  nabídkou pronájmu 
více než 300 m2. Cenově to vycházelo 
podobně jako v původní optice, tak jsme 
se domluvili a přestěhovali se.
PA: V  současnosti už ji vedeme sami 
a z tátových zkušeností se snažíme vy-
bírat jen to nejlepší. Jeho způsob práce 
a myšlení pro nás byl inspirací a zároveň 
jsme nechtěli opakovat stejné chyby. 
Například světlo byl ve staré optice velký 
problém a  nyní máme interiér krásně 
prosvětlený.
JA: Také jsme se zaměřili na prezentaci 
obrub. Chtěli jsme dosáhnout toho, aby 
měla každá obruba svůj prostor a zákaz-
ník jimi nebyl úplně zahlcený. Tím, že 
se obecně skládají obruby těsně vedle 
sebe, se ztrácí přehled. Čím větší mezery, 
tím obruby lépe vyniknou.

Kolik lidí ve Vaší optice pracuje?
PA: Je nás pět, přičemž dva většinou 
obsluhují zákazníky, další brousí, nebo 
vyšetřují a já se zaobírám papírováním. 
Každý z nás má dost práce. Navíc zákaz-
níci u nás stráví třeba i hodinu, protože 
jim vysvětlujeme, proč je zrovna tento 
produkt nejvhodnější, jak kvalitní je 
materiál a v čem jsou jeho přednosti. 

Všiml jsem si, že i na webových 
stránkách vysvětlujete návštěvníkům 
důležité pojmy a informace.
ZA: Protože brýle nejsou housky. Optický 
sortiment není levná záležitost a člověk by 
měl být poučen, jak s ním zacházet a co za 
ním stojí. Zákazník se podívá na obrubu 
a vidí plast, už ale nevidí ten proces práce, 
kterým obruby prošly od návrhu k testům, 
výrobě až do vitrín optik. 
PA: Webové stránky máme nové, aby-
chom se drželi moderních trendů. Za-
ložili jsme i  facebook, o který se starají 
Hanka s Honzou. Pořád ale platí to, co 
fungovalo už za táty. Spokojený zákaz-
ník předá své zkušenosti svým známým 
a webové prezentace jsou spíš takovým 
doplňkem.

V optice máte vyšetřovnu i dílnu.  
Kdo tráví nejvíce času v dílně a kdo  
ve vyšetřovně?
JA: V dílně to budu asi já. Řemeslo mě 
baví a podle mě je dílna nedílnou sou-
částí optiky, bez ní by nebyla pravou 
optikou. Člověk, který pracuje s brýlemi, 

zkrátka musí rozumět materiálům a vě-
dět, jak postupovat při opravách. 
PA: Všechny běžné opravy, včetně letová-
ní, děláme pořád u nás. Jen letování titanu 
a  jiných speciálních kovů nebo opravy 
flexů, posíláme firmám, které se na to 
specializují. Samozřejmě bychom mohli 
posílat všechno, ale raději to děláme u nás. 
HA: Vyšetřovna je především mou 
doménou. Mám v  této oblasti nejvíce 
zkušeností a  díky studiu ortoptiky 
i  náhled z  jiné perspektivy. Hodně se 
věnuji subjektivním metodám měření, 
autorefraktometr vlastně nepoužívám. 
Zásadní je důkladně naslouchat a přesně 
definovat potřeby každého pacienta.

Zajímali jste se někdy  
o fungování konkurence?
ZA: Mě hlavně zajímalo, co se dělo tady. 
Konkurenci jsem ctil, ale nechodil jsem 
jim koukat na nabídku a ceny. Vzpomí-
nám si, jak jednou na lavičce před naší 
optikou seděl člověk, který si dělal čárky, 
kolik za mnou chodí lidí. Pak přišel a vy-
zvídal, odkud beru obruby a podobně. 
Tohle jsem nikdy nedělal, staral jsem 
se o naši optiku a záleželo mi na tom, 
abychom nabízeli kvalitní sortiment 
a  chodili k  nám zákazníci. Navíc jsem 
se nikdy nesnížil k tomu, abych nabízel 
nějaké slevy a akce 1+1 zdarma. U nás 
má zboží svou hodnotu a my jeho cenu 
nenadsazujeme, abychom potom mohli 
slevit. Naši optiku si většinou vybírají lidé, 
které zajímá kvalita. 

Adámek Optika se nachází v centru Hradce Králové.
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PA: Toho se držíme dodnes. Konkurenci 
nesledujeme, jen se k nám občas skrz zá-
kazníky něco donese. To platí i o akcích. 
Dodavatelé sice vytvářejí různé pobídky, 
ale my se jimi neřídíme. Jednou jsme to 
zkusili s  nabídkou dálničních známek 
k samozabarvovacím čočkám, ale nikdo 
nepřišel s  tím, že by si kupoval čočky 
kvůli známce. Proto zákazníkům nabízí-
me to, co zrovna potřebují, a nikoliv to, 
co je zrovna zlevněné. Místo tradičních 
slev nabízíme věrnostní kartu napojenou 
na program Cashback, takže zákazník má 
u nás při každém nákupu slevu a kartu 
zároveň může používat i v jiných obcho-
dech, za což dostává i nějaké bonusy. 

Než jste nastoupili do rodinné firmy, 
byli jste někdy někde na praxi, třeba 
i v zahraničí nebo v jiné optice?
PA: Já jsem před tím pracovala jen v rám-
ci povinné praxe během druháku v Brně 
u paní Čížkové.
HA: Ano. V Brně jsem studovala téměř 
deset let a  kapesné nikdy nestačí. Tak 
jsem spojila příjemné s  užitečným. Za 
sedm let jsem v Brně prošla třemi očními 
optikami a v době dovolených vypomá-
hala u  táty. Když pak odešla kolegyně 
Věra do důchodu, nastoupila jsem ještě 
při škole na částečný úvazek k nám.

Umíte zákazníkovi rozmluvit, že brýle, 
které si vybral, jsou špatné? Že mu neslu-
ší, nehodí se mu k tvaru obličeje nebo 
nejsou vhodné pro vybraný typ čoček?

PA: Samozřejmě, takhle většinou začí-
ná každý výběr... Zákazník má nějakou 
představu, jak by měly brýle vypadat, 
ale málokomu vysněné brýle sluší nebo 
třeba nesplňují technické parametry 
s ohledem na dioptrie a podobně. Takže 
mu diplomaticky podsouvám argumen-
ty, na jejichž základě on sám usoudí, že 
pro něj brýle nejsou vhodné. 
HA: Souhlasím. Oční optik by měl být 
schopný zákazníky při výběru brýlí 
usměrnit. Dobře vybrané brýle jsou naší 
vizitkou.

Jak často obměňujete sortiment 
brýlových obrub, abyste šli s dobou 
a nabízeli aktuální módní trendy?
PA: Rozhodli jsme se mít relativně malý 
sklad a  jakmile v prosklených vitrínách 
vystavujeme levnější kusy, je čas na 
nový nákup. A  rozhodně se nebojíme 
sáhnout po novinkách, i když občas jsme 
překvapení a možná i zaražení, kam se 
současná móda ubírá.

A jak se podle Vás změnil v posled-
ních letech sortiment optik?
PA: Za těch 23 let, co jsem v optice, po-
zoruju, že se sortiment zboží prodávaný 
v optice zužuje. Pamatuju doby, kdy jsme 
prodávali ve velkém třeba lyžařské brýle, 
lyžařské helmy, barometry, teploměry, to 
už dávno v nabídce nemáme. U sportov-
ního vybavení jsme nemohli konkurovat 
šíří sortimentu a u barometrů zase ce-
nou. Trochu se bojím, že podobný osud 

čeká i lupy, kompasy a možná i sluneční 
brýle. Určitě se také úplně překlopil 
poměr prodaných minerálních a  plas-
tových čoček a antireflexní vrstvu žádají 
zákazníci téměř automaticky.

Jaké služby jsou ve Vaší optice v sou-
časnosti nejvíce žádané?
PA: Momentálně hodně zákazníků shání 
třeba úzké obruby se širokými stranice-
mi. Vždy se najdou lidé, co se zahledí do 
určitého typu brýlí a se změnou módní-
ho trendu trpí. Valnou většinu dokážeme 
přesvědčit ke koupi něčeho současného 
a  ti ostatní si musí počkat, až se zase 
trendy změní nebo vrátí.
HA: S  přetížením očních ordinací se 
množí i  měření zraku. Ne každému se 
chce čekat na přeměření u lékaře. Navíc 
příspěvky pojišťoven jsou často velmi 
symbolické, tak nad předpisem zákazníci 
mávnou rukou. 

Nepřemýšleli jste o otevření další 
optiky?
ZA: Měl jsem řadu nabídek, ale odmítl 
jsem. Nacházel jsem se tam, kde bylo 
napsané mé jméno. Nemohl bych pře-
cházet z jedné optiky do druhé, protože 
bych tím klamal zákazníky, kteří přišli za 
mnou.
PA: My vizi pobočky úplně nezatracu-
jeme, ale máme ještě spoustu práce se 
zdokonalováním jedné provozovny. Tak-
že možná až ji vymazlíme k dokonalosti 
a budeme se nudit….

Petro, Váš tatínek je v důchodu. Ptají 
se po něm stále zákazníci?
PA: To víte, že ano. Ale když řekneme, že 
si užívá důchodu a jezdí hrát golf, jsou 
za něj rádi a nechávají ho pozdravovat. 
Jen se tedy občas vyděsí, jak ten čas letí.
ZA: Na druhou stranu pokud někdo 
zavolá, že by se kromě servisu se mnou 
rád pozdravil a  popovídal si, dorazím. 
Jinak ale každému říkám, že zde mám 
své tři šikovné děti. 

Za rozhovor poděkoval Aleš Sirný
Foto: Aleš Sirný, Jan Adámek

Adámkovi se přestěhovali do nových prostor před dvěma lety a naplno využili možnosti 
vytvořit moderní a přátelský interiér.
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O tázka, jak modré světlo pů-
sobí na naše tělo, je relativ-

ně novým objektem zkoumání. 
V  dnešní době jsme obklopení 
digitální technikou, která nás 
nevědomky ovlivňuje. Tato zaří-
zení využívající LED diody vysílají 
do okolí takzvané modré světlo. 
Tento typ záření je produkován 
stále ve větším množství. Proč 
se v současnosti stává tak ne-
bezpečným?

Co je modré světlo?

Modré světlo je část záření, které se 
nachází ve viditelné části elektromagne-
tického spektra. Vlnová délka modrého 
světla je zhruba 380–500 nm (viz obr. 
Spektrum světla). Díky takové vlnové 
délce jej můžeme vnímat po disperzi 
jako modré záření. Nebezpečí spočívá 
v jeho vysoké energii.

Významným přirozeným zdrojem 
modrého světla je Slunce, které se přes 

atmosféru a ozonovou vrstvu dostává na 
Zemi v relativně nezměněné formě. Tato 
forma záření však na ní byla přítomna od 
prvopočátku a negativně nás neovlivňuje. 

Hrozbou jsou právě zmíněné mo-
derní digitální přístroje. Díky moderním 
technologiím je procento přítomnosti 
modrého světla mnohonásobně zvýše-
no. Řada zařízení typu chytré telefony, 
obrazovky, zářivky apod. využívají jako 
zdroje záření LED diod. Název vychází 
z  anglického Light Emmitting Diod. 

MODRÉ SVĚTLO:  
neviditelná hrozba

 OPTOMETRIE autorka: Bc. Gabriela Horáková 
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Modré světlo nás tedy obklopuje ne-
ustále. Přes den jej přirozeně generuje 
slunce a po jeho západu je vytvářeno 
všemi druhy LED displejů. Tento fy-
zikální fakt nás ovlivňuje na několika 
úrovních. Objevuje se negativní dopad 
nejen na určité struktury oka, ale tento 
typ světla rovněž ovlivňuje organizmus 
jako takový [1, 2].

Negativní dopad na oko

Jak již bylo zmíněno, modré světlo se 
k nám přirozeně dostává v nepozměněné 
formě a má nejvyšší energii ze spektra vidi-
telného záření. V roce 2015 byl proveden 
pokus na fotoreceptorech u myší. Spočíval 
v  tom, že určité buňky typu 611W byly 
umístěny do inkubátoru se specifickým 
okolním prostředím. Inkubátor byl na 24 
hodin vystaven expozici modrého světla 
o vlnové délce 465 nm. Po vyjmutí buněk 
z inkubátoru bylo zjištěno zvýšení počtu 
volných radikálů kyslíku – byl 1,96krát vyšší 
než u kontrolní skupiny. 

Volné radikály způsobují oxidativní 
stres tkáně, jenž vede až k úmrtí buněk. 
Z  pokusu vyplývá, že oxidativní stres 
buněk se zvýšil skoro na dvojnásobek, 
a  proto buňky umírají rychleji. Tento 
nebezpečný vliv se projevuje také 
v  oku. Neustálým zvyšováním hladin 

oxidativního stresu dochází například 
k dřívějšímu nástupu katarakty. 

Kvůli vysoké energii se část záření 
dostává hlouběji do oka a způsobuje de-
generaci sítnice. Na sítnici poté dochází 
k dřívějším a rozsáhlejším výskytům vě-
kem podmíněně makulární degenerace 
(VPMD). Jelikož jsme vystaveni tomuto 
záření nejen přes den, ale i  v  noci, lze 
předpokládat, že výskyt těchto one-
mocnění se bude nadále zvyšovat [3, 4]. 

Negativní dopad na 
celkový organizmus

Slunce jakožto hlavní zdroj modré-
ho světla ilustrativně definuje správné 
využívání moderních technologií. Přes 
den se díky expozici tomuto přirozeně 
se vyskytujícímu záření správně aktivují 
hormony serotonin a melatonin. Kritická 
fáze nastává večer, kdy by mělo docházet 
k redukci modrého světla v prostředí. 

Serotonin je hormon, který nám 
nejvíce ovlivňuje náladu. Při jeho nedo-
statku je nálada horší a při jeho správné 
koncentraci se nálada zlepšuje. Dále má 
vliv na aktivitu, bolesti hlavy a pozornost. 
Pokud se pohybujeme v  prostorách 
s přítomností modrého světla, produkce 
tohoto hormonu stoupá. Tím dochází 
k aktivní činnosti organizmu a ke zlep-

šení nálady. Serotoninové pochody 
se aktivují s východem slunce a s  jeho 
západem se utlumují. 

Hormon melatonin je znám jako 
spánkový hormon. Díky snižování množ-
ství modrého světla ve večerních hodi-
nách se produkce melatoninu zvyšuje, 
naše aktivita ustává, přecházíme do klid-
ného režimu a ukládáme se ke spánku. 
Bohužel v momentě, kdy začne zapadat 
Slunce, rozsvěcíme světla a dále využívá-
me digitálních technologií. Dopouštíme 
se tak největší chyby z hlediska biorytmu. 

Večerní fáze se jeví jako nejkritičtější 
pro celkový organizmus. Mělo by  do-
cházet k útlumu produkce serotoninu 
a  zvyšování hladin melatoninu. Orga-
nizmus by měl postupně přecházet 
do klidového stavu. Právě naopak však 
dochází ke stálé syntéze serotoninu, 
neaktivuje se produkce melatoninu, 
čímž se odkládá spánková fáze. Z dlou-
hodobého hlediska pak dochází ke 
spánkové deprivaci. 

Dalším kritickým faktem je přiro-
zená schopnost melatoninu bojovat 
prot i  rakovinotvorným buňk ám. 
Pokud využíváme LED technologie 
pravidelně i  večer, melatonin se ne-
vytváří správně. Dochází tak k  jeho 
celkovému nedostatku, což vede 
k vyššímu riziku výskytu nádorových 
onemocnění [4]. 

Spektrum světla [5].

ZVYŠUJÍCÍ SE FREKVENCE
ROSTOUCÍ POŠKOZENÍ

ZVYŠUJÍCÍ SE VLNOVÁ DÉLKA
SNIŽUJÍCÍ SE POŠKOZENÍ

VIDITELNÉ SVĚTLO

SLUNEČNÍ SVĚTLO

INFRAČERVENÉ 
ZÁŘENÍ

MODRÉ SVĚTLO

Elektronika

ULTRAFIALOVÉ  
ZÁŘENÍ

Solária a spáleniny  
od slunce
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Chodit spát se slepicemi 

V dnešní době není zvykem, jak se 
říká „chodit spát se slepicemi“. Je třeba 
si  však z  dlouhodobého hlediska najít 
nějaký denní rytmus. Měli bychom co 
nejvíce omezit práci do noci a  dbát 
na spánkovou hygienu. V místnostech, 
kde spíme, je vhodné odstranit veškeré 
zdroje záření. Pokud nedokážeme ustat 
v práci do pozdních hodin, je výhodné 
použít určitých aplikací, které upravují 
záření z  LCD displejů. Takové aplikace 
poté změní teplotu a  intenzitu záření 
a obsah modrého světa se redukuje na 
minimální hodnotu. 

Další možností je využití dnes již 
dostupných antireflexních vrstev, které 
pomáhají omezit procento vstupu 
modrého světla do oka. Takovou po-
vrchovou úpravu má každý výrobce 
dioptrických čoček v  nabídce a  je 
možno ji nanést na téměř všechny 
materiály. Následek této úpravy je 
lehké zabarvení dioptrické čočky do 
žluta, nicméně zabarvení není vhodné 
pro každého. 

Boj proti negativním dopadům 
na oko je možný i na další úrovni. Je 
výhodné zaměřit se na speciální látky, 
které vedou k  redukci oxidativního 
stresu tkání. Toho lze docílit zařazením 
potravin s  vyšším obsahem antioxi-
dantů. Můžeme využívat ve správné 
míře i určité doplňky stravy se stejným 
účinkem [4].

Závěr 

Z  výše uvedených faktů vyplývá, 
že nesprávné využívání moderních 
technologií může uškodit zdraví ne-
jen z  hlediska zrakových funkcí, ale 
i  celého organizmu. Nejdůležitějším 
krokem každého jedince je nalézt 
správnou rovnováhu mezi pozitivními 
a negativními účinky. Pokud budeme 
setrvávat v současném životním stylu, 
projevy těchto negativních vlivů bu-
dou gradovat. Z  dlouhodobého hle-
diska budou celou škálou negativních 
projevů nejvíce postiženy generace 
X, Y a  Z. Zhoršení zrakových funkcí 

a psychiky těchto generací by mohlo 
vést k negativnímu dopadu na celou 
společnost. Je tedy důležité začít se 
změnou ihned. 

Bc. Gabriela Horáková 
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
katedra optiky
gaba.horakova@seznam.cz
grafické podklady: archiv autorky,  
AdobeStock
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 Shamir Blue Sun™
Chraňte své oči před modrým světlem ze slunečního záření

ochrana
proti slunci zdravé oči snižuje

únavu očí
vhodné

pro každého
minimalizuje
HEV světlo 

zvyšuje
kontrast

Shamir Blue Sun™ je nový materiál brýlových čoček, 
který v sobě ukrývá komplexní ochranu proti slunci. 
Čocky z tohoto materiálu jsou vhodné pro všechny nosi-
tele. Doporučujeme pro děti, dospělé, nositele plano
i dioptrických slunečních brýlí.

Shamir Blue Sun™ absorbuje jen správné množství modrého světla, které 
chrání oči při vystavení slunečnímu záření. Tyto čočky snižují modré světlo až 
50 krát více než standardní sluneční brýle - a proto, jsou tyto čočky ideální 
součástí vašich dalších brýlí! A navíc Shamir Blue Sun™ chrání vaše oči, 
zajišťuje také ostrý vizuální komfort a vnímání barev v tom nejlepším 
kontrastu.

Proč zvolit Blue Sun™?

Materiál Shamir Blue Sun™ chrání zrak před škodlivými účinky modrého světla 
vyzařovaného sluncem. Povrchová úprava Shamir GLACIER PLUS™ UV IR 
blokuje infra-červené paprsky a zároveň chrání čočky proti poškrábání, mast-
notě,vodě a prachu. Navíc také snížuje oslnění a ochraňuje čočky proti blednutí.

REVOLUČNÍ
NOVINKA
mezi materiály
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V zdravotníckych disciplínach 
je dôležité zaznamenanie ná-

lezu do zdravotníckej dokumen-
tácie, ktorá slúži na porovnávanie 
výsledkov v  časovom odstupe. 
Klasifikačný systém (Grading 
scale system) je pomôcka slú
žiaca na zhodnotenie stavu 
pomocou opisu, alebo obrázka. 

Klasifikačný systém sa využíva 
v  praxi optometristu a  oftalmológa 
na zhodnotenie stavu predného seg-
mentu oka, napríklad pred aplikáciou 
kontaktných šošoviek. V  odbornej 
literatúre sa uvádza formou série čísel 
alebo písmen, ktoré korešpondujú 
s obrázkom, fotografiou, alebo opisom 
ochorenia a  poškodenia predného 

segmentu oka. Ilustrovaný klasifikačný 
systém je tvorený sériou fotografií, ob-
rázkov alebo kresieb, ktoré zobrazujú 
stupne ochorenia a poškodenia očnej 
štruktúry. V  literatúre o  kontaktných 
šošovkách často zahŕňa patológie súvi-
siace s nosením kontaktných šošoviek, 
ako sú rohovkové depozitá, začervena-
nie spojivky a zápal spojivky [1].

KLASIFIKAČNÝ 
SYSTÉM –  
užitočný pomocník

 OPTOMETRIE autorka: Bc. Zuzana Novotná
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Ilustrovaný klasifikačný 
systém

Tvorí ho päť ilustrovaných obrázkov 
zoradených od stupňa nula (normálny 
stav) až po stupeň štyri (závažný stav), 
ktoré sa často využívajú na zhodnotenie 
stavu oka. Prejav ochorenia je zazname-
naný pomocou ilustrácie (obr. 2). Kom-
plikácie môžu byť zobrazené farebnou 
schémou a pre lepšiu predstavu o stupni 
závažnosti sa môžu uviesť opisy jednot-
livých komplikácií (tab. 1). Každá kom-
plikácia by mala byť v rovnakom stupni 
zväčšenia pre lepšiu prehľadnosť [1].

Fotografický klasifikačný 
systém

Výhodou je najmä reálnosť obrazu, 
avšak zozbieranie dostatočného mate-
riálu je časovo náročné. Napríklad pri 
neovaskularizácii nie je možné určiť 
presnú sériu fotografií, pretože sa pre-
javuje v  rôznych formách. Fotografie 
jednotlivých očných patológií sa môžu 
líšiť farbou dúhovky, spojivkovými 
cievami a  celkovým vzhľadom oka. 
Niektoré komplikácie je veľmi ťažké 

odfotiť, a  to najmä epiteliálne mikro-
cysty, stromálne strie a záhyby [1].

Efronov klasifikačný 
systém

Patrí medzi najznámejší a  najviac 
využívaný klasifikačný systém, ktorého 
autorom je profesor Nathan Efron. Prvá 
edícia sa v roku 1999 objavila v prvom 
vydaní knihy Contact lens complica-
tions vo forme A1 ako plagát a A4 ako 
plastová karta s návodom na použitie. 
Tento klasifikačný systém vytvoril 
umelec Terry Tarrant a rozvoj sponzo-
roval Hydron UK, Ltd (teraz CooperVi-
sion  Ltd). Tvorí ho šestnásť obrázkov, 
ktoré sú uložené v  dvoch paneloch, 
z toho osem komplikácií je spojených 
s nosením kontaktných šošoviek. Patrí 
sem spojivkové začervenanie, papilárna 
konjunktivitída, rohovková vaskulari-
zácia, začervenanie limbu, rohovkové 
usadeniny, rohovkové infiltráty, rohov-
kový vred, edém rohovky (obr. 2), [1]. 
Patológie, s ktorými sa najčastejšie mô-
žeme stretnúť pri vyšetrení predného 
segmentu, sú usporiadané zhora nadol 
a  ilustrované na piatich obrázkoch. 

Označené sú stupňami zľava doprava 
od nuly po štyri. Ohraničenie obrázkov 
farbou od zelenej po červenú slúži na 
sprehľadnenie patológií rovnakého 
stupňa, závažnosť ochorenia môže byť 
označená pomocou čísel, alebo opisom 
patológie [1].

Označenie nálezu 
pomocou systému

Nález označujeme piatimi stupňami 
od nuly po štyri, čím je vyšší stupeň, tým 
je väčšia závažnosť stavu (tab. 1 a obr. 1). 
Klinicky významný nález považujeme 
od čísla dva. Pri nájdení rohovkového 
vredu je nutný zásah bez ohľadu na 
stupeň. Naopak pri endotelových vač-
koch sa vyžaduje klinický zásah až pri 
stupni štyri [1].

Využívajú optometristi 
klasifikačný systém  
vo svojej praxi?

Túto otázku si položili Nathan 
Efron, Nicola Pritchard, Kady Brandon 
a kolektív, ktorí pomocou anonymné-

obr. 1 Porovnanie štyroch klasifikačných systémov (ilustrované, fotografické) [2].
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ho dotazníka zisťovali rozsah využitia 
Efronovho klasifikačného systému.

V prieskume „A survey of the use of 
grading scales for contact lens com-
plications in optometric practice“ boli 
oslovení 756 respodenti a  len 237 sa 
prieskumu zúčastnilo [4,5]. V dotazníku 
bolo šestnásť otázok zameraných na 
dĺžku praxe optometristu, počet vyšetre-
ných nositeľov kontaktných šošoviek za 
týždeň, aký druh klasifikačného systému 
používa a dôvody jeho použitia. 

Z   p r i e s k u m u  v y p l y n u l o ,  ž e 
144  z  opýtaných klasifikačný systém 
využíva a  z  toho 65 % preferuje Efro-
nov klasifikačný systém. Ukázalo sa, že 
optometristi s dĺžkou praxe päť rokov 
a  menej používajú klasifikáciu nálezu 
pomocou Efronovho klasifikačného 
systému viac ako tí, ktorých prax pre-
sahuje päť rokov. Na každé vyšetrenie 
nositeľa kontaktných šošoviek využíva 
klasifikáciu len 20 % a 78 % využíva len 

pri podozrení na komplikáciu spoje-
nú s  nosením kontaktných šošoviek. 
V prieskume sa zistilo, že až 76 % z opý-
taných využíva prírastkovú klasifikáciu 
s využitím medzistupňa 0,5 pre presnej-
šiu diagnostiku viac ako s celými číslami. 

Používanie k lasifikačného sys-
tému ako pomôcky na určovanie 
stupňa závažnosti a  patológie malo 
pozitívny ohlas až u  54 % opýtaných 
optometristov, zatiaľ čo iba 24 % hod-
notilo pomôcku negatívne, pretože 
uprednostňujú záznam z  vyšetrenia 
pomocou fotografií a systém považujú 
za nespoľahlivú a  nedostupnú me-
tódu, 23 % zaujalo neutrálny postoj. 
Najčastejším dôvodom, prečo v  praxi 
optometristi využívajú pri vyšetrení 
Efronov klasifikačný systém, je hlavne 
jeho dostupnosť, dodávanie zdarma 
firmami na výrobu kontaktných šošo-
viek a  publikovanie prominentnými 
časopismi. Prieskum ukázal, že využitie 
klasifikačného systému má u optomet-
ristov pozitívny ohlas a jeho správne vy-
užívanie má veľký prínos pri diagnostike 
stavu pred a počas nosenia kontaktných 
šošoviek [4, 5]. 

Záver

Klasifikačný systém je skvelý spô-
sob, ako klasifikovať nález na prednom 
segmente oka a  je dobré zvážiť jeho 

použitie aspoň pri patológii, ktorú 
odhalíme pri vyšetrení na štrbinovej 
lampe (obr. 3) .  Včasné odhalenie 
a správna klasifikácia patológie môže 
pri vážnom ochorení zachrániť zrak. 

Bc. Zuzana Novotná
Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci
katedra optiky
z.novotna25@gmail.com
grafické podklady: archiv autorky
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tab. 1 Označenie a význam jednotlivých stupňov v Efronovom klasifikačnom systéme [1].

obr. 2 Zobrazenie edému rohovky v Efronovom klasifikačnom systéme [1].

Klasifikácia nálezu ilustrovaným Efron Grading scale

Stupeň Závažnosť Farba Klinická interpretácia

0 Normálne Zelená Klinický zásah nie je potrebný

1 Takmer normálne Svetlo žltá Klinický zásah zvyčajne potrebný

2 Mierne Žltá Klinický zásah možno potrebný

3 Mierne závažné Oranžová Klinický zásah vždy potrebný

4 Vážne Červená Klinický zásah určite potrebný

CORNEAL OEDEMA

obr. 3  Vyšetrenie edému rohovky na 
pravom oku pomocou štrbinovej 
lampy [3].
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V PAŘÍŽI RADÍME  
A POMÁHÁME 
firmám i návštěvníkům
R ozhodnutí vystavovat v  Paříži 

nechá na vás, pokud ale 
kývnete, dokáže se o vás Tereza 
Slížková postarat do nejmenšího 
detailu. Jako ředitelka Promosa-
lons Czech Republic (c/o Active 
Communication) pomáhá s for-
mou prezentace, vyjednává 
s Francouzi a připravuje českým 
i slovenským firmám půdu pod 
nohama tak, aby se jejich zá-
stupci cítili pohodlně a  dospěli 
k závěru, že v Paříži, potažmo na 
Mezinárodním optickém veletrhu 
SILMO, má smysl vystavovat.

Jak funguje spolupráce Active Com-
munication a firem, které se rozhodly 
vystavovat na veletrzích v Paříži?
Úkolem našeho týmu je prezentovat 
francouzské odborné veletrhy a  trh, 

pomáhat českým a slovenským firmám 
s přípravou jejich prezentace na veletrhu 
a  také pomáhat návštěvníkům s  jejich 
cestou. 

Jakým způsobem jim pomáháte?
V podstatě je provázíme celým proce-
sem od rozhodnutí se veletrhu zúčast-
nit až po den jeho zahájení. Radíme 
s formou prezentace, upozorňujeme na 
komunikační možnosti, které mohou 
v rámci účasti na veletrhu využít, s výbě-
rem plochy atd. Jedná se o strategickou 
a produkční práci. 

Jak často se na Vás firmy obracejí?
To je těžké zobecnit. Pokud se firma 
rozhodne přihlásit na veletrh, což je 
mnohdy rok a půl předem, jsme v kon-
taktu v  podstatě každý týden a  měsíc 
před veletrhem i každý den. 

Jak časově dopředu je nutné Vás  
kontaktovat, pokud chce někdo  
vystavovat na veletrhu SILMO?
Pokud se chce f i rma na veletrh 
dobře připravit, doporučujeme se 
přihlašovat nejméně rok dopředu. 
Čím později se firma přihlásí, tím více 
ztrácí možnosti v jednání o dobrém 
umístění nebo šanci využití všech 
nástrojů k  pozvání potenciálních 
obchodních partnerů. Samozřejmě 
ale zaj ist íme účast f i rmy i   měsíc 
před veletrhem – pokud není plocha 
vyprodaná. 

Dokážou Vás svými požadavky  
někteří vystavovatelé překvapit?
Každá společnost má jiné potřeby a  ji-
nou strategii. Zatím jsme se nesetkali 
s požadavkem, který by nebyl ve vele-
tržnictví obvyklý. 

 ROZHOVOR autor: redakce
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Co Vás naposledy překvapilo  
ve Vaší práci?
Zastupujeme veletrhy z různých oborů 
a  já jsem vždy velmi mile překvapena 
počtem a  profesionalitou českých 
a  slovenských firem, které s  námi na 
veletrhy jezdí. 

SILMO se pravidelně prezentuje i na 
brněnském veletrhu OPTA. Jak k té 
spolupráci došlo?
SILMO spolupracuje s veletrhem OPTA 
řadu let. Já pracuji u  francouzských ve-
letrhů kratší dobu, a pokud se nepletu, 
spolupráce začala v roce 1997. SILMO 
se totiž prezentuje po celém světě velmi 
aktivně. Většinou je to formou spolupráce 
s lokálním veletrhem v dané zemi. Z toho 
důvodu byla spolupráce s  veletrhem 
OPTA jasnou a logickou volbou. 

Jaký má SILMO světový statut mezi 
veletrhy oční optiky?
SILMO je světovým lídrem v daném obo-
ru mezi veletrhy. V posledních letech se 
také rozšířil na SILMO ISTANBUL a SILMO 
SYDNEY. Tím potvrzuje své mezinárodní 
působení a  operuje tak na všech vý-
znamných trzích.  

Loni oslavil veletrh padesátý ročník. 
Jak hodnotíte uplynulé roky a jak 
vidíte budoucnost tohoto veletrhu? 
Kam směřuje?
Minulý ročník byl výjimečný a  oslavy 
byly velkolepé. Někteří z českých optiků 
se této slávy zúčastnili osobně. Během 
posledních padesáti let prokázal veletrh 
SILMO schopnost se přizpůsobit vývoji 
a  změnám trhu. Potvrdil svůj blízký 
vztah k oboru a firmám. Vyvíjel se a rostl 
nejen v počtu firem a návštěvníků, ale 
také v  nabídce doprovodných progra-
mů a aktivit. Registroval a uvedl na trh 
novou generaci značek a návrhářů. Na-
bízí komplexní obchodní platformu pro 
vystavovatele i  návštěvníky a  v  tomto 
trendu bude i pokračovat dále. 

Jak bude vypadat nadcházející  
ročník? Na co se můžeme těšit?
Příprava letošního ročníku je v plném prou-
du. SILMO se už například prezentovalo na 
začátku roku na veletrhu OPTA na stánku 
Společenstva českých optiků a optomet-

ristů. Dále bych ráda upozornila na soutěž 
SILMO d’Or, která oceňuje kreativitu a ta-
lenty. Připravují se také ukázky prezentující 
know-how oboru. 

Jaký je mezi návštěvníky  
podíl odborníků a laiků?
Stejně jako veletrh OPTA je i SILMO určen 
jen pro odborníky. Laická veřejnost se na 
veletrh nedostane. 

Co si z veletrhu odnese odborník  
a co odborník-turista?
Optik si jako odborník odveze z veletrhu 
přehled novinek, trendů a  informace. 
Doprovodné programy mu mohou 
rovněž pomoci s úpravou místa prodeje 
nebo například optimalizací investic. 

Optik-turista si pak odnese nezapo-
menutelný zážitek z atmosféry veletrhu, 
kterou francouzští organizátoři dokážou 
vytvořit, a  v  neposlední řadě i  zážitky 
z nádherné Paříže. 

Jakou má SILMO návštěvnost?
Návštěvnost je více než 37 300 odborníků.

Jsou veletrhy, které s nástupem 
internetu a nových marketingových 
technologií utrpěly nebo zanikly. 
Jiné situaci ustály a dál zvyšují svou 
kvalitu. Jak je na tom SILMO?
Nemám příklad francouzského veletrhu, 
který by díky internetu zanikl. Ani si 
nemyslím, že internet by mohl veletrhy 
zastoupit. V  obchodě je nutný osobní 
kontakt a  na internetu také nenajdete 

všechny potenciální partnery. Veletrhy 
jsou a podle mého názoru pořád budou 
důležitým místem setkání a  přehlídky 
toho, co daný obor nabízí.   

Jak dlouho pracujete jako zástupce 
pro výstavy v Paříži?
Krátce, teprve dva a půl roku. 

Kolik času trávíte v Paříži?
Jezdím tam velmi často, vždy u příleži-
tosti některého z  veletrhů. Ani bych si 
nedokázala představit zastoupení pro 
jinou zemi. Mám pro Francii a francouz-
skou kulturu a trh slabost.

Nechybí vám rodná zem? 
Nechybí, jsem doma v České republice 
často. Je to tak napůl mezi Francií a Čes-
kou republikou. 

Máte v životě vytčený cíl?
Spíše jsou to sny než cíle. Jsem typ člo-
věka, který přijímá, co mu život přináší. 
Ale jeden z mých snů se mi již splnil, a to 
žít částečně v Paříži. 

Co Vám dodává vnitřní sílu a energii?
Hodně energie mi dodává moje práce. 
Velmi mě baví, takže motivace do dalších 
projektů je dostatečná. V  soukromém 
životě je to rodina, přátelé, mé koníčky. 
Velmi ráda odpočívám s dobrou knihou.

Za rozhovor poděkovala redakce
Foto: z archivu Terezy Slížkové
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Vdnešní době můžeme ko-
rigovat refrakční vady ně-

kolika způsoby, avšak k nejběž-
nějším a  historicky nejstarším 
korekčním pomůckám řadíme 
brýlové čočky. Při pohledu pa-
cienta přes brýlovou čočku na-
cházíme ideální zobrazení v jejím 
optickém středu. Při stranových 
pohledech již začnou působit 
vady optického zobrazování, 
které degradují sítnicový obraz 
a  redukují zorné pole. Právě 
astigmatizmus šikmých paprs-

ků se zklenutím pole výrazně 
ovlivňují kvalitu vidění. Hlavním 
účelem stále nově se vyvíjejících 
designů je potlačit již zmiňované 
vady optického zobrazování při 
pohledu mimo optický střed. 

V souvislosti s tím se na trhu objevily 
asférické designy, které by měly umož-
ňovat pacientům kvalitnější optické 
zobrazování směrem do periferie brý-
lové čočky. Poznají však pacienti rozdíl 
v kvalitě vidění v případě, že budou mít 
možnost nosit sférické i asférické brýlové 

čočky ve svých brýlích bez vědomí, jaký 
pár brýlových čoček právě nosí? Bude 
asférický design brýlových čoček vždy 
preferován? Tyto otázky a mnohé další 
byly předmětem studie, o  které bude 
pojednáno v následujících odstavcích.

Sférické brýlové čočky

Sférické brýlové čočky patří mezi 
základní typ brýlových čoček a  jsou 
tvořeny dvěma sférickými plochami [1]. 
Sférická plocha má stejný poloměr 

SFÉRICKÉ  
VERSUS  
ASFÉRICKÉ  
brýlové čočky

 OPTOMETRIE autoři: Bc. Barbora Langová, Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
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křivosti po celé ploše od středu otáčení 
a  také stejnou okrajovou tloušťku po 
celém svém obvodu [2].

Asférické brýlové čočky

Asférický povrch se od sférického 
liší tím, že se poloměr křivosti plochy 
mění od středu rotace směrem k okraji 
čočky – jedná se o rotačně symetrickou 
čočku [2]. Tato změna poloměru křivos-
ti vytváří mírný astigmatizmus šikmých 
paprsků, který by měl ve výsledku zlep-
šovat zobrazování na okraji brýlové 
čočky [3]. Asférický povrch je vytvořen 
pomocí kuželoseček, jako je hyperbola, 
parabola či elipsa [2]. Primární rozdíl 
mezi asférickými a sférickými designy 
je v  tom, že přední plocha asférické 
brýlové čočky je plošší [3]. Mezi hlavní 
výhody asférických designů se řadí: 
nižší váha, menší tloušťka, přirozený 
vzhled očí a  korekce otvorové vady 
zobrazení [3]. Porovnání sférické a asfé-
rické brýlové čočky je znázorněno na 
obr. 1. 

Představení studie

Studie se zabývala porovnáváním 
kvality vidění při pohledu mimo op-
tický střed u  sférických a  asférických 
brýlových čoček. Výzkumu se zúčastnili 
respondenti ve věku od 20 do 35 let 
s myopickou refrakční vadou nad –3 D. 
Výzkumnému vzorku bylo umožněno 
nosit dva páry brýlových čoček (sféric-
ké/asférické o identickém indexu lomu 
od stejného výrobce) a porovnávat tak 
zrakový komfort, zkreslení obrazu při 
pohledu mimo optický střed, chroma-
tickou vadu zobrazení aj. Respondenti 
v průběhu výzkumu nebyli informováni 
o tom, jaký pár brýlových čoček budou 
právě nosit, aby nedošlo k  ovlivnění 
výsledků. Cílem studie bylo ověření, 
zda existuje rozdíl v  adaptaci na brý-
lové čočky se sférickým a  asférickým 
designem, dále zda pacienti vnímají 
rozdíl v  kvalitě vidění při porovnání 
těchto dvou typů brýlových čoček 
a  zjištění, jaký typ brýlových čoček 
budou preferovat. 

obr. 1  Porovnání sférické a asférické brýlové čočky [4].

obr. 2  Měření centrální zrakové ostrosti 
do blízka.

graf. 1  Porovnání centrální ZO bez adaptace / po ní.

graf. 2  Porovnání ZO pro pohledový úhel 30° adaptace / po ní.

obr. 3  Měření zrakové ostrosti pro 
 pohled 30° do periferie.
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Měřené parametry

Měření stanovených parametrů pro-
bíhalo celkem čtyřikrát – bez adaptace / 
po ní na první pár brýlových čoček, bez 
adaptace / po ní na druhý pár brýlových 
čoček. Každý pár respondenti nosili 
čtrnáct dní.

Měřenými parametry byly: zraková 
ostrost (centrální/pro pohled 30° do 
periferie) do blízka pomocí čtecí tabul-
ky (obr. 2 a  3.); subjektivní stanovení 
astigmatizmu šikmých paprsků pro po-
hledový úhel 30° pomocí Jacksonových 
zkřížených cylindrů a Brokova testu do 

blízka; vyšetření distorze obrazu pro 
pohledový úhel 30° pomocí vlastního 
testu (obr. 4, obr. 5); dotazník obsahu-
jící otázky na porovnání subjektivního 
pocitu pacienta u obou typů brýlových 
čoček, zhodnocení adaptace na asfé-
rické designy, vnímání distorze obrazu 
a  výběr finálních brýlových čoček do 
brýlí pacientů. 

Výsledky

Na začátku výzkumu byly stanoveny 
dvě hypotézy. První z nich bylo tvrzení: 

„Existuje rozdíl v adaptaci na brýlové čoč-
ky se sférickým a asférickým designem“. 
Tato hypotéza byla stanovena na základě 
zkušenosti s  klienty, kteří vyžadují po 
prvním nasazení asférických brýlových 
čoček určitou dobu adaptace pro zlep-
šení zrakového výkonu. 

Po statistickém vyhodnocení na-
měřených výsledků t-testem byla 
tato hypotéza potvrzena (p < 0,05) 
v  případě porovnání zrakové ostrosti 
(ZO) pro centrální a  pohledový úhel 
30° s  asférickými brýlovými čočkami 
bez adaptace / po ní (graf 1, graf 2) 
a  dále při porovnání distorze obrazu 
bez adaptace / po ní u  asférických 
brýlových čoček (graf 3). Jinak řečeno 
u  asférických brýlových čoček se po 
čtrnáctidenní adaptaci zrakový výkon 
zlepšil. Druhou hypotézou bylo tvrzení: 
„Sférické brýlové čočky budou jejich 
uživatelé preferovat.“ 

Hypotéza opět vyplývala ze zku-
šenosti z  praxe, kdy si někteří pacienti 
na svou novou korekci s  asférickými 
brýlovými čočkami nechtějí zvyknout. 
Výsledky byly překvapivé, jelikož si 
opravdu většina respondentů (71 %) 
zvolila do svých brýlí sférické brýlové 
čočky a  pouhých 21 % respondentů 
asférické brýlové čočky (graf 4). 

Závěr

Hlavním předmětem zkoumání 
tohoto výzkumu bylo působení optic-
kých vad zobrazení na zrakový výkon 
pacienta se sférickými a  asférickými 
brýlovými čočkami, což bylo hodno-
ceno subjektivním měřením u jednot-
livých respondentů. Asférické brýlové 
čočky patří mezi produkty zlepšení 
technologie výroby brýlových čoček 
a mají oproti sférickým designům řadu 
výhod. V  této studii bylo umožněno 
respondentům přímo porovnat dva 
typy brýlových čoček a  z  výsledků 
naměřené zrakové ostrosti a distorze 
obrazu jasně vyplývá, že je oproti 
sférickým plochám nutná pro zlepšení 
zrakového výkonu určitá adaptace na 
asférické brýlové čočky. 

Zkušební čtrnáctidenní adapta-
ci na asférické brýlové čočky však 

obr. 4  Test na distorzi obrazu.

graf. 3  Porovnání distorze obrazu adaptace / po ní.
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větš ina respondentů zhodnoti la 
jako dostatečnou. U zrakové ostrosti 
umožnily stejně kvalitní ZO (vizus 
1,0) oba typy brýlových čoček jak pro 
centrální, tak pro pohled 30° směrem 
do periferie po jejich čtrnáctidenní 
adaptaci  a   konstantním nošení . 
Z výsledků subjektivně naměřeného 
astigmatizmu šikmých paprsků (nebyl 
nalezen statisticky významný rozdíl 
při porovnání sférického ekvivalentu 
astigmatizmu šikmých paprsků u sfé-
rických a asférických brýlových čoček 
před adaptací / po ní) lze usuzovat, 
že zraková ostrost se pravděpodobně 
při prvotním nasazení u  asférických 
brýlových čoček nezhoršila vlivem 
zbytkové refrakční vady, ale vlivem 
větší distorze obrazu. Tudíž v  tomto 
případě hraje roli určitá neurologická 
adaptace, která je nutná pro zlepšení 
zrakového výkonu. 

Z  výsledků naměřené distorze 
obrazu po čtrnáctidenní adaptaci 
byla deformace obrazu výrazně lepší 
(nižší) u asférických brýlových čoček, 
čímž bylo zjištěno, že asférické brýlo-
vé čočky umožňují ostřejší zobrazení 
směrem do periferie. Avšak otázka 
„ostrosti vidění“ je velice individuálním 
měřítkem a je důležité si uvědomit, že 
ne každý bude preferovat ostřejší vi-
dění s asférickými brýlovými čočkami, 
což nám tato studie potvrdila. I  přes 
dokonalý tvar asférických brýlových 
čoček si 71 % respondentů vybralo 
do svých brýlí základní typ sférických 
brýlových čoček, z  čehož vyplývá, že 
úkolem každého optometristy/očního 
optika je přistupovat ke každému kli-
entovi zcela individuálně a nalézt tak 
optimální řešení pro každého zvlášť.

Bc. Barbora Langová
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
katedra optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně
410970@mail.muni.cz
grafické podklady: archiv autorů
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V příštím roce čeká všechny 
optiky, optometristy, kontak-

tology a oftalmology slavnostní 
událost, a to jubilejní 25. ročník 
veletrhu OPTA. Přípravy na něj 
jsou v  plném proudu a  pro zá-
jemce z  řad vystavovatelů je 
připravena přihlášková doku-
mentace. Datum uzávěrky, spo-
jené s  cenovým zvýhodněním, 
je stanoveno na 19. října 2018.

Na co se mohou vystavovatelé i ná-
vštěvníci od 8. do 10. března 2019 těšit? 

„Jde o  jubilejní ročník, takže při-
pravujeme překvapení nejen pro ná-
vštěvníky,“ řekla ředitelka veletrhu OPTA 
Gabriela Císařová. 

„Určitě ale chceme zachovat věci, 
které se osvědčily a ke kterým nemáme 
žádnou negativní zpětnou vazbu. Vysta-
vovatele jistě potěší to, že cenu za výstav-
ní plochu jsme nenavýšili. Návštěvníci se 
opět mohou těšit na Beauty Forum či 
oblíbenou výstavu produktů vystavova-
telů Design & Trend,“ doplnila Císařová.

V pavilonu V bude znovu přímo mezi 
stánky umístěno OPTA Forum, kde se mo-
hou zájemci dozvědět formou odborných 
přednášek o novinkách z oboru a dorazí 
také designová specialistka Ellen Haeser. 

„Kromě ní bychom rádi pozvali i další 
zahraniční expertky, protože přednášky 

tohoto typu jsou na našem veletrhu 
unikátní událostí,“ upozornila Císařová. 

„Rádi bychom oslavili dvacáté páté 
výročí i na tradiční OPTA PARTY, na kterou 
bychom chtěli uvolnit více finančních 
prostředků a oslovit také více partnerů.“

Co se týče odborných návštěvníků, 
pořadatelé potvrdili, že o  případných 
novinkách je budou včas informovat 
prostřednictvím e-letterů. Připraven je 
nový vizuál veletrhu, takže všichni členo-
vé SČOO, OÚS a ČKS obdrží novou OPTA 
kartu, opravňující ke vstupu na veletrh 
zdarma s  platností až do roku 2020. 
Zvýrazněné téma veletrhu bude pro rok 
2019 Design v oční optice a optometrii. 

„O zvýrazněném tématu příštího roč-
níku jsme se intenzivně bavili se spolupo-
řadatelem veletrhu, tedy Společenstvem 
českých optiků a optometristů. Věříme, že 
právě toto téma může každý z vystavova-
telů kreativně rozvinout, ať už z hlediska 
estetiky, konstrukce, materiálů či optických 
návrhů a přístrojů,“ dodala Císařová.  

Když se daří celému oboru 
– ohlédnutí za veletrhem 
OPTA 2018

V  pořadí 24. ročník Mezinárodní-
ho veletrhu oční optiky, optometrie 
a  oftalmologie byl svátkem oboru. 

Expozice vystavovatelů zaplnily mo-
derní pavilon V, veletrh provázel také 
vysoký zájem návštěvníků a  jejich 
chuť nakupovat, což odráželo aktuální 
optimismus na českém i slovenském 
trhu oční optiky. Veletrhu OPTA 2018 
se zúčastni lo 162 vystavovatelů 
a  zastoupených firem, podíl zahra-
ničních účastníků přesáhl 60 %. Jak 
vyplývá z  analýzy trhu, na veletrhu 
byli zastoupeni téměř všichni do-
davatelé optického zboží do České 
a  Slovenské republiky. V  expozicích 
byly k  vidění novinky 257 značek, 
především aktuální kolekce brýlových 
obrub a slunečních brýlí, dále korek-
ční čočky, kontaktní čočky, optické 
i oftalmologické přístroje a dále nové 
technologie.

Spolupořadatelem veletrhu je 
Společenstvo českých optiků a opto-
metristů, odbornými partnery Optická 
únia Slovenska a Česká kontaktologic-
ká společnost. Expozice vystavovatelů 
navštívilo 5 719 návštěvníků z 11 zemí, 
624 přijelo ze zahraničí.

Jiří Erlebach
Veletrhy Brno

OPTA 2019 
Nejvyšší čas se přihlásit

 VELETRHY autor: Jiří Erlebach



Odborné školenia pre očných optikov a optometristov

Okuliare nie sú iba rám. w w w. s a g i t t a . s k

SAGITTA ACADEMY

Celá príprava a realizácia školenia bude pod odborným dohľadom hlavných prednášajúcich: 

Mgr. Pavel Kříž, Ph.D. a Bc. Ing. Ivan Vymyslický 

Bližšie informácie vám poskytneme osobne na 14. Odbornom kongrese 
očných optikov a optomestristov Slovenska v Jasnej.

Školenie pre očných optikov a optometristov bude zamerané na tieto oblasti: 
OPTOMETRIA
OČNÁ OPTIKA 

KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI
MARKETINGOVÝ MIX V OPTIKE

Spoločnosť SAGITTA v nadväznosti na pozitívne ohlasy 
z predchádzajúcich odborných školení predstavuje jedinečný školiaci 
projekt SAGITTA ACADEMY, ktorý má za cieľ prezentovať najnovšie 
aj overené informácie s dôrazom na ich komplexnosť a využiteľnosť 

v očných optikách.

•   TEORETICKÉ PREDNÁŠKY   •
•   WORKSHOPY   •

•   PRAX NA NAJMODERNEJŠÍCH PRÍSTROJOCH A ZARIADENIACH   •
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Nariadenie  
Európskej únie 
a ochrana osobných 
údajov GDPR
Načo má GDPR slúžiť? V pr-

vom rade je potrebné si 
uvedomiť, že GDPR má predo-
všetkým slúžiť proti zneužívaniu 
osobných dát klientov organi-
záciami, ktoré ich môžu použiť 
na marketingové účely bez ich 
súhlasu. Účelom GDPR je to, že 
organizáciám nariaďuje preuká-
zať, že informácie, ktoré zbierajú 
o  klientoch, sú nevyhnutné pre 
výkon ich činnosti a riadne fun-
govanie. 

GDPR rozširuje definíciu osobných 
dát na de facto čokoľvek, podľa čoho 
môže byť človek identifikovateľný. 
Taktiež dáva klientom nové práva, napr. 
práva byť informovaný o tom, ako s dá-
tami nakladáte, právo na to, aby dáta 
boli vymazané, a  právo zakázať dáta 

ďalej spracovávať. Dáta, ktoré zákazníci 
poskytujú, musia byť identifikovateľné 
a spätne preveriteľné.

Základné kroky pri GDPR

Je potrebné v prvom rade analyzovať, 
aké informácie o klientoch potrebujeme 
nevyhnutne zbierať, na akú nevyhnutne 
dlhú dobu, kde a ako ich uchovávame 
a na čo ich potrebujeme. Všetky úkony 
musia byť v  súlade s  právami, aké má 
podľa GDPR zákazník, a to je právo byť in-
formovaný, mať prístup ku svojim dátam, 
môcť ich korigovať, vymazať, zakázať ich 
spracovanie, namietať proti ich spraco-
vaniu a prenosu dát inde. Je potrebné 
spraviť prípadné zmeny v  technickom 
zabezpečení osobných údajov, aby sa 
k nim nedostal nikto nepovolaný.

Dokumenty súvisiace 
s GDPR

Pre splnenie vašej informačnej povin-
nosti voči klientom je potrebné informo-
vať všetky dotknuté osoby (osoby, ktorým 
spracúvate ich osobné údaje) s ich práva-
mi. Najvhodnejšou formou je zverejniť ti-
eto informácie na vašom webovom sídle. 
Je možné informovať aj iným spôsobom 
napr. tak, že im dokument dáte prečítať 
a podpísať jeho prečítanie. 

Tento dokument, nazvime ho napr. 
Informácie ohľadom spracúvania osob-
ných údajov, môže, okrem spomínaných 
práv zákazníka podľa GDPR, obsahovať 
informácie o tom, kto spracúva osobné 
údaje, koho je možné kontaktovať ohľa-
dom ich spracúvania, aké údaje o vašich 
klientov potrebujete a na aké účely. Tiež 
je možné uviesť, na akú nevyhnutne dlhú 

 STRÁNKY OÚS autorka: Ing. Alexandra Kováčiková
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dobu údaje ukladáte a kam sa môžu zá-
kazníci obrátiť v prípade sťažnosti.

Spracúvanie niektorých osobných 
údajov je založené na súhlase dotknutej 
osoby. Súhlas na spracúvanie osobných 
údajov sa netýka len zákazníkov, ale aj 
zamestnancov, prípadne uchádzačov 
o zamestnanie.

Treba mať na pamäti, že:
 • súhlas musí byť odlíšený od iných 
skutočností a musí byť vyjadrený jasne 
a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej for-
me (teda nemal by byť napr. súčasťou 
pracovnej zmluvy a ani inej zmluvy);

 • súčasťou súhlasu musí byť nasledov-
né poučenie:

–  dotknutá osoba má právo  
kedykoľvek odvolať súhlas so  
spracovaním osobných údajov,  
ktoré sa jej týkajú,

–  odvolanie súhlasu nemá vplyv 
na zákonnosť spracúvania 
osobných údajov založeného na 
súhlase pred jeho odvolaním; 
pred poskytnutím súhlasu musí 
byť dotknutá osoba o tejto 
skutočnosti informovaná,

–  dotknutá osoba môže súhlas 
odvolať rovnakým spôsobom, 
akým súhlas udelila;

 • v súhlase musia byť uvedené 
konkrétne osobné údaje, ich účel 
spracovania a doba, po ktorú sa 
súhlas udeľuje;

 • súhlas sa vyžaduje len na spracovanie 
takých osobných údajov, na ktoré sa 
nevťahuje iný právny základ spracúvania 
(podľa § 13 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z., 
o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov). 

Teda napr. na spracovanie personálnej 
a mzdovej agendy, pokiaľ nevyžadujem 
spracovanie osobných údajov nad rámec 
osobitných zákonov, sa súhlas nežiada.

Dňom účinnosti nového zákona NR 
SR č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (25. mája 2018), by ste mali 
dať podpísať mlčanlivosť o  osobných 
údajoch všetkým oprávneným osobám, 
ktoré spracovávajú vaše osobné údaje 
(aj s nimi prichádzajú do styku). Teda nie 
len zamestnancom, ale aj osobám, ktoré 

prichádzajú do styku s osobnými údajmi 
pri výkone iných činností.

K  termínu 25. mája 2018 by ste 
mali mať podpísané tzv. spracovateľské 
zmluvy s každým, kto vo vašom mene 
spracováva vaše osobné údaje (napr. 
zabezpečenie služieb bezpečnosti 
a  ochrany zdravia pri práci, ochrany 
pred požiarmi, pracovná zdravotná 
služba, externé spracovanie personálnej 
a mzdovej agendy, servis a údržba vašich 
databáz (kde sú uložené osobné údaje) 
externými dodávateľmi atď.

Bohužiaľ nie je v  našej moci po-
skytnúť vám univerzálne tlačivá ani 
konkrétne návody, ako zaviesť GDPR do 
vašej optiky, lebo každá optika má svoje 
špecifiká a prichádza do kontaktu s rôz-
nymi osobnými údajmi. Za osobný údaj 
sa mimochodom pokladajú aj záznamy 
z bezpečnostných kamier, snímky tváre 
z centrovacích prístrojov, snímky sietni-
ce atď. Ďalšie informácie ku GDPR vám 
budeme poskytovať priebežne a určite 
sa tejto téme budeme venovať aj na 
blížiacom sa kongrese.

Pozvánka na Kongres 
očných optikov 
a optometristov 
Slovenska

Predstavenstvo OÚS si vás dovoľuje 
pozvať na 14. odborný kongres oč-
ných optikov a  optometristov Slo-

venska, ktorý sa uskutoční od 19. do 
21. októbra 2018 v hoteli Ski & Well-
ness Residence Družba **** v Jasnej 
v Nízkych Tatrách.

Tradične sme pre vás pripravili 
bohatý odborný program plný zau-
jímavých tém z  oblasti očnej optiky, 
optometrie a  kontaktných šošoviek. 
Kongres začne v piatok ráno blokom 
prednášok a  nezávislými worksho-
pmi. Deň ukončíme neformálnym 
posedením pri živej hudbe a dobrom 
jedle. V sobotu bude nasledovať blok 
odborných prednášok. V  nedeľu sa 
uskutoční zasadnutie snemu Optickej 
únie Slovenska.

V prípade záujmu a viac informácií 
kontaktujte sekretariát OÚS  
na telefónu +421917317960  
lebo e-mailovej adrese  
kancelaria@ous.sk

Na Vašu účasť sa teší Predstavenstvo OÚS.

Ing. Alexandra Kováčiková
členka predstavenstva OÚS
grafické podklady: AdobeStock
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DEFINICE  
A USPOŘÁDÁNÍ 
2. část
Než se brýle usadí na kořen 

nosu, projdou nejprve pro-
dejním prostorem oční optiky. 
Bez vhodného umístění do pro-
storu tak jejich další přenos ke 
koncovému uživateli nefunguje. 
A právě tento prodejní prostor je 
pro úspěšný obchod rozhodující. 
Interiérová architektka a novinář
ka Henriette Sofia Steuer ukazuje 
na rozličných tematických okru-
zích, co všechno může interiér 

optiky znamenat a  co může 
majiteli oční optiky přinést.

Co přinese budoucnost?

Budoucnost je nepopsaným listem 
papíru stejně jako prodejní prostory 
zítřka. Nelze je oddělit od nastupují-
cích trendů a s nimi spojenými nákup-
ními strategiemi. Obchod a  prodejní 
prostor jsou a  vždy budou odrazem 

společenského vývoje. To, co součas-
né obchody prezentují a jak vypadají, 
vychází ze zkušeností z  minulosti. 
Zásadním a  klíčovým faktorem je ro-
zumět požadavkům na prostor. Dále 
pak tomu, jak se budou obecně vyvíjet 
prodejní, respektive nákupní zvyklosti, 
co pro jejich pochopení lze udělat a jak 
k tomu všemu může přispět prodejní 
prostor. 

Kdo se v  současnosti zabývá jen 
nábytkem a  materiálovými trendy, 

 OČNÍ OPTIKA překlad: Věra Menšíková
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bude překvapen. Téma je totiž výrazně 
komplexnější. V tomto článku přináším 
nápady, myšlenky a poznatky odpozo-
rované z vývoje – upozorňuji však, že se 
jedná o teorii. 

Trend není strašidlo

Kdo chce něco vědět o  budouc-
nosti obchodu a vybavení prodejních 
prostor, musí sledovat aktuální trendy, 
podle kterých lze usuzovat, jak se 
budou měnit požadavky a  potřeby 
kupujících. Změna je přitom viditelná 
a nabírá na tempu. Nemyslím tím jen 
samotnou podstatu obchodu, ale 
také změny v  demografickém vývoji 
a  diskuzi o  správné míře digitální 
transparentnosti. Trendy se dotýkají 
nás všech a  ovlivňují nás. Tím spíše 
s nimi musíme pracovat a svým způso-
bem do nich proniknout. Pokud jsme 
vstřícní a připraveni ponořit se do světa 
trendů, zřetelně se odkryjí nové mož-
nosti a nároky na vybavenost prostoru.

Díky digitálním technologiím 
vstoupil do našeho každodenního 
života internet. Denně si čteme zprá-
vy, kontrolujeme e-maily, posíláme 
fotografie, necháváme se navigovat 
po cizích městech, vzděláváme se 
a používáme on-line obchody. Internet 
je v podstatě prokletím i požehnáním 
zároveň. Člověk totiž často slyší věty 
typu: tady jsem našel něco zajímavého 
on-line, na netu je to výhodnější a po-
dobně. Internet zkrátka nastavil tvář 
pravdivých paradigmat a  mění naše 
spotřební zvyklosti nejen u produktů, 
ale i  u  obyčejných zpráv. Co to zna-
mená pro obchod, shrnul Sven Gábor 
Jánszky, ředitel institutu pro trendy 2b 
Ahead ThinkTank: „V  budoucnu bude 
dělat obchody ten, kdo bude mít 
kontrolu nad daty uživatelů.“ 

Pohybem na internetu za sebou 
necháváme digitální stopu plnou 
informací a  není tajemstvím, že data 
jsou sbírána a  vyhodnocována právě 
proto, aby se z  nich dal vystavět náš 
profil. Co s tím má společného prodej-
ní prostor? Mnohé, protože správné 
vyhodnocení dat a informací ovlivňuje 
i obchodníka a následně jeho prodejní 

prostor. Aktuálně čelíme obrovskému 
přívalu informací. Kompetentní roz-
dělení nabídkového spektra produktů 
a  optických výkonů bude tedy stále 
důležitější. Je třeba se zamyslet: Komu 
ze široké nabídky věří zákazník nejvíce? 
Co ho může ve skutečnosti přesvědčit 
a motivovat k nákupu?

V principu už nějaký čas odpověď 
známe: jde o  fakta a  pocity. Na tom 
se ani na základě výzkumu trendů nic 
nezmění, podle Jánszkého však musí-
me nákupní strategie dále rozvíjet. Do 
budoucna se trh rozdělí na dva velmi 
významné segmenty: na zákazníky, 
kteří pokrývají své základní potřeby, 
a  na ty, kteří se potřebují nějakým 
způsobem s něčím identifikovat. Oba 
segmenty fungují rozdílně a potřebují 

různé prodejní koncepty a  odlišné 
obchodní firmy.

Obchod a digitální 
asistent

V  tržním segmentu těch, kteří 
pokrývají jen svou spotřebu, se jedná 
o  pravidelné zajišťování základních 
potřeb – to mohou být potraviny, ná-
bytek, ale také naslouchadla a optické 
pomůcky. V tomto segmentu hraje roli 
obvyklý vztah poměru mezi cenou 
a  výkonem. Tento hodnotový princip 
je měřitelný a srovnatelný, takže inteli-
gentní asistenční systémy – s přihléd-
nutím k zákaznickým datům – mohou 
sestavit lepší individuální nabídku než 

obr. 1  V novém supermarketu Coop v Miláně produkty bohatě zaplňují police a pulty, 
což tvoří nedílnou součást prodejního prostoru.

obr. 2  Pokud člověk nasměruje zboží na 
digitální asistenční systém, zobra-
zí se mu odpovídající informace.

obr. 3  Ten, kdo potřebuje konkrétní 
produkt, může ho prostřednic-
tvím speciálních pultů vyhledat 
a rovnou porovnat s ostatními 
produkty.
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poradci nebo ti, kteří se zabývají prů-
zkumem trhu. 

Díky aplikacím nebo interaktivním 
pultům v obchodě jsou systémy kromě 
toho schopny podat zákazníkům po-
drobné informace o bilanci CO2, původu 
a  obsahu látek v  produktu a  prodejce 
zároveň mohou informovat o tom, jaký 
je o produkt zájem a jaké je chování ku-
pujících. Pokud se tento systém správně 
používá a generuje přidanou hodnotu, 
můžeme hovořit o  perfektní nabídce 
pro kupujícího. Toto pravidlo samozřej-
mě neplatí, pokud člověk komunikuje 
výhradně se systémem. Přání a potřeba 
opravdové komunikace člověka s člově-
kem nadále zůstává a trvá. 

„Právě v  digitálním světě nabývá 
potřeba přímé komunikace na významu,“ 

potvrzuje Markus Levens, obchodní 
ředitel firmy EXPERTiSALE Deutschland. 
Levens tuto problematiku velmi dobře 
zná, protože neobchoduje pouze s pro-
dejními plochami v obchodních domech, 
ale také se souvisejícími komunikačními 
koncepty. Šance úspěchu statického 
maloobchodu a prodejního prostoru tkví 
ve skloubení starých servisních hodnot 
a nových nástrojů. Obchod se musí stát 
interaktivní výstavou, ve kterém platí hes-
lo: přehledně, rychle a pohodlně.

Prodávat už dnes 
jako zítra

Zajímavý projekt, který sice nepo-
chází z  optické branže, ale věrohodně 

ukazuje rozvoj a  vybavení prodejních 
prostor a  potřeb celého sektoru, je 
vlajková loď Coop Italia v  Miláně. Jde 
o nový obchod s názvem Supermarket 
budoucnosti (obr. 1, 2, 3).

„Zásadním zlomem ke zpracování 
tohoto projektu byl fakt, že zákazníci 
už dnes více přemýšlejí o  tom, kde, 
jak a  co nakoupí,“ říká Markus Schie-
der, marketingový manažer IT firmy 
Avanade, která se na novém obchodu 
podílela. Supermarket je rozdělen 
klasicky na jednotlivé úseky, jež jsou 
vybaveny horizontálními i vertikálními 
asistenčními plochami. Tyto informač-
ní tabule zareagují ihned, jakmile si 
zákazník vezme určité zboží do ruky. 
Okamžitě se na nich zobrazí další 
detailnější popis a informace o zboží. 
Tyto zrcadlové informační tabule jsou 
v  kombinaci s  černou barvou kon-
strukce pevnou součástí vybavení 
prodejního prostoru. Uspořádání zboží 
je přitom v mnoha úsecích omezeno 
na horizontální úroveň, zatímco ta 
vertikální oboustranně funguje jako 
reálný a virtuální komunikační prostor. 
Tím vzniká interakce, která přináší do 
procesu nákupu transparentnost a ob-
sáhlé sdělení o vlastnostech i charakte-
ru daného produktu. Prodejní plocha 
sice působí muzejně klidným dojmem, 
přitom však rozhodně nenudí.

Dlouho známé přání vybrat si 
svou vlastní identitu nás přivádí do 
druhého tržního segmentu. Vychází ze 
skutečnosti, že naše potřeby můžeme 
a  chceme uspokojovat způsobem, 
který šetří čas. Žijeme v přebytku, a tak 
jediné, co nás ještě může motivovat 
k nákupům, jsou emoce. Důkazem jsou 
například reklamní spoty, ve kterých 
prodejci elektroniky dramaticky nad-
sazují ohledně demence, nebo když 
řetězce supermarketů cílí na osamělost 
o Vánocích. Jste z  toho znepokojeni, 
znechuceni nebo šokováni? Jenže takto 
se v dnešní době poutá pozornost! 

V  tomto segmentu si zákazníci 
své digitální asistenty cíleně vypínají, 
protože se pokoušejí získat novou 
identitu díky návštěvám určitých 
míst a  vlastnění určitých produktů. 
Triumfem je vyprávění příběhů. Image 
a produkt jsou v symbióze, která se dá 

obr. 5  Jaký servis může zákazník oče-
kávat? Obchod to ukazuje zcela 
jasně, napodobuje výrazné texty 
v muzeu.

obr. 6  Barevné stěny člení prostor na 
různé části. Jsou přehledným la-
byrintem, který tematicky provádí 
zákazníka po obchodu.

obr. 4  U Ace & Tate v Hamburku jsou k vidění díla regionálních umělců, jež jsou vhodně 
integrována do obchodu s oční optikou.
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v  prodejním prostoru zažít. Nákupní 
zážitek je přitom elementární součástí 
vytváření identity: do budoucna získá 
absolutně výsostné postavení přímá 
komunikace. Podnik se stane sociální 
platformou, která na sebe bude vázat 
zákazníky s tematicky volenými spole-
čenskými akcemi, kurzy nebo dalším 
vzděláváním. Obchod se bude měnit 
na volnočasové místo a multifunkční 
prostor, přičemž prodavači budou 
ztělesňovat posly těchto příběhů 
a animátory eventů. Práce, volný čas, 
nakupování a  kultura se dokonale 
promísí.  Přík ladem obchodů oční 
optiky, které shora uvedené aspekty 
zohledňují, jsou Ace & Tate, konkrétně 
pobočka LABYRINT v Hamburku, a Viu 
Flagship Store v Kodani.

Obchod jako přehlídka 
umění

Motto hry na schovávanou si vy-
půjčila designová agentura Standard 
Studio z  Hamburku (obr. 4, 5, 6) pro 
obchod LABYRINT, navržený s prosto-
ry pro ničím nerušené zkoušení brýlí 
a  odkrývání jejich detailů. Ve jménu 
uměleckého pojetí Ace & Tate byla do 
obchodu vtažena i  umělecká scéna 

a  prostor pro čekání je dále vybaven 
studiem pro přehrávání vinylových 
desek. On-line obchod pak potenciál 
prodeje ještě zvyšuje.

V  kodaňském Viu Flagship Store 
(obr. 7, 8) naopak využil projektant 
Fabrice Aeberhard možnosti patro-
vého prostoru: v  přízemí se nachází 
poradenské centrum a místa vybavená 
stálým zařízením, v  patře je naopak 
umělecká galerie, ve které se střídají 
ve třítýdenních cyklech místní uměl-
ci. Díky tomu uběhne čas čekání na 
opravu brýlí velmi rychle a obchod má 
možnost zvát zákazníky na pravidelné 
vernisáže, přednášky a  různá další 
setkání. Nabídka je zároveň posílena 
bohatým on-line servisem.

Paralely a  rozdíly obou projektů 
jsou zřejmé nejen v prostorovém vní-
mání uspořádání obchodů. Obchod 

Ace & Tate se svým popově-experi-
mentálním přátelským stylem oslovuje 
spíše mladší a  kreativní zákazníky. 
Naopak Viu Flagship Store s výstavami 
a různými představeními sází na umě-
lecky a  kulturně založenou klientelu. 
Jinak jsou však oba koncepty v souladu. 
Zákazník se v  obou případech stává 
součástí komunity, která obdivuje umě-
ní a kulturu – a stačí mu na to pouhá 
návštěva obchodu. 

Markus Levens nazývá prodejní 
prostory budoucnosti jevištěm pro 
představení značek, které mají za 
úkol vtáhnout zákazníka, jakožto 
hlavního protagonistu, do děje, aby 
mu mohly být předvedeny produkty 
a služby jako rekvizity interaktivního 
scénáře. S ohledem na shora popsa-
né projekty obchodů je jeho popis 
velmi přesný. 

Pronajmu v Praze 6 zcela nové 
atraktivní nebytové prostory v přízemí, 
určené pro oční optiku ve spojení 
s exkluzivní privátní oční ambulancí.

Dr. M. Rau
e-mail: info@augenklinik-cham.de

Inzerce

obr. 8  První patro u obchodu Vio Flagship Store slouží jako galerie, ve které se pořádají 
umělecké výstavy i jiná představení. 

obr. 7  Obchod jako zprostředkovatel 
image: kromě produktů jsou vy-
zdviženy i stálé zařízení a čistota 
v estetice značek.
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Vidět, porozumět, 
obchodovat: cesta 
do budoucnosti

Doposud byl základním kamenem 
vybavení obchodu střet všech možných 
aspektů a oborů. Pohled do budoucna 
ukazuje, že to brzy nebude stačit. Po-
psané tržní segmenty přinášejí bohaté 
možnosti rozvoje pro branži a trh oční 
optiky. Kamenné obchody, jakými jsou 
odborné obchody očních optiků, mají 
vlastnosti, které digitální svět nemůže 
nabídnout: dotyk, vůni, možnost si zboží 
vyzkoušet, ale hlavně pozitivní emoce, 
které jsou možné jen v  mezilidském 
kontaktu – což jsou obrovské přednosti 
skutečných obchodů oproti e-shopům. 

Důležité je ovšem vyjasnit si, zda 
a  nakolik jsou různé mediální nástroje 
smysluplné. Užší vhled nebo naopak 
ještě širší pohled mohou do této analýzy 
vnést reakce věrných zákazníků či definice 
cílových skupin. U naší razantně stárnoucí 
populace je naprosto jasné, že ne každý 
obchodník umí obsloužit dvacetiletého 
hipstera. Důležité je zůstat autentický, 
svůj. Možnosti vybavení obchodů – když 
nebudeme řešit cenovou složku – nemají 
totiž žádné hranice. Řešení pro úspěšnou 
budoucnost existuje celá řada.

Radím tedy následující: užívejte 
internet jako prostředníka a  zůstaňte 
flexibilní jak duševně, tak v  oblasti 
obchodu. Hledejte si pomocníky a  ty, 
kteří s  vámi půjdou stejnou cestou – 
budou přemýšlet a konat stejně jako vy. 
Mohou to být kolegové, profesionální 
firemní poradci, osobní přátelé nebo 
odborné firmy. Prozkoumání internetu 
nebo časopisů o grafice, designu či in-
teriérovém designu také není na škodu. 
Zkoumání konkurence vás může rovněž 
posunout dopředu. 

I studenti interiérového designu se 
učí, že „opisování“ a okukování slouží 
k rozvoji vlastních myšlenek, které mo-
hou být ve své podstatě lepší než jejich 
vzory. Rozhodující je nalézt správnou 
odpověď a  tu přetavit ve skutečnost. 
Nebýt tedy jen pouhým konzumen-
tem systému nebo nadcházejících 
trendů, ale jejich aktivním uživatelem. 
Být aktivní, hledal nové, na míru šité 
kroky a  formy řešení, aby se rozvíjel 

proces interakce se zákazníky. Vše, co 
k tomu interiéroví designéři, obchod-
níci a oční optici potřebují, je nebát se 
nových věcí a být otevření vůči všem 
změnám i měnícím se požadavkům.

O autorce:

Henriette Sofia Steuer je vystudo-
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OPTICKÁ  
KOHERENTNÍ 
TOMOGRAFIE
Optická koherentní tomogra-

fie (OCT) je nepostradatel-
ným nástrojem při diagnóze pře-
devším patologií sítnice. Jedná 
se o neinvazivní vyšetření. První 
přístroje využívající tuto techno-
logii se používaly již v  devade-
sátých letech. Od té doby prošel 
přístroj především softwarovou 
aktualizací a  v  současnosti je 
velmi dobrým pomocníkem při 

získávání tomografického i  to-
pografického zobrazení očních 
struktur ve vysokém rozlišení.

Principem OCT je zobrazovací 
technika Michelsonova nízkokohe-
rentního interferometru, která využívá 
infračervené světlo. Inter ferometr 
zaznamenává časový rozdíl v  odrazu 
kontrolního paprsku a  paprsku odra-
ženého od tkáně pacienta. Software 

následně vytvoří dvojrozměrný či troj-
rozměrný tomografický obraz na zá-
kladě porovnání zpoždění tkáňových 
odrazů s  referenčním odrazem a  vy-
tvoří řadu axiálních skenů ( A-skeny), 
které se pak poskládají do celkového 
obrazu (B-sken).

OCT disponuje vyšší hloubkou 
rozlišení, které se pohybuje v rozmezí 
3–20 µm (standardní ultrazvukové vy-
šetření je na hranici 150 µm). Nejstarší 

 OPTOMETRIE autoři: Mgr. Bc. Lucie Patočková, Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.,
 MUDr. Magdaléna Bočková
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generace přístroje se s rozlišením po-
hybovaly kolem 10–15 µm, současné 
generace již zobrazují s  hodnotou 
3–7 µm [2].

Time domain OCT 
a spectral domain OCT 

OCT využívají dvě metody zobra-
zení (obr. 1). Time domain donedávna 
patřilo k  nejrozšířenějším. Využívalo 
mechanického pohybu referenční-
ho zrcadla, čímž produkovalo profil 
odrazivosti souhlasný s  hloubkou. 
Údaje o  hloubkách tkání jsou tedy 
detekovány postupně (menší rychlost 
zobrazení).

Novější generace OCT využívá 
tzv.  typ spectral domain. Detekce 
probíhá s  vyšší rychlostí, s  lepším 
odstraněním šumu od užitečného 
signálu a  lepší citl ivostí .  V  tomto 
typu je referenční zrcadlo nehybné, 
přičemž interference mezi vzorkem 
a referenčními odrazy je detekována 
jako spektrum. Spectral domain OCT 
využívá tzv. Fourierovu transformaci 
spektrálního interferogramu. Jedno-
duše tedy můžeme říci, že obraz vzni-
ká odrazem paprsku od jednotlivých 
vrstev sítnice.

První generace OCT I a OCT II od 
firmy Carl Zeiss Meditec využívala typ 
time domain s  axiálním rozlišením  
12–15 µm. Další generace Stratus 
OCT  III j iž měla čtyřikrát rychlejší 
skenování s rozlišením kolem 10  µm. 
Poslední generace time domain OCT 
Stratus III snímá 512 A-skenů za sekun-
du. V  porovnání se spectral domain 
OCT nízká rychlost vede k  omezení 
získávání obrazu v  neohraničených 
částech sítnice (což je způsobeno jem-
ným pohybem oka během skenování).

Spectral domain OCT má značně 
vyšší rychlost skenování (~18  000–
40  000 A-skenů za sekundu). Vyšší 
vzorkovací frekvence snižuje náchyl-
nost k artefaktům vzniklým v důsledku 
mimovolných očních pohybů. Výsledné 
zobrazení je přesné a  redukuje riziko 
nepostřehnutí abnormalit (odchlípení 
pigmentového epitelu). Mezi funkce 
spektrálního OCT patří měření vrstvy 

nervových vláken sítnice (analýza 
RNFL), měření tloušťky sítnice, měření 
objemu sítnice, vytváření map retinál-
ní tloušťky, izolování a  vytváření map 
vnitřní hraniční membrány a retinálního 
pigmentového epitelu, měření různých 
parametrů optického terče či schop-
nost modelování 3D bloků [5].

Moderní  
technologie

K  nejnovějším OCT patří Cirrus 
 HD-OC T (obr.  2) .  Jedná se o  typ 
spectral domain s rychlostí skenování 
27  000–68  000 snímků za sekundu 
a  s  axiálním rozlišení 5 µm. Kromě 
lokalizace fovey včetně porovnání 
s fyziologickými hodnotami zobrazuje 
Cirrus změny v  makule v  porovnání 
s  předchozími měřeními.  Př ístroj 
dokáže identifikovat narušení RPE 
s drúzami a geografickou atrofií, což 
umožňovaly i generačně starší přístro-
je. Nový přístroj může navíc díky vyš-
šímu rozlišení identifikovat jednotlivé 
struktury i patologie sítnice. 

OCT analyzuje gangliové buňky, 
což je velmi důležité pro časovou 
analýzu glaukomu, čímž lze deteko-
vat, zdali nedochází k  časné změně 
v  tloušťce vrstvy gangliových buněk 
v době, kdy zatím nenastaly patologic-
ké změny na optickém disku. Pokud je 
přístroj vybaven modulem AngioPlex 
OCT Angiography, je možné identifiko-
vat ischemické okrsky na sítnici.

obr. 1  Ukázka rozdílné vizualizace OCT typu time domain (vlevo)  
a spectral domain (vpravo), [4].

obr. 2  Přehled zobrazení pomocí Cirrus 
HD-OCT, modul AngioPlex [archiv 
přístroje].
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Pro ukázku zobrazení přístrojem 
Cirrus HD-OCT (obr. 3) byl vybrán 
referenční proband s fyziologickou sít-
nicí, pacient se suchou VPMD, pacient 
s vlhkou VPMD a pacient s okluzí vena 
centralis retinae (obr. 4 a 5).

Závěr

M oder n í  so f t ware  OC T dává 
oftalmologovi do rukou velice účinný 

nástroj pro kvalitní diagnózu pato-
logií především sítnice, ale i  přední 
oční komory. Měření je rychlé a ne-
invazivní. Současný vývoj umožňuje 
zobrazení  ve  v ysok ém roz l i šen í 
a kromě trojrozměrného zobrazování 
a  segmentace jednotlivých vrstev 
sítnice kombinuje výsledky skenů 
OCT s výsledky jiných vyšetřovacích 
metod, jako jsou napřík lad f luo-
rescenční angiografie či snímek fun-
du. Obrovským přínosem je možnost 

angiografie OCT, pomocí které může 
lékař například porovnávat změny 
v avaskulární vrstvě sítnice.

Mgr. Bc. Lucie Patočková
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
MUDr. Magdaléna Bočková
katedra optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně
395067@mail.muni.cz
grafické podklady: archiv autorů
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obr. 4  S (červeně) = vrchní vrstva, D (zeleně) = hluboká vrstva, A (modře) = avaskulární 
vrstva [archiv přístroje a archiv autorky].

obr. 5  Porovnání změn v avaskulární vrstvě sítnice [archiv přístroje a archiv autorky].

obr. 3  Průběh měření s přístrojem Cirrus 
HD-OCT [archiv autorky].

Fyziologická  
sítnice

Suchá forma  
VPMD

Vlhká forma  
VPMD

Suchá forma  
VPMD

Vlhká forma  
VPMD

Okluze vena  
centralis retinae





 40

RETINÁLNÍ  
RIVALITA
R áda bych nastínila ve struč-

nosti problematiku retinální 
rivality. Tento pojem není příliš 
známý, ale je velice důležitý 
nejen pro ortoptisty. Retinální 
rivalita je fyziologický supresní 
mechanizmus. K  jeho aktivaci 
dochází, jestliže jsou korespon-
dujícím místům retiny předlo-
ženy rozdílné podněty. Člověk 
si potom uvědomuje alternující 
dominanci jednoho obrazu. 

Retinální rivalitu může vyvolat vel-
ké množství podnětů. Např. rozdíl ve 
velikosti podnětů, barvě, jasu, tvaru, 
kontrastu a  rychlosti pohybu. Vysoce 
kontrastní podnět vyvolává rychlejší 
alternaci. Retinální rivalitu lze také vyvo-
lat za skotopických podmínek, kdy jsou 

podněty těžko rozpoznatelné. Existují 
také podněty, které rivalitní supresi ne-
vyvolávají. Vizuální percepce je v tomto 
případě založena na superpozici.

Je pravda, že senzorická fúze může 
být přítomna i v případě, že jsou obrazy 
do jisté míry odlišné v  jasu a  barvě. 
Pokud se obrazy liší v obrysu, fúze není 
možná a vznikne retinální rivalita. Typický 
příklad je zobrazen na obr. 1.

Další zajímavostí je také dominance 
oka. V určitých částech zorného pole je 
zřejmě dominantní pravé oko, v  jiných 
zase levé oko. Dominance potom vý-
znamně ovlivňuje výsledný jev (obr. 2). 
Oči se mohou také při dominanci střídat.

Je zajímavé poukázat na vztah mezi 
retinální rivalitou a  stereopsí. Pokud 
bude předložen obraz pouze na několik 
stovek milisekund, bude převažovat 
rivalitní zpracování a  stereoskopický 
vjem bude potlačen. Jestliže budeme 
dobu expozice prodlužovat, bude se 
stereopse zlepšovat, až bude postupně 
převažovat. Z  výše uvedených sku-
tečností vyplývá, že rivalitní suprese 
představuje zřejmě základní nastavení 
binokulárního zpracování a binokulární 
stereopse je nadřazeným procesem, 
který je aktivován při vhodné kombi-
naci mírně horizontálně disparátních 
signálů. 

Proces retinální rivality probíhá na 
mnoha úrovních CNS. Pro zpracování 
je nutná dostatečná doba. Z  toho dů-
vodu rivalitní podněty, které jsou kratší 
než 200  ms, nevyvolávají supresi, ale 
superpozici. Podobně funguje např. 
jednostranný drobný pohyb nebo ná-
hlé zvýšení kontrastu. Tímto způsobem 
může dojít k uvolnění rivalitní suprese. 
Člověk není schopen svou vůlí provést 
reverzaci konkurenčních vjemů, ale je 
schopen (podle Helmholtze, Sasakiho 
a  Gyoby) pomocí soustředěné pozor-
nosti prodloužit čas, kdy převládá určitý 
zvolený rivalitní podnět. Tuto rivalitní 
dominanci ovlivňuje také motivace či 
vyšší nervové funkce.

Mgr. Andrea Jeřábková
Ortoptická ambulance, Brno
katedra optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně
andrea.jerabkova@email.cz
grafické podklady: archiv autorky
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obr. 1  Retinální rivalita.

obr. 2 Význam kontur při dominanci.
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Z námá česká violoncellistka 
Terezie Kovalová vystudo-

vala hudební konzervatoř v Praze 
i Ostravě. Učí hru na violoncello 
na Základní umělecké škole 
Charlotty Masarykové a  v  roce 
2010 získala s kapelou Repub-
lic of Two ocenění v  kategorii 
Objev roku v hudebních cenách 
Anděl. Je nedílnou součástí celé 
řady hudebních projektů včetně 
akustického hudebního dua Calm 
 Season. Dále vystupovala napří-
klad s  Janáčkovou filharmonií 
Ostrava, s Komorním orchestrem 
Janáčkovy filharmonie Ostrava 
nebo se symfonickým orches-
trem Pražské konzervatoře. 

Jakou úlohu ve Vašem  
životě hraje zrak? 
Na jednu stranu zásadní, kdybych nevi-
děla na noty, nebylo by to ideální. Ale 
zároveň ráda zavřu oči a zkoumám svět 
i dalšími smysly.

Co Vás v poslední době  
uhodilo do očí? 
V poslední době mě soustavně zaráží, jak 
mizí mezi lidmi základy slušnosti.

Jaká kniha, obraz, fotografie či jiné 
umělecké dílo Vás v poslední době 
oslovily?  
Objevuji tvorbu malířky Françoise Gilot. 
Z literatury mě zaujal Václav Cílek a jeho 
kniha Co se děje se světem?

Kdy Vám naposledy oči  
zářily nadšením? 
Když jsem si zahrála se svým idolem, 
švédskou zpěvačkou Susanne Sundfør.

Co byste střežila jako oko v hlavě? 
Svůj nástroj.

Kdy je podle Vás potřeba mít oči na 
stopkách? 
Řekla bych, že ve chvílích, kdy nejméně 
čekáte nějaký podraz. Ale je to dosti 
depresivní, být takto nastavený. 

Nad čím přivíráte oko a nad čím 
naopak ne? 
Absolutně přestávám tolerovat řidiče, 
kteří nepoužívají blinkry. Bez milosti je 

Jak to vidí
TEREZIE  
KOVALOVÁ

 JAK TO VIDÍM JÁ autor: redakce
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vytrubuji nebo vyblikávám. Přivírám oko 
nad studenty, kteří se přiznají, že necvi-
čili, když byli někde pryč bez nástroje.

Otevřel Vám někdy někdo oči? 
Takových lidí je spousta, jsem jim za to 
velmi vděčná a doufám, že i do budouc-
na jich bude mnoho.

Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko? 
Každý, kdo není oportunista, populista či 
nevyužívá své okolí v rámci své profese.

Existuje výjev, na který nikdy  
nezapomenete? 
Lom místo lesní krajiny nebo po nuce-
ném kácení. Vždycky se mi chce hrozně 
brečet. 

Krása je v oku toho, kdo ji vnímá.  
Na co Vy se nejraději díváte? 
Na krajinu nezasaženou lidskou rukou.

Co Vás obvykle upoutá na první 
pohled? 
Když je někdo evidentně mimo dění 
a sleduje vše zpovzdálí. 

Jaké místo na světě podle Vás  
stojí za vidění?
Těžká otázka. Přála bych si, aby pro naše 
občany byla takovým místem naše re-
publika, protože tady máme tolik krásy na 
tak malém prostoru. Jinak všude na světě 
jsou krásná místa, jen jde o to je najít. 

Které místo v české krajině  
je pro Vás nejmalebnější?
Beskydy.

Má podle Vás strach velké oči?
No a jak!

Co je pro Vás největší zloděj času?  
A co ráda děláte, když máte moře času?
Největším zlodějem času jsem sama 
pro sebe, když prokrastinuju. Když 
mám moře času a  vím, že nemusím 
pracovat, čtu. 

Dokáže Vás něco dojmout až k slzám?
Pravidelně a často se dojímám. Konkreti-
zovat netřeba, prostě jsem mírně citově 
labilní člověk a dojmout mě může co-
koliv, co na mě v danou chvíli zapůsobí.

Máte někdy chuť vidět  
do budoucnosti? 
Ani náhodou. 

V kom vidíte hrdinu?
V  lékařích a  učitelích, kteří svou práci 
dělají rádi a odhodlaně. 

Co byste podnikla jako neviditelná? 
Těžko říct. Jak nad tím přemýšlím, kdy-
bych si mohla zvolit superschopnost, asi 
bych si neviditelnost nikdy nevybrala. 
Vidět věci, které dělají ostatní, když si 
myslí, že je nikdo nevidí, je pro mě svým 
způsobem děsivé. 

Jak by vypadaly brýle Vašich snů? 
Brýle svých snů už mám, jsou to pánské 
brýle Dior z želvoviny. 

Jaký vhled a poučení Vám  
dává Vaše práce?
Můj svět je plný falše a zpráv, které lidi 
chtějí slyšet. Jestli mě to něco naučilo, tak 
to, že je vždycky potřeba poslouchat svůj 
instinkt a nenechat se svést líbivými řečmi. 

Co je podle Vás očividné? 
Očividná je nepoučitelnost většiny lidí. 

Kdy jste naposledy  
přišla – viděla – zvítězila? 
Naposledy to bylo asi hodinu před vydá-
váním vysvědčení. Spoustě mých kolegů 
už nepřišly děti do hodiny. Mně přišli až 
na jednu žačku všichni. 

Za rozhovor poděkovala redakce
Foto: Marek Rebroš
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SE SAGITTOU DO MAROKA
Firma SAGITTA Brno oslavila 25. narozeniny 
a zorganizovala soutěž o výlet do Maroka. Výherci 
vycestovali na sever Afriky v dubnu 2018.

Všichni účastníci cesty po Maroku vytvořili perfektně fungující 
kolektiv, v němž nebyla nouze o veselé zážitky. Za to jim všem 
patří velké poděkování.

Martin Říha
SAGITTA Brno

 

SAGITTA Brno byla založena jako sesterská společnost SAGITTY 
Bratislava v  roce 1993. Od začátku se orientovala na dovoz 
kvalitního zboží známých výrobců a  v  průběhu své existence 
navázala spolupráci se světovými výrobci Ferdinand Menrad 
Gruppe, Visibilia, Charmant, Marchon, OWP, Italia Independent, 
Pramaor a další. V současnosti patří SAGITTA k významným českým 
velkoobchodům s  oční optikou a  nabízí zákazníkům více než 
40 značek, ke kterým patří například JAGUAR, DAVIDOFF, ELLE, 
ESPRIT, CALVIN KLEIN, MEXX, BLACKFIN, NIKE, ADIDAS, LACOSTE, 
SALVATORE FERRAGAMO nebo LIU-JO. 

Významnou roli v aktivitách firmy představuje pomoc nevido-
mým a slabozrakým lidem. Jsou to např. dodávky digitálních čte-
cích zařízení včetně nejnovějšího světového unikátu, vyvinutého 
izraelskou společností OrCam. Přístroj je určen lidem, kterým už 
běžná optika nepomáhá. Je to jeden ze směrů, na které se chce 
orientovat SAGITTA ve druhém čtvrtstoletí existence. 

Kvalita, spolehlivost, výborný záruční i  pozáruční servis, 
seriózní jednání – to vše jsou vlastnosti, na které se můžou 
obchodní partneři SAGITTY spolehnout, a které jsou základem 
jejího úspěchu.

‹  Cestu po soudobém Maroku, 
ve  kterém se snoubí moderní vlivy  
s historickou kulturou a řadou etnic-
kých skupin, jsme zahájili v jednom 
z královských měst – ve Fesu, kde 
jsme v labyrintu devíti tisíc uliček 
objevovali největší a nejznámější 
medínu arabského světa.

  Jeden z vrcholů našeho  putování – 
 Sahara. Jízda pouští na největší 
marocké duny Erg Chebbi, procházka 
po nekonečných písečných dunách, 
projížďka na velbloudech a fascinující 
hra slunce a písku, oáza ticha a pokoje.

  Poslední dny jsme si užívali 
v  Marrákeši, jednom z největších 
 královských měst s typickou me-
dínou, plnou hlučných a spletitých 
uliček, takzvaných súků, oplývají-
cích nepřeberným množstvím zboží, 
hrajícím všemi exotickými barvami 
a vůněmi, kterým nelze odolat.
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TOUR DE SUN 2018
Zveme Vás na prezentaci

novinek veletrhu SILMO 2018  
a slunečních brýlí pro sezonu 2019 

8.–17. října 2018 ve dvanácti městech České republiky

Na Vaše přihlášky se těšíme na
Tel.: 800 115 585  e-mail: sagitta@sagitta.czprihlaska.sagitta.cz
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KERATOKONUS  
diagnostika a metody 
řešení
K eratokonus je ektatické 

onemocnění rohovky, které 
může postiženému značně sní-
žit kvalitu života. Je důležité od-
halit onemocnění v jeho časném 
stadiu, aby byla díky indikované 
terapii zachována co nejlepší 
zraková ostrost. K  tomu může 
přispět optometrista včasným 
odesláním pacienta na speciali-
zované pracoviště.

Ektázie rohovky

Ektázie rohovky (keratektázie) je one-
mocnění rohovky, při kterém dochází 
k  vyklenování a  ztenčování centrální, 
paracentrální nebo periferní oblasti ro-
hovky (obr. 1) [1].

Nejčastější ektázií je keratokonus, 
který je charakterizován kónickým 
vyklenováním a ztenčováním obvykle 
centrální nebo paracentrální části 
rohovky. Pokud dochází ke ztenčení 
a  vyklenutí celého povrchu rohovky, 
jedná se o  keratoglobus. Pokud ek-
tázie postihuje pouze periferní část 
rohovky, mluvíme o  pelucidní margi-

nální degeneraci (PMD). Keratokonus, 
keratoglobus a  pelucidní marginální 
degeneraci označujeme souhrnně 
primární keratektázie.

Ektázie může vzniknout také jako 
komplikace laserové operace rohovky – 
potom mluvíme o iatrogenní keratektá-
zii. Cílem refrakční operace je odstranit 
dioptrie odpařením určité tloušťky 
rohovkového stromatu. Aby bylo mož-
né snést tkáň excimerovým laserem 
v hlubších vrstvách stromatu, je potřeba 
nejprve vytvořit mikrokeratomem nebo 
femtosekundovým laserem lamelu na 
povrchu rohovky. Tloušťka této lamely 
závisí na operační technice a pohybuje 
se v  rozmezí 100 až 180 μm. Přihojení 
lamely ke spodině však není nikdy tak 
dokonalé jako před operací, což má 
negativní vliv na mechanickou stabilitu 
rohovky. Navíc při odpaření příliš silné 
vrstvy stromatu (a tedy překročení kritic-
ké tloušťky rohovky) se může rohovka po 
zákroku nadále vyklenovat a ztenčovat.

Riziko iatrogenního keratokonu je 
tím větší, čím tenčí byla rohovka před 
výkonem. Minimální tloušťka centrální 
rohovky by měla být alespoň 500 μm, 
aby pooperační tloušťka stromatu 

byla ještě schopna odolávat trvale 
působícímu nitroočnímu tlaku [3]. Tato 
komplikace se týká pouze hloubkových 
laserových metod, které se používají pro 
odstranění středních až vyšších refrakční 
vad, nikoli metod povrchových.

Keratokonus – klinické 
projevy a symptomy

Keratokonus je degenerativní, nezá-
nětlivé a  často progresivně probíhající 
onemocnění rohovky, které se klinicky 
projevuje v  období puberty nebo 
později. Přibližně v  85 % případů jsou 
postiženy obě oči a onemocnění je asy-
metrické. Příčina keratokonu není dosud 
zcela známa, jedná se pravděpodobně 
o dědičné onemocnění, které se může 
vyskytovat samostatně nebo v  sou-
vislosti s  jinými celkovými chorobami 
(např. atopická dermatitida, Marfanův, 
Downův či Turnerův syndrom) [3].

Keratokonus se projevuje nárůstem 
myopie a nepravidelného astigmatizmu 
(obvykle bez možnosti korekce brýlemi či 
měkkými kontaktními čočkami). Rohovka 
se progresivně ztenčuje a vyklenuje.

 OPTOMETRIE autorky: Mgr. Markéta Žáková, Ing. Eliška Palkovičová
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Mezi klinické projevy patří Mun-
sonův znak (deformace dolního víčka 
při pohledu dolů) (obr. 2), Fleischerův 
prstenec (vypadávání solí železa v okraji 
ektázie) či Vogtovy strie (trhliny Desce-
metovy membrány a stromatu), [1].

Nález na štěrbinové lampě však 
není pro diagnostiku keratokonu tak 
důležitý jako typický nález na rohovkové 
topografii: charakteristické vyklenutí 
rohovky (centrální či paracentrální 
ostrůvek na mapě zakřivení). Vývoj 
moderních metod (např. Pentacam) 
výrazně usnadňuje diagnózu keratokonu 
a umožňuje odhalit již velmi časná stadia 
onemocnění, která dříve nebyla vůbec 
diagnostikována.

Nepravidelný astigmatizmus, který 
zpravidla nelze dobře vykorigovat, 
způsobuje zhoršení zrakové ostrosti 
na všechny vzdálenosti. Typická je také 
častá změna osy astigmatizmu mezi 
kontrolami. Dalšími často uváděnými 
symptomy jsou astenopické potíže, 
fotofobie, svědění oka a  monokulární 
polyopie.

Možnosti řešení 
keratokonu

V počátečních stadiích se keratoko-
nus řeší brýlemi nebo měkkými kontakt-
ními čočkami. V pokročilejších stavech 
je však stanovení korekce (vzhledem 
k nepravidelnému astigmatizmu) čím dál 
svízelnější, navíc s  nejistým výsledkem 
– refrakce se (především u mladých lidí) 
může v důsledku progrese onemocnění 
rychle měnit.

Další možností je korekce tvrdými 
(RGP) kontaktními čočkami, které díky 
své tuhosti kompenzují nerovnosti na 

rohovce – volný prostor mezi přední 
plochou rohovky a zadní plochou čočky 
zaplní slzný film. Aplikace RGP čoček 
je však (především zpočátku) celkem 
náročná, navíc ne všichni pacienti je 
dobře snášejí.

U  mírně pokročilých stadií kerato-
konu bývá indikován rohovkový cross-
-linking (CXL = corneal cross-linking) 
(obr. 3). Zákrok je minimálně invazivní 
a  probíhá ve dvou krocích: nejprve je 
rohovková tkáň nasycena 0,1% rozto-
kem riboflavinu (vitamin B2) a následně 
je ozářena UV lampou (vlnová délka 
365 nm, expozice 30 min.). Kombinací 
UV záření s riboflavinem dochází k bu-
něčnému zesíťování (cross-linking) 
rohovkového kolagenu, čímž se zvýší 
biomechanická pevnost rohovky (bez 
zhoršení průhlednosti rohovky). Cílem 
tohoto výkonu je stabilizovat kerato-
konus a zabránit jeho progresi. Zraková 
ostrost se však většinou nezlepšuje.

U  pokročilých stádií či při progresi 
onemocnění se do stromatu rohovky 
implantují prstence (obr. 4) z  polyme-
thylmethakrylátu (ICRS = intrastromal 
corneal ring segments). Implantací ICRS 
by mělo dojít k oploštění centra i perife-

rie rohovky a k přesunu vrcholu zakřivení 
rohovky k  centru zornice. Očekávaný-
mi důsledky operace jsou stabilizace 
vady, zpravidelnění povrchu rohovky, 
možnost lepší korekce brýlemi nebo 
měkkými čočkami a  zlepšení zrakové 
ostrosti. Výhodou je možnost vyjmutí 
implantátů z důvodu intolerance nebo 
výměny velikosti prstenců. Implantace 
ICRS bývá většinou doplněna tvrzením 
rohovky (CXL) [6].

Krajním řešením keratokonu (při 
neúspěchu předchozích metod) je 
transplantace rohovky (keratoplastika), 
při níž je poškozená rohovka nahrazena 
dárcovskou tkání od zesnulých dárců. 
Z hlediska transplantátu dělíme kerato-
plastiku na perforující (PKP) a lamelární 
(LKP). Při PKP (obr. 5) se implantuje 
štěp rohovky v celé její tloušťce a jsou 
nahrazeny všechny její vrstvy. Při LKP se 
transplantují buď pouze vnější vrstvy 
rohovky (epitel, Bowmanova membrá-
na a stroma), potom mluvíme o přední 
LKP, nebo pouze vnitřní vrstvy rohovky 
(endotel, Descemetova membrána 
a  tenká vrstva stromatu), potom se 
jedná o zadní LKP. U PKP a přední LKP 
je dárcovský terč přišit nevstřebatelným 

obr. 1  Ektázie rohovky – zleva: normální rohovka, keratokonus, PMD, keratoglobus [2].

obr. 3  Princip rohovkového cross-linkingu [5].

obr. 2  Munsonův znak [4].

Před CXL Po CXL
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stehem, který se extrahuje až několik 
měsíců po operaci. U  zadní LKP se 
rohovkový štěp nepřišívá  – na svém 
místě drží díky bublině plynu, která je 
na závěr výkonu injikována do přední 
komory. Zadní LKP se však u keratokonu 
neprovádí [1].

Kazuistika

V roce 2015 byla v Refrakčním a lase-
rovém centru oční kliniky 1. LF UK a ÚVN 
v Praze vyšetřena pacientka (21 let), která 
se léčila s oboustranným keratokonem. 
U levého oka již byla provedena perfo-
rující keratoplastika a ke keratoplastice 
na pravém oku byla (na jiném pracovišti) 
indikována. Naturálně pacientka viděla 
na pravé oko 0,15 a  s  nejlepší korekcí 
0,7 parciálně.

Vzhledem k  tomu, že transplan-
tace rohovky je až úplně krajním 
řešením keratokonu, byl pacientce 
(ve snaze vyhnout se keratoplastice) 
navržen následující léčebný plán 
pravého oka: implantace intrastromál-
ních kroužků a  následně rohovkový 
cross-linking.

Operace keratokonu na pravém oku 
byla úspěšná, srovnání předoperačních 
a  pooperačních hodnot je uvedeno 
v tabulce.  

Keratokonus v praxi 
optometristy

První detekce keratokonu může 
proběhnout právě při rutinní kontrole 
zraku optometristou. Důvodem návště-
vy optometristy může být podezření na 
zhoršení zrakové ostrosti u postiženého, 
větší citlivost na světlo, rozmazané či 
dvojité vidění, mnutí si očí. V anamné-
ze klienta se může vyskytnout atopie 
či alergie. Většinou se jedná o  muže 
mezi dvacátým a třicátým rokem věku. 
Osobnostním rysem klienta může být 
jistá hyperaktivita nebo naopak letargie.

Na autorefraktometru zaznamenává-
me asymetrii v zobrazení koncentrických 
kruhů na obrazovce přístroje kvůli nerov-
noměrnému povrchu rohovky (obr. 6).

Při subjektivní refrakci je většinou 
snížen vizus a  ve vyšších stupních 
progrese keratokonu je kvůli ne-
pravidelnému astigmatizmu téměř 
nemožné optimální korekci zjistit. Pro 
detekci nepravidelného astigmatizmu 
nám pomáhá test astigmatické růži-
ce. U  nepravidelného astigmatizmu 
se na testu zobrazuje hned několik 
různě orientovaných tmavších čar. Při 
těchto projevech je vhodné klienta 
zkontrolovat taktéž na štěrbinové 
lampě a v případě podezření na toto 
onemocnění jej odeslat na specia-

lizované oftalmologické pracoviště 
pro stanovení diagnózy a  zahájení 
adekvátního postupu řešení.

Závěr

Keratokonus je ektatické onemocně-
ní rohovky, se kterým se setkává v praxi 
nejen oftalmolog, ale i  optometrista. 
Proto jsou v  článku popsány projevy, 
typy a možnosti řešení této abnormality 
povrchu rohovky a nastíněny techniky 
detekce onemocnění v  praxi klinické 
i v praxi optometristy.

Mgr. Markéta Žáková
Ing. Eliška Palkovičová
Fakulta biomedicínského inženýrství 
ČVUT v Kladně
grafické podklady: archiv autorek
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obr. 4  Implantované rohovkové intrastro-
mální prstence.

tab. 1  Srovnání klinických dat u pacientky před operací a po operaci keratokonu  
v ÚVN v Praze.

obr. 5  Perforující keratoplastika –  
nevstřebatelné stehy.

obr. 6  Detekce keratokonu na auto-
refraktometru.

Před operací Po operaci

Stupeň keratokonu 3–4 3

Naturální vizus 0,15 0,4

Autorefraktometr –6,25/–11,00/34° –2,75/–4,75/30°

Astigmatizmus 8,6 cyl 4,4 cyl

Max. zakřivení rohovky 63,8 D 57,0 D
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PREZENTACE 
BRNĚNSKÉ 
KATEDRY
optometrie a ortoptiky 
v zahraničí
Konference ECOO, EAOO 
a OCCSEE v Pule

Ve dnech 10. až 13. května 2018 se 
v  chorvatské Pule konala mezinárodní 
konference Evropské rady optometrie 
a optiky (ECOO), Evropské akademie op-
tometrie a optiky (EAOO) a čtvrtý ročník 
optometrického Kongresu optometrie 
pro střední a jihovýchodní Evropu (OCC-
SEE). Jednalo se o velkou mezinárodní 
odbornou a společenskou akci, které se 
zúčastnilo přes 450 odborníků z oborů 
optika, optometrie a oftalmologie.

Účast KOO na konferenci

Členové katedry optometrie a ortop-
tiky (dále jen KOO) obohatili konferenci 
svou aktivní účastí. Již v pátek 11. května 
se konal workshop nazvaný Practical 
Skills in Direct Ophthalmology autorů 
P. Beneš, S. Synek a  P. Veselý. V  pátek 
odpoledne jsme prezentovali poster na-
zvaný The Perception of Color Testing in 
Early Detection of the Macular Diseases 
autorů L. Patočková a P. Veselý P. 

V  dalších sobotních sekcích jsme 
prezentovali tyto postery: 

 • Changes in Front Corneal Surface at 
Patients Wearing Contact Lenses – 
D. Trávníková a P. Beneš; 

 • The Effect of Change in Value and 
the Axis of Astigmatism on Visual 
Performance at the Different Visual 
Distances – B. Langová a P. Veselý; 

 • Measure of Fusional Vergence by 
Tranaglyphs & Vectograms in Op-
tometric Practice – B. Kovačovicová 
a P. Beneš; 

 • Influence of Heterophoria on the 
Computer Work – N. Dostálová 
a P. Veselý.

 ZE ŽIVOTA ŠKOL autoři: Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D., Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.,  
 doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc., Mgr. Sylvie Petrová
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V předposlední sobotní sekci poste-
rů jsme prezentovali postery Digital Eye 
Strain in Group Of Young Subjects  – 
P.  Beneš a  P. Veselý a  Color Vision in 
Group of Subjects Without and With 
Chromagen Filter – P. Veselý.

Aktivní účast členů KOO zakončil Petr 
Veselý s nedělní přednáškou nazvanou 
Borders of Aniseikonia for Binocular Visi-
on: Objective and Subjective Evaluation. 

Závěr

Celá konference se nesla v  duchu 
konstruktivní spolupráce mezi odborní-
ky z různých evropských zemí. Ukázalo 
se, že optometrie a optika se ve všech 
diskutovaných oblastech neustále 
posouvá vpřed. A to je mimo jiné také 
důsledkem kvalitní práce akademických 
pracovníků v  jednotlivých členských 
zemích. Další konference EAOO se usku-
teční v roce 2019 v Římě.

Studenti z Univerzity 
v Granadě studují na LF 
MU v Brně

V  akademickém roce 2017/2018 
hostí katedra optometrie a  ortoptiky 
v rámci studijního programu ERASMUS+ 
čtyři studenty ze španělské Univerzity 
v Granadě (UGR). Již v minulých letech 
KOO přijala studenty na výměnný 
studijní pobyt nebo stáž z různých ev-
ropských i  mimoevropských univerzit. 
Jedná se například o univerzity ve Var-
šavě, v Athénách, Missouri nebo právě 
v  Granadě. V  aktuálním akademickém 
roce přijeli studenti Yolanda Contreras 
Pereira, Julio Pino Jimenez, Maria Ruiz 
Limones a Soledad Abril Ramiro. Zahra-
niční studenti mají na naší univerzitě 
zapsány z předmětů například brýlovou 
techniku, brýlovou technologii, nauku 
o refrakci nebo optická praktika. Účastní 
se i  zajímavých školních a  mimoškol-
ních akcí, jako jsou například Celostátní 
studentská konference optometrie 
a  ortoptiky s  mezinárodní účastí nebo 
Mezinárodní veletrh oční optiky, opto-
metrie a  oftalmologie v  Brně (OPTA). 
V  jarním semestru akademického roku 
2017/2018 se studenti rozhodli, že se 

podělí o zkušenosti se svou mateřskou 
univerzitou. 

Univerzita v Granadě

Granada se nachází ve Španělsku 
poblíž nejvyšší hory Pyrenejského polo-
ostrova s názvem Mulhacén (3482 m). 
Přibližně třetina obyvatel 240tisícového 
města je nějakým způsobem spojena 
s univerzitou. Jedná se buď o studenty, 
učitele, vědce, administrativní úředníky 
nebo technické pracovníky. Granada je 
tedy studentské město s  multikulturní 
a historickou atmosférou. 

Univerzitu v Granadě oficiálně založil 
v  roce 1531 císař Karel V. Navázala na 
tradici vzdělávání arabské dynastie Na-
srovců, která na tomto místě vládla mezi 
lety 1230 až 1492. Univerzita v Granadě 
má celkem pět kampusů a  další dva 
kampusy jsou lokalizovány mimo Evropu 
do afrických měst Ceuta a Melilla. Jedná 
se o dvě autonomní španělská města na 
území dnešního Maroka. Můžeme tedy 
říci, že Univerzita v  Granadě je jednou 
z  mála interkontinentálních univerzit 
ve světě.

Výuka a výzkum 

Univerzita v  Granadě zajišťuje stu-
dentům v rámci programu ERASMUS+ 
výborný servis, kvalitní studijní vybavení 

a  široké možnosti kulturního vyžití. 
Univerzita je také známa kvalitou výuky 
a výzkumem. V mezinárodním žebříčku 
vysokých škol se pravidelně umisťuje 
velmi vysoko, v roce 2017 to bylo 268. 
místo na světě. UGR je zároveň druhou 
nejlepší univerzitou ve Španělsku. 

Nabízí celkem 89 bakalářských, 
110  magisterských a  28 doktorských 
programů. Na UGR pracuje více než 3000 
vědců, kteří se zabývají cca 1400 vědec-
kými tématy. Podle Šanghajského žebříč-
ku hodnotícího každoročně vysoké školy 
se UGR za posledních pět let posunula 
v žebříčku o 143 míst a v současnosti se 
nachází na nejvyšší pozici. 

V  akademickém roce 2017/2018 
zůstává UGR jako jedna z velmi popu-
lárních univerzit pro výměnu studentů 
v  rámci programu ERASMUS+. Za po-
sledních deset let přijala tato univerzita 
více studentů v rámci programu ERAS-
MUS+ než jiné evropské instituce. Snaží 
se také posílat stále více studentů na 
zahraniční univerzity. 

Níže uvádíme nabízené studijní 
programy v rámci programu ERASMUS 
MUNDUS:
 • COSI: Eramus Mundus Master's 
 Degree: Colour in Science & Industry;

 • EUROPUBHEALTH: Eramus Mundus 
Master's Degree: Excellence in Public 
Health; 

Mgr. Pavel Beneš, Ph.D., při workshopu. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D., při posterové sekci.



 52

 • GEMMA: Eramus Mundus Master's 
Degree: Women's and Gender 
Studies. 

Optometrii na Univerzitě v  Grana-
dě je možné studovat v  bakalářském 
programu Optics and Optometry a ná-
sledně pokračovat navazujícím studiem 
Advanced Optics and Optometrics.

Pregraduální studijní program umož-
ňuje studentům získat kvalifikaci při 
práci s moderními technologiemi, jako 
jsou laserová zařízení, dalekohledy, LED 
technologie, holografie a  přístroje pro 
spektrální analýzu světla. Během studia 
se studenti učí mimo jiné o refrakci, in-

terferenci, difrakci a disperzi či polarizaci. 
Získají přehled o  anatomii i  fyziologii 
oka a naučí se dovednosti, jak vylepšit 
zrak u  pacientů s  refrakčními vadami.  
Studium trvá čtyři roky a studenti během 
této doby sbírají 249 kreditů ECTS (ev-
ropského systému přenosu a akumulace 
kreditů). Studium probíhá ve španělštině 
a je hrazeno (stojí 757 eur). Více informací 
naleznete na webových stránkách gra-
dos.ugr.es/optica/

Navazující studium optometrie 
obsahuje celkem pět modulů: Optome-
try, Physiological of Optics and Vision, 
Management, Technology and Optics 
a Dissertation. Absolventi navazujícího 

studia mohou nalézt uplatnění ve vý-
zkumných centrech i  optometrických 
a  oftalmologických klinikách. Mohou 
provádět zrakovou terapii, orthokerato-
logii, pracovat jako optici a optometristé 
v očních optikách a ambulancích. Počet 
kreditů ETCS pro navazující studium 
je šedesát a  vyučovacím jazykem je 
španělština. 

Ve Španělsku existují dva odborné 
spolky pro optiku a  optometrii – Spa-
nish General Council of Optometry 
(CGCOO) a Official College of Opticians 
and Optometrists of Catalonia (COOOC). 
Podle takzvané modré knihy [1] mohou 
optometristé ve Španělsku v porovnání 
s Českou republikou předepisovat brýle 
dětem. 

Závěr

Na závěr uvádíme, jak španělští 
studenti hodnotí studium na zdejší 
univerzitě. Jako pozitivní vnímají mož-
nosti lepší kooperace mezi učitelem 
a studentem během zakončování před-
mětů v  porovnání s  jejich mateřskou 
univerzitou. Na LF MU v  Brně se také 
setkali s větší výbavou optických zařízení 
a pomůcek. V neposlední řadě španělští 
studenti pozitivně hodnotí menší počet 
studentů v laboratořích během cvičení, 
což umožňuje lepší předávání informací 
a procvičování dovedností. 

Naopak menší potíže mají studenti 
s češtinou, která je většinou preferova-
ným jazykem, a také studijní sylabus je 
velmi odlišný od jejich mateřského.

Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Mgr. Sylvie Petrová
katedra optometrie a ortoptiky  
LF MU v Brně
grafické podklady:  archiv Petra Veselého

Spoluautoři:
Yolanda Contreras Pereira
Julio Pino Jimenez
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PŮL STOLETÍ 
S ČASOPISEM 
ČESKÁ OČNÍ 
OPTIKA 1962
TECHNICKÁ A ESTETICKÁ 
STRÁNKA PŘIZPŮSOBOVÁNÍ 
BRÝLÍ

Jistá zahraniční statistika uvádí, 
že 54 % nositelů brýlí žije v domněn-
ce, že jediné brýle, které vlastní, jim 

musí stačit ke všem příležitostem. 
Posláním nás, očních optiků, není 
jen v tom, vyrobit správné korekční 
prostředky, ale ukázat všem nosite-
lům brýlí správnou cestu, doporučit 
a poradit při výběru brýlové obruby, 
která pro ně nebude nutným zlem, 

ale prostředkem, který uvítají a bu-
dou rádi nosit.

Inž. B. Bureš
vedoucí oční optiky,  

Varnsdorf

 

 HISTORIE autor: redakce
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ZA BRÝLEMI  
S FOTBALOVÝM MÍČEM

Jako aktivní hráč fotbalového 
oddílu Spartak ČKD Praha zú-
častnil jsem se průběhem roku 
1961 s tímto oddílem sportovního 
zájezdu do zemí Dálného východu 
a západní Evropy. Navštívili jsme 
postupně Cejlon, Kambodžu, Sin-
gapur, Djakartu a Barmu. Co mne 
první v  těchto zemích upoutalo, 
bylo, že závody oční optiky jsou 
trošku odlišného charakteru než 
v  ČSSR. Mimo Singapur neviděl 
jsem jediný odborný závod oční 
optiky, kde by se zhotovovaly či 
prodávaly pouze brýle. Všechny 
závody jsou vedeny více méně 
jako obchod se smíšeným a me-
chanickým zbožím. Na Cejlonu 
v  hlavním městě Kolombu jsem 
viděl pouze dva obchody s  brý-
lemi. V  prodejně nebyly žádné 
optické přístroje, ani světelný op-
totyp apod. Díly byly velmi malé 
a pracovali v nich dva dělníci na 
ručních brusech. 

V Belgii, v hlavním městě Bru-
selu, je síť závodů oční optiky po-
měrně velmi hustá. Tyto optické 
obchody jsou většinou vybaveny 
křesly a přizpůsobovacími stolky 
v  prodejní místnosti. Postrádal 
jsem pulty tak, jak je tomu u nás. 
Obruby byly velmi kvalitní, ze 
silnějšího celuloidu a jejich cena 
se pohybovala od 125 do 650 Fr 
(1 Fr = 0,28 Kčs). 

Závěrem je třeba ještě podotk-
nout, že všechny státy, které jsem 
navštívil, jsou státy kapitalistické 
a  ovšem i  služba oční optiky je 
v  nich vedena kapitalistickou 
formou, tedy vedoucí je vždy sou-
časně majitelem závodu a  jeho 
hlavním zájmem je dosáhnout co 
největších zisků.

František Kokta
oční optik, Praha

 

JEDNOU RUKOU SE TOČILO  
A DRUHOU SE SKLO BROUSILO

Ve věku 89 zemřel jeden z nejstar-
ších optiků, s. Antonín Vejvoda. 

„Optice jsem se začal učit roku 
1887, kdy jsem nastoupil jako 
učeň k  firmě Adolf Eckstein, 
výroba optického zboží v  Praze. 
Všechno nářadí i  výkony se na-
zývaly německy. Skřipce i  brýle 
se tehdy vyráběly jen oválné. Od 
vyválcování drátu na dílky až do 
úplného zhotovení skřipce bylo 
98 pracovních úkonů, u brýlí 68. 
Dále se vyráběly skřipce z kauču-
kových ploten, celuloid nebyl ještě 
znám. Skřipce, brýle a lorněty se 
vyráběly také z desek želvy obrov-
ské, které se objednávaly z Vídně. 
Skla se zabrušovala na pískových 
šedesáticentimetrových kame-
nech zasazených v  dřevěných 
„brusnicích“. Jednou rukou se 

točilo a druhou se sklo brousilo. 
Skla byla jen plochá, vypouklá 
nebyla známá. Tenkrát šla hodně 
skla křišťálová, protože se nepo-
škrábala. Takové sklo se brousilo 
jednu hodinu a  z  kamene létaly 
jiskry, jak bylo tvrdé.“ 

Antonín Vejvoda
oční optik

 

BRÝLE PROTI SLUNCI

Především v  letních měsících 
a  začátkem dovolené přicházejí 
pacienti nejen k očním lékařům, 
ale i  k  praktikům s  přáním, aby 
jim předepsali brýle proti slunci. 
Současně v denním a částečně i ve 
vědeckém odborném tisku vzniká 
každoročně diskuse o této otázce, 
přičemž na jedné straně je nábor 
výrobců a obchodu, přání široké 
veřejnosti mít brýle proti slunci, 
na druhé straně jsou pak vážné 
pochybnosti lékařů, zda mají pře-
depisovat brýle proti slunci, pře-
devším na účet pojištění. Někteří 
lékaři dokonce vážně varují před 
„nadměrným“ nošením těchto brý-
lí, protože tím oči „choulostivějí“.

Výtah ze zprávy Institutu  
pro lékařskou optiku university 

v Mnichově

Přídavek lupový k brýlím. Místnost oční optiky při očním odd. OÚNZ v Praze 9.
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OSLOVENÍ  
ZÁKAZNÍKA  
Co přináší Facebook,  
Twitter a další sítě?
Jak oslovit a získat zákazní-

ka? Existuje více možností 
než jen prospekty, plakáty a re-
klamní letáky do schránky? Co 
přináší Facebook, Twitter a jim 
podobné? Jsou sociální sítě při 
akvizici zákazníků nezbytné? 
Pokud ano, která sociální síť se 
k tomu hodí nejlépe?

Sociální sítě nabízejí očním optikům 
několik výhod. Za poměrně nízké až 
nulové náklady je možné prezentovat 
svůj podnik na internetové síti, a  kdo 
se do toho položí trochu víc, získá 
hodnotný nástroj k  oslovení nových 
zákazníků a  udržení těch stávajících. 
Jenže položit se do toho znamená být 
samostatně činný. 

Marketingoví experti jsou zajedno. 
Pro docílení měřitelného úspěchu 
musí podnikatelé sociálními sítěmi 
„žít“ – a  využívat každodenního dění 
v  podniku tam, kde se k  tomu nabízí 
příležitost. V  praxi to znamená, že by 
se o tento úkol měl starat majitel nebo 
někdo ze zaměstnanců – nikoliv externí 
agentura. K  tomu se vyjadřuje i  Marc 

 ZAJÍMAVOSTI překlad: redakce
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Rogmans, vedoucí marketingových 
služeb ve firmě Euronet Software AG.

„Mám zkušenost, že se ve firmách 
a malých podnicích nachází minimálně 
jedna osoba, která v soukromí silně tíh-
ne k Facebooku, Twitteru apod., a právě 
této osobě je možné nasadit pomyslný 
klobouk sociálních sítí – tj. někomu, 
kdo se za takový úkol bude cítit zodpo-
vědný. Pokud ale takový zaměstnanec 
ve firmě chybí, jde oblast sociálních 
médií v hektickém koloběhu běžného 
dne stranou a již založené profily jsou 
zanedbávány.“

Autentičnost vzbudí 
pozornost

Mnozí majitelé firem, kteří jsou 
s tímto tématem konfrontováni poprvé, 
se nejprve ptají: jaké příspěvky mám 
vlastně psát? Co je dostatečně zajímavé? 
V první řadě je třeba si uvědomit, že není 
nutné facebookovou stránku odborně 
profesionalizovat – kouzlo se skrývá 
hlavně v krátkých a rychlých příspěvcích, 
které vznikají spontánně. 

„Třeba když sedí zaměstnanci během 
polední pauzy na zahrádce za pod-
nikem, může z  toho vzniknout skvělý 
motiv – rychlá fotka telefonem a  milý 
komentář k  tomu, například: sluníčko 
se na nás směje a  naše nová kolekce 
slunečních brýlí přichází akorát vhod – 
právě ji testujeme. Témat existuje hodně. 
Člověk si jich jen musí všimnout a zin-
scenovat je,“ pokračuje Marc Rogmans. 

Osobní a  lidský příspěvek získá víc 
pozornosti než profesionálně vytvořený 
obsah. Ačkoliv i  ten může být vhodný, 
míní Rogmans. Rozhodující je ovšem 
správná kombinace – sociální sítě žijí 
z  pravých a  autentických příspěvků. 
Pokud je obsah příliš profesionální, je 
většinou považován za klasickou reklamu 
– a pak se méně komentuje, sdílí a takzva-
ně lajkuje. Správná kombinace se skládá 
z věcně informativních, senzačních nebo 
zkrátka jen zábavných příspěvků. 

Mnozí však nevědí, že Facebook v po-
lovině roku 2016 změnil svůj algoritmus 
tak, že se nyní častěji objevují příspěvky 
přátel. Nevýhodou pro podnikatele tedy 
je, že jejich příspěvky ustupují v důsledku 
nového algoritmu poněkud do pozadí. 

„Kvůli tomu nevidí nové příspěvky 
na Facebooku každý – a jak tento algo-
ritmus podrobně vypadá, nikdo neví,“ 
vysvětluje Kristian Kloevekorn-Norgall 
z  marketingové agentury Eyes and 
Friends a  dodává: „Pokud Facebook, 
tak na 100 %, nikoliv jeden příspěvek 
za měsíc. Oční optici se musí pustit do 
psaní krátkých příběhů. Například: Právě 
míříme na veletrh Opti do Mnichova! 
a  k  tomu fotografie – nebo lze třeba 
zveřejnit sérii fotografií z návštěvy a mile 
ji okomentovat.“

Už jen 33 % obsahu 
Facebooku

Přestože Facebook se sídlem v ka-
lifornském Palo Altu nadále hraje ce-
losvětově významnou roli – pozornost 
se pomalu, ale jistě přesouvá k  jiným 
službám, které ukrajují nezanedbatelné 
trojúhelníky z  jeho modrého koláče. 
Podle jisté statistiky sdílejí uživatelé 
sociálních médií již jen 33 % obsahu 
na Facebooku. Čtyři ze ztracených pro-
cent putují na Twitter, sedm procent se 
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vrací k  menším poskytovatelům, jako 
je třeba Pinterest – a lví podíl je sdílen 
prostřednictvím i  u  nás oblíbeného 
chatu WhatsApp. 

Přímý kontakt mezi zákazníkem 
a  podnikem se pojí s  mnoha výho-
dami. Je to především nezávislost na 
algoritmu Facebooku nebo Googlu 
a také skutečnost, že podniky mohou 
s  uživateli komunikovat v  reálném 
čase. Odkazy v  příspěvcích bývají 
na WhatsAppu až ve 20 % případů 
rozkliknuty. WhatsApp je s náskokem 
nejvíc využívaným komunikačním 
zařízením v Německu a čím dál silněj-
ší pozici získává i  v  České republice. 
Tím se z  něj stává jistý nástroj blízké 
budoucnosti. Pouze s  jedním malým 
omezením: program nelze podle obec-
ným obchodních podmínek oficiálně 
využívat ke komerčním účelům. Jenže 
i  na to vývojáři pamatovali a  jejich 
odpovědí je aplikace WhatsApp Bu-
siness. V  současnosti se určitě najde 
řada očních optiků, kteří standardní 
verzi WhatsApp používají ke kontaktu 
se zákazníky.

Komunikace přes 
WhatsApp

V praxi si člověk vyžádá od uživa-
tele v souladu s aktuálním nařízením 
o  ochraně osobních údajů písemný 
souhlas,  že podnik smí uživatele 
kontaktovat prostřednictvím jeho 
telefonního čísla, a vytvoří si speciál-
ní komunikační skupinu. To funguje 
podobně jako hromadné rozesílání: 
oční optici tak mohou odesílat zprávy 
většímu množství zákazníků současně. 
Kdo další tuto zprávu obdrží, příjemce 
nevidí a současně se odpovědi dostá-
vají zpět pouze k původnímu odesíla-
teli, tedy optikovi. Vyřizování zpráv však 
není nutné řešit pouze přes telefon. 
WhatsApp je možné nainstalovat i na 
stolní počítač nebo notebook, odkud 
se aplikace propojí s  telefonem. Tak 
lze snadno rozesílat fotografie, zprávy 
i upozornění.

Výhoda přímé komunikace je, že 
podnik může průběžně a individuálně 
odpovídat na žádosti svých zákazníků, 
informovat je o stavu doručení jejich 

brýlí nebo poskytnout krátkou kon-
zultaci. Tak se utváří digitální osobní 
kontakt a  sblížení se zákazníkem, 
který dává přednost tomuto způsobu 
komunikace. A  rozhodně je důležité 
pamatovat právě na současnou ge-
neraci mladých lidí, zvyklých tímto 
způsobem komunikovat. I  oni totiž 
časem dospějí do bodu, kdy se bez 
korekce zraku neobejdou. 

Z německého originálu přeložila redakce
grafické podklady: DOZ 7/2018

Originál článku:
WEBER, B.: Der Social-Media-Hut  
ist kein Wanderpokal. DOZ Deutsche 
Optikerzeitung. Heidelberg: DOZ-Verlag, 
2018, 7, 52–53.
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Udržitelnost je velkým pro-
blémem naší společnosti. 

Platí to nejen v osobním životě, 
ale jistým způsobem také pro 
průmysl. Jak se však staví k to-
muto tématu výrobci kontakt-
ních čoček? 

Na kongresu kontaktních čoček ve 
Frankfurtu nad Mohanem v roce 2016 se 
odehrál zajímavý moment: Mladá žena 
z pléna se zeptala, jak má vysvětlit svým 
zákazníkům, že jednodenní kontaktní 
čočky jsou z environmentálního hlediska 
obhajitelné. 

Ostřílení vedoucí předních firem, 
zabývajících se výrobou kontaktních 
čoček, se shodnou na jednom – v roz-
pačitém hledání odpovědi. Začnou 
se vyptávat, kde takový zákazník žije, 

aby mohli tuto otázku označit, pokud 
možno, za ojedinělou, jelikož zákazník 
pochází z  jisté městské čtvrti, která jej 
pasuje na módního ekoveganského 
sluníčkáře. Jenže na vznesenou otázku 
nakonec nejsou schopni plnohodnotně 
odpovědět.

Otázka udržitelnosti v  průmyslu 
kontaktních čoček zaměstnává i  jiné 
optiky, což dokazuje i  čtenářský dopis 
v  časopisu DOZ v  rubrice Green DOZ 
z  února 2013: Hodnotím probíhající 
přeorientování našeho oboru směrem 
k udržitelnosti a s tím související článek 
velmi pozitivně. K výrobcům kontaktních 
čoček se však koncept udržitelnosti 
zatím znatelně nedopracoval. Kromě 
pravidelně probíhajícího produktového 
marketingu a mocného přebalování ma-
lých balíčků kontaktních čoček jsou to 

především cestovní sady roztoků na čoč-
ky, které se staly ždímačkou přírodních 
zdrojů. Jak ale můžeme tyto nadmíru 
ošklivé kosmetické sady ospravedlnit?“

V našem aktuálním průzkumu mezi 
uživateli kontaktních čoček uvedly pou-
ze tři osoby, že skutečnost, zda výrobci 
čoček postupují ekologicky, pro ně při 
výběru čoček není důležitá nebo je spíše 
nedůležitá – všichni ostatní považovali 
tuto skutečnost za důležitou či spíše 
důležitou. Kteří výrobci však splňují eko-
logická kritéria?

Odpovědi na tyto otázky nejsou 
jednoduché. Kompromisy jsou pro mo-
derní život často nezbytné. I tento článek 
byl napsán na notebooku, přestože je 
známo, že se kovy vzácných zemin těží 
do jisté míry za nelidských podmínek. 
Návštěvnici kongresu by se tak dalo 

JAK EKOLOGICKÝ 
JE PRŮMYSL 
KONTAKTNÍCH 
ČOČEK?

 KONTAKTNÍ ČOČKY překlad: redakce
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odpovědět asi tímto způsobem: Nositel 
jednodenních kontaktních čoček, který 
jejich obal odpovídajícím způsobem 
likviduje, se chová z ekologického hle-
diska ohleduplněji než ten, kdo používá 
měsíční čočky, ale nosí je jen sporadicky. 
Navíc se společně s párem kontaktních 
čoček nejpozději po třech měsících 
likviduje také skoro nepoužitá láhev roz-
toku, případně několik menších lahviček. 
Eventuálně také oční kapky, které by 
u moderních jednodenních kontaktních 
čoček třeba ani nebyly nutné.

Recyklační kontejner  
nebo žlutý pytel

Recyklace, upcyklace nebo koncept 
cradle-to-cradle (doslova od kolébky ke 
kolébce) už naštěstí nejsou úplně cizím 
slovem. O  správné likvidaci odpadů 
v  Německu bychom ostatně mohli 
napsat samostatný článek, jelikož se 
metody liší podle bydliště. Snazší je to 
s  přebalováním obalů kontaktních čo-
ček, které jsou z papíru, a najdou tudíž 
své místo v  kontejneru na papír nebo 
ve sběrně starého papíru, patřící něja-
kému spolku či dobročinné organizaci. 
V některých městech, jako je Berlín nebo 
Wiesbaden, již existuje recyklační kon-
tejner na likvidaci blistrů. Doporučuje 
se úplně odstranit víčko blistru, aby se 
snáze oddělila část s obsahem kovů od 
té plastové. Ve většině obcí patří blistro-
vé obaly do žlutých pytlů nebo žlutých 
kontejnerů, které se v některých obcích 
nazývají také zelené kontejnery. Kon-
taktní čočky se nesplachují do odpadu 
a nepatří ani do bioodpadu, nýbrž právě 
do výše zmíněných kontejnerů či pytlů. 
Poukazuje na to takzvaný zelený bod 
na obalu.

Bohužel velká část obsahu žlutých 
pytlů se podle místa bydliště v Německu 
spaluje. Pokud by se chtěl zákazník infor-
movat o likvidaci kontaktních čoček, žád-
ný výsledek v internetovém vyhledávači 
ho neodkáže na stránky výrobce. Musí 
se tedy prokousat různými stránkami, 
články nebo číst fóra a pokusit se najít 
(správnou?) odpověď sám. Podle telefo-
nického sdělení e-shopu s kontaktními 
čočkami a blogu si výrobci údajně berou 

kontaktní čočky zpět k recyklaci. A ces-
tovní sady? Ty po prvním nákupu vlastně 
už nikdo nepotřebuje, jsou nadbytečné. 

Jaké důsledky mohou vyvozovat 
účastníci průzkumu, kteří si přejí eko-
logicky jednajícího dodavatele čoček? 
Ačkoliv jsme si reakce některých před-
stavitelů oboru vyžádali, s odpověďmi se 
poněkud zdráhali. V naději, že se nejedná 
jen o marketingové ústupky odpovídající 
duchu doby, nýbrž o skutečné volání po 
akci, se zdá, že někteří výrobci se staví 
k  tomuto tématu otevřeně a  uznávají 
svou odpovědnost. U firmy Alcon však 
prosí o  pochopení, že se k  tomuto 
tématu nebudou vyjadřovat. Bausch 
+ Lomb děkují za zájem o  toto téma, 
kapacity jsou však vyčerpány a na otáz-
ku nemohou odpovědět. Na firemních 
stránkách jsou k nalezení přinejmenším 
environmentální deklarace, kde se může 
člověk informovat o aktuálním principu 
ochrany životního prostředí.

Zdroje je třeba chránit

Frank Hauerken, výkonný ředitel 
DACH & Benelux z  CooperVision, kon-
statuje: „Spotřebitelé si od kontaktních 
čoček slibují flexibilitu, vysoké a  dlou-
hotrvající pohodlí, optimální zdravotní 
nezávadnost, kontrolovatelné náklady, 
stejně jako snadnou a  hygienickou 
každodenní manipulaci. Jednodenní 

kontaktní čočky splňují toto všeobecné 
pohodlí na 100 % a vyhovují flexibilnímu, 
modernímu a zdravému životnímu stylu 
zákazníka.“ 

Zároveň je třeba uvážit, že u  kon-
taktních čoček se jedná o zdravotnické 
prostředky, na jejichž výrobu se vztahují 
obzvlášť přísné bezpečnostní a  hygie-
nické předpisy. „Vysoké výrobní náklady 
zajišťují, že koncový zákazník může 
nosit naprosto hygienický a  bezpečný 
produkt. V  CooperVision neustále zva-
žujeme a kontrolujeme, jak lze v jednot-
livých fázích životního cyklu kontaktní 
čočky zachovat ohleduplnost ve vztahu 
k životnímu prostředí.“

Jak se uplatňuje při výrobě kontaktních čoček princip udržitelnosti?

Výroba kontaktních čoček šetřících 
přírodní zdroje je pro Franka Hauerkena, 
výkonného ředitele DACH & Benelux 
z  CooperVision, klíčovým úkolem.
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Hauerken nabízí několik příkladů. 
„CooperVision byl v  Německu jedním 
z prvních partnerů, který s Deutsche Post 
přispěl ke vzniku e-dopisu. Zákazníci 
CooperVision si tak mohou vybrat, zda 
obdrží fakturu v papírové podobě, nebo 
v podobě elektronické, která šetří zdro-
je. Rovněž v  oblasti reklamních aktivit 
usilujeme o  uvědomělou udržitelnost 
životního prostředí. Naši zákazníci jsou 
tedy zvyklí, že objednané zboží obdrží 
zabalené pouze v papíru nebo kartonu. 
Těžko recyklovatelné plnicí materiály 
z  plastů záměrně nepoužíváme. Náš 
závazek k  ochraně životního prostředí 
a udržitelnosti potvrdila v minulém roce 
také různá ocenění. V  roce 2017 jsme 
obdrželi například cenu Four Energy 
and Water Conservation nebo A Second 
Straight Recycling Platinum Award za 
naši výrobnu v Puerto Ricu.“

Firma Menicon pak odkazuje na 
svou mateřskou společnost v  Japon-
sku. Odtud pochází důraz na to, že se 

každý jedinec a  každý podnik musí 
vážně zamýšlet nad životním prostře-
dím. Jinak dochází k vymírání mnoha 
živočišných druhů a nezadržitelnému 
oteplování země. Společnost má soci-
ální odpovědnost vůči zaměstnancům, 
zákazníkům i životnímu prostředí. Do-
pady na životní prostředí je třeba trvale 
redukovat a  tyto negativní dopady 
kompenzovat. V  detailu to znamená, 
že se instalují úsporné programy na 
vodu a  elektřinu a  spotřeba energie 
se neustále snižuje.

„Při vývoji nových produktů a služeb 
pracuje Menicon neustále na tom, aby 
se zatížení pro životní prostředí zmen-
šovalo, například omezením odpadů 
z  výroby,“ říká Anton Scherer, výkonný 
ředitel Meniconu. Příkladem je Menicon 
Flat Pack, který vyžaduje v  porovnání 
s  původními blistrovými obaly menší 
množství obalového materiálu.

Bez centrálního 
skladu a dlouhých 
dodavatelských řetězců

V roce 2009 zahájila firma Menicon 
ekologickou zelenou kampaň a  jako 
příspěvek k zalesňování zasadila 500 sa-
zenic. Takové množství odpovídá jedno-
mu metru čtverečnímu lesa na každého 
člena plánu MELS, což je předplatitelský 
systém pro uživatele kontaktních čoček 
v Japonsku.

Stefan Baase, marketingový ředi-
tel společnosti Wöhlk Contactlinsen 
GmbH, vysvětluje: „Otázka udržitelnosti 
hraje u nás v celém výrobním řetězci 
důležitou roli, takže si například materi-
ály pro mnohé naše produkty vyrábíme 
sami. Kromě toho přikládáme velký 
význam dlouhé životnosti našich kon-
taktních čoček – o jejich dlouhodobou 
snášenlivost se stará mimo jiné ochran-
ný profil okraje čoček. Stejně důležitá je 
pro nás péče o dlouhodobé obchodní 
vztahy s  našimi partnery. Nejlepším 
příkladem je ale pravděpodobně naše 
výroba na zakázku: kontaktní čočky se 
vyrábí u nás v Schönkirchenu a okamži-
tě se posílají dál – ovšem teprve tehdy, 
až je zákazník skutečně potřebuje, 
a také přesně ty čočky, které potřebuje. 

Wöhlk nemá žádný centrální sklad ani 
dlouhé dodavatelské řetězce.“

Něco podobného vzkazuje i  spo-
lečnost Hecht. „Firma Hecht vyvíjí a vy-
rábí od svého založení před čtyřiceti 
lety v jižním Německu pevné a měkké 
kontaktní čočky. Od prvního nápadu 
na novou čočku přes vývojový proces 
až po dodání hotového produktu 
probíhá všechno pod jednou střechou 
a z jednoho zdroje. Úzká propojenost 
všech pracovních kroků, krátké trasy 
i  přímý kontakt se zaměstnanci na-
pomáhají vysokému stupni flexibility 
a  zaručují nejvyšší standardy kvality 
našich produktů,“ zní vyjádření tisko-
vého oddělení firmy.

Přík ladem významu sociálního 
aspektu udržitelnosti ve společnosti 
Hecht je sladění práce a  rodiny. Hecht 
nabízí svým zaměstnancům flexibilní 
model návratu do zaměstnání po ma-
teřské či rodičovské dovolené – a  to 
zcela individuálně. V roce 2013 se pus-
tili do rozšiřování firemní budovy. Díky 
použití odpadního tepla z  výroby pro 
účely vytápění nové budovy se výrazně 
snížila spotřeba energie. Dlouhodobé 
úspory nákladů, jakož i  ochrana život-
ního prostředí díky snížení emisí CO2 
stojí za udržitelností v oblasti ekologie 
a ekonomiky.

Hecht vyrábí výhradně jednodenní 
kontaktní čočky. Náklady na materiál 
a  spotřebu zdrojů při výrobě kontakt-
ních čoček jsou udržovány na minimu. 
Myšlenka udržitelnosti se – na rozdíl 
od vyměnitelných kontaktních čoček 
v blistrovém obalu – odráží přímo v in-
dividualizovaných kontaktních čočkách, 
které vedou k trvalému vztahu mezi tím, 
kdo čočky aplikuje, a jejich uživatelem. 
Odpovídajícími kvalifikačními opatření-
mi posílil Hecht své obchodní partnery 
a plně je podpořil. 

„Motto firmy Viditelně lepší vede 
k  udržitelnosti samovolně a  nalézáme 
ji v mnoha oblastech. Z toho důvodu je 
tedy udržitelnost důležitým aspektem 
v  mnoha oblastech úspěšné historie 
společnosti Hecht Contactlinsen GmbH,“ 
vysvětluje tiskové oddělení.

Žádnou odpověď jsme až do redakč-
ní uzávěrky neobdrželi od společnosti 
Johnson & Johnson.

Anton Scherer je jednatelem společnosti 
Menicon GmbH.

Flat Pack vyžaduje ve srovnání s blistrový-
mi obaly pouze jeden zlom na obalovém 
materiálu.
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Ekologický je často 
i levnější

Nemůžeme však a  ani bychom 
neměli svalovat vše pouze na průmysl. 
Každý optik může v  oddělení kontakt-
ních čoček zajistit, aby se postupovalo 
s  ohledem na životní prostředí. Ekolo-
gické řešení je často i levnější.
 • Oddělení s kontaktními čočkami 
vyžaduje dodatečné osvětlení zrca-
del, aby bylo při nácviku nasazování 
a vyjímání čoček dostatek světla. Ze-
lená elektřina z obnovitelných zdrojů 
energie je tou nejlepší volbou.

 • Hygiena je důležitá. Eventuálně lze 
použít místo jednorázových papíro-
vých ubrousků pratelné ručníkové 
role, nebo alespoň recyklované 
papírové ubrousky.

 • Třídění odpadu v podniku umožní 
recyklaci.

 • Uvážlivý postup při navrhování 
kontaktních čoček na míru, při 
kterém není třeba velké množství 
kontaktních čoček vyhazovat. Potěší 
zákazníka, peněženku a v neposlední 
řadě také životní prostředí.

 • Investovat do reklamy se vyplatí pou-
ze tehdy, pokud je vhodně použita. 
Pro všechny strany je nepříjemné, po-
kud se na reklamní materiály nejprve 
práší v šuplíku, a nakonec se pro svou 
neaktuálnost vyhodí. 

 • Totéž platí pro kontaktní čočky na 
míru. Také v případě, kdy by obchod-
níci měli možnost kontaktní čočky 
na míru „vnutit“, je třeba uvážit, zda 
vůbec existuje šance, že tyto čočky 
bude někdo nosit a že dotyčný ne-
souhlasil jen z předstírané zdvořilosti. 

 • Velké dioptrické rozpětí na skladě 
může představovat jedinečný pro-
dejní argument. Avšak čočky s nízkou 
dioptrickou hodnotou není nutné 
skladovat ve větším množství.

 • Láhve s pečujícími přípravky, které 
se ve firmách používají, by měly být 
z hygienických důvodů opatřeny 
datem otevření, aby se předešlo jejich 
příliš pozdní likvidaci. Tento přístup za-
braňuje také jejich předčasné likvidaci. 
Stejně tak stačí, když je od každého 
druhu čisticích roztoků otevřená sou-
časně vždy pouze jedna láhev.

 • Pokud jsou kontaktní čočky nebo 
pečující roztoky prošlé, lze je použít 
k dekoraci prodejny.

 • Usilujeme o bezpapírové kanceláře. 
Je třeba objednávky a potvrzení  
objednávek kontaktních čoček 
tisknout? Také e-maily lze snadno 
přeposlat nebo opět označit jako 
nepřečtené, než budou upraveny do 
konečné podoby, a není třeba  
je tisknout.

 • Sdružování objednávek a vráce-
ného zboží znamená méně balíčků 
i šetření obalového materiálu.  
Tímto způsobem se také nadbyteč-
ně nezaplňují přepravní vozidla 
a tím pádem je na silnici méně aut. 
 Odměnou jsou nižší náklady na 
poštovné.

 • Doručení zákazníkům ve stejném 
městě může zajistit kurýr na kole.

Už jen četnost užívání slova udrži-
telnost poukazuje na důležitost tohoto 
tématu. Smysl má i pohled na koncept 
udržitelnosti z marketingového hlediska, 
neboť z něj profitují všichni zúčastnění. 
Ať už jde o ducha doby, nebo ne, každý 
neseme odpovědnost a můžeme jí po 
malých kouscích skrze jednoduché věci 
a uvědomělou konzumaci docílit.

Z německého originálu přeložila redakce.
grafické podklady: DOZ 5/2018
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Aspekty udržitelnosti. Vlastní obrázek Hecht Contactlinsen GmbH.

Hecht Contactlinsen GmbH udržuje spotřebu materiálů a zdrojů při výrobě kontaktních 
čoček na nejnižší možné úrovni. (Foto: Hecht Contactlinsen GmbH)
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O letošním prvním dubno-
vém víkendu se ve Varšavě 

konal 11. ročník mezinárodní-
ho sympozia ACUVUE® EYE 
 HEALTH ADVISOR, které pořádá 
společnost Johnson & Johnson 
Vision. Sympozium je jednou 
z  největších a  nejvýznamněj-
ších odborných konferencí v ob-
lasti kontaktologie ve střední 
a východní Evropě. Letos se na 

něm sešlo 401 očních odborní-
ků. Řada dalších pak sledovala 
živý přenos z přednášek online. 
Přes webovou stránku bylo 
zaznamenáno 725 zhlédnutí 
a  přes novou mobilní aplikaci 
525 zhlédnutí. Uživatelé mohli 
sledovat všechny přednášky, 
nebo si z programu vybrat jen 
konkrétní témata, která je nejvíc 
zaujala. 

Hlavním tématem letošního roč-
níku (obr.  1) byly inovace a  v  jejich 
duchu se nesla celá akce, která byla 
obohacena o  řadu moderních a  zají-
mavých prvků. Za zmínku určitě stojí 
především mobilní aplikace, pomocí 
které se oční specialisté mohli účast-
nit hlasování v  reálném čase, nebo 
třeba soutěž, do které po celou dobu 
sympozia sbírali body. Ty bylo možné 
získat právě správným zodpovězením 

Mezinárodní sympozium  
ACUVUE® EYE  
HEALTH ADVISOR® 

1. část

 KONTAKTNÍ ČOČKY autoř i : kolektiv
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otázek, které zadávali přednášející, 
nebo například účastí na aktivitách 
pořádaných v rámci zábavných vzdělá-
vacích stánků (např. UV zóna, virtuální 
realita, chemická či fyzikální laboratoř 
atd.). Podobně jako v minulých letech 
vystoupila řada nejen domácích, ale 
zejména zahraničních lektorů, kteří 
jsou uznávanými kapacitami v oboru 
kontaktologie. Na závěr nechyběla ani 
oblíbená panelová diskuze.

V následujících příspěvcích si mů-
žete přečíst stručný výtah z vybraných 
přednášek. Všem českým delegátům 
patří velký dík nejen za účast, ale i za 
přípravu těchto textů.

Býti presbyopem:  
změny ve fyziologii  
oka a aplikaci  
kontaktních čoček  
Marco van Beusekom

Prvním přednášejícím byl nizozem-
ský lektor Marco van Beusekom (obr. 2), 
který nás zasvětil do problematiky začí-
nající presbyopie.

Korekce presbyopie je jednou 
z  největších výzev v  oboru kontak-
tologie. Zcela první pokusy sahají do 
roku 1977, kdy byla vyrobena první 
asférická multifokální kontaktní čočka. 
Proč je korekce presbyopie na vzestu-
pu, ukazují i čísla. Ještě v roce 2005 se 
odhadoval počet presbyopů na 1,04 
miliardy, v  roce  2050 se jejich počet 
odhaduje na 1,782   miliardy. Korekce 
presbyopie nabývá na významu a do-
provází ji mnoho výzev. Není totiž pro 
všechny stejná a její nástup je i rozdílně 
vnímán.

Současný profi l  presbyopa se 
mění. Chce vypadat mladší a rovněž 
se mladší cítí, je aktivnější a  čelí re-
lativně náročnému světu digitálních 
technologií. Moderní presbyop se 
nezřídka korekci brání, právě proto-
že chce vypadat mladší a  je pro něj 
lákavá možnost vidět do blízka ostře 
bez brýlí.

Počátek presbyopie je vnímán ne-
gativně z  jednoho prostého důvodu 
– je projevem stárnutí. Paradoxně se 
jedná o vůbec největší fyziologickou 

změnu v  lidském těle. Krevní tlak, 
složení krve, vitální kapacita plic 
atd. se mění, rozsah této změny si 
však nezadá se změnami spojenými 
s presbyopií.

Presbyopie je způsobena drama-
tickými změnami v čočce – dochází ke 
změně jejího tvaru i  hmoty. Počáteční 
změny jsou relativně izolované, protože 
na počátku presbyopie nedochází k po-
klesu zrakové ostrosti nebo kontrastní 
citlivosti, pupila se chová stejně, nepro-
jevuje se velká změna dioptrií na dálku, 
složení slzného filmu je stabilní a abera-
ce vyšších řádů se mění jen pozvolna. 
Všechny zmíněné faktory však dříve či 
později své změny doznají a  všechny 
najednou začnou hrát v korekci presbyo-
pie velmi důležitou roli. Právě komplexní 
působení těchto faktorů dělá z korekce 
presbyopie unikátní výzvu.

Korekce presbyopie kontaktními 
čočkami vyžaduje speciální přístup. 
Optimálně vybraná kontaktní čočka 
musí zohlednit vhodnost frekvence 
nošení, musí se vybrat vhodný design 
(střed čočky je orientován buď na 
blízko, nebo na dálku). Velmi důležitá 
je také volba vhodného materiálu 
kontaktních čoček, jenž musí být 
kompatibilní se slzným filmem. Kon-
taktní čočka také musí mít optimální 
mechanické vlastnosti, které zajistí její 
centrovanou pozici na oku a umožní 
bezproblémovou manipulaci.

Pokud hledáte nové příležitosti 
pro svou praxi, měli byste tomuto seg-
mentu věnovat zvýšenou pozornost. 
Uvědomme si, že za dveřmi čeká 1,9 
miliard presbyopů, navíc je obecně 
známo, že penetrace multifokálních 
kontaktních čoček je stále nízká. 
Zařaďte tento typ čoček do svého 
prodejního rozhovoru a odměnou vám 
bude jak vyšší profit, tak i  spokojený 
klient, který zamíří tam, kde se nebojí 
nových přístupů.

Zpracoval: Mgr. Martin Falhar, Ph.D.

obr. 1  Mezinárodní sympozium ACUVUE® EYE HEALTH ADVISOR je jednou z nej-
větších a nejvýznamnějších odborných konferencí v oblasti kontaktologie ve 
střední a východní Evropě.

obr. 2  O změnách ve fyziologii oka 
a aplikaci kontaktních čoček 
hovořil Marco van Beusekom.
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Vliv léků na vidění 
a kontaktní čočky 
Dr Izabela Chudzicka-
Strugała, PhD, MD 

Přednáška, kterou prezentovala 
Izabela Chudzicka-Strugała (obr.  3), se 
týkala vlivu léků na kvalitu slzného fil-
mu. Užívání systémových nebo očních 
léků má na zrak a  na funkci lidského 
oka nezanedbatelný dopad. V moderní 
společnosti patří takzvaný syndrom su-
chého oka k nejběžnějším komplikacím 
souvisejícím s užíváním medikamentů. 
Některé léky používané v  každodenní 
praxi všeobecných lékařů a  jiných 
specialistů mohou snížit nebo zcela 
zastavit produkci slz. K lékům, které mají 
negativní vliv na kvalitu slzného filmu, 
patří antihistaminika, diuretika, léky na 
srdce (např. beta-blokátory), léky proti 
bolesti a protizánětlivé léky, dále léky na 
nespavost a psychofarmaka, antikoncep-
ce a hormonální substituční terapie, léky 
na žaludeční vředy a  vazokonstriktiva. 
Dokonce i hydratační kapky s obsahem 
konzervačních látek mohou v některých 
případech přispět ke změnám na oku. 
Mimo to se na syndromu suchého oka 
podílí také nošení kontaktních čoček 
a dlouhodobá práce s počítačem. 

Takzvané beta-blokátory blokují 
adrenergní receptory beta 1, vyskytující 
se především v srdeční svalovině, a beta 
2, vyskytující se v cévách a průduškách. 
Beta-blokátory tlumí aktivitu sympa-

tického systému, ovlivňují srdce, cévy 
a průdušky. Působením na srdce snižují 
tepovou frekvenci, tedy počet úderů 
za minutu, a  potřebu kyslíku, čímž 
prodlužují diastolickou fázi. V důsledku 
toho zlepšují přívod krve do srdečního 
svalu. Dále pak zabraňují zužování cév, 
a  tím pádem zvyšují odolnost cévní 
stěny. Beta-blokátory také ovlivňují 
konstrukci hladkého svalstva a  tlumí 
sekreci reninu a tlumí účinek adrenalinu 
i noradrenalinu v lidském těle. V nepo-
slední řadě snižují sekreci slzného filmu, 
který je nezbytný pro zvlhčování očního 
povrchu, a  redukují sekreci lysozymu 
a lgA protilátek, což může být příčinou 
zánětu. Důsledkem působení beta-blo-
kátorů mohou být bakteriální infekce, 
jako například zlatý stafylokok, infekce 
kůže, zápal plic, hemofilová infekce, 
infekce bakterií aeruginosa a virové in-
fekce. Tyto léky jsou obvykle podávány 
v případech léčby srdeční ischemické 
choroby, vysokého krevního tlaku, 
slabého srdce, některých typů srdeční 
arytmie, lokálně při léčbě glaukomu, 
avšak v tomto případě snižují produkci 
komorové vody. K neselektivním lékům 
patří Avedol, Propranolol, Cusimolol, 
Oftensin, Cosopt a Rozacom. K selektiv-
ním lékům patří Sectral, Bibloc, Lokren, 
Biscard, Betaloc ZOK, Nebicard, Ebivol, 
Betoptic a Optibetol. 

Srdeční glykosidy (digitalis, digoxin) 
stimulují tepovou frekvenci, zvyšují sílu 
systoly srdečního svalu (a  tím snižují 

systolickou frekvenci), narušují barevné 
vidění (způsobují tzv. „blizzard efekt“), 
mohou způsobit záblesky, rozmazané 
vidění, problém fixace a čtení, pupilární 
poruchy, nystagmus, fotofobii, zánět 
spojivek, toxické poškození optického 
nervu či bolesti a záblesky při pohybu 
očí. Po ukončení léčby příznaky ustoupí. 

Hormonální substituční terapie za-
hrnuje hormonální léčbu v menopauze 
(aplikaci estrogenových preparátů nebo 
preparátů kombinovaných s progeste-
ronem) a  perorální antikoncepci. Hor-
monální léčba zvyšuje výskyt syndromu 
suchého oka, pravděpodobně snižuje 
kvalitu slzného filmu, způsobuje oční 
záněty a bakteriální i virové infekce. 

Antihistaminika používaná k  léčbě 
alergií blokují histamin, snižují sekreci 
vodní a  mukózní vrstvy slzného filmu 
a mají podobné vedlejší účinky jako výše 
uváděné léky. Antidepresiva používaná 
k  léčbě schizofrenie rovněž vykazují 
podobné vedlejší účinky, podávají se 
v přísném dávkovacím režimu. Antago-
nisté receptoru H2 blokují histaminové 
receptory, a tím snižují sekreci kyseliny 
chlorovodíkové v  žaludku. Nejběžněji 
používanou medikací v  této oblasti je 
Ranitidine. Užívání léků této kategorie 
může vést k  narušení produkce vodní 
a  mukózní vrstvy slzného filmu. Po-
dobný vliv připisujeme léčbě diuretiky 
a  antirevmatiky. Léčba ibuprofenem 
může ojediněle způsobit toxickou 
ztrátu zraku. K  projevům patří ztráta 
zraku, částečná barvoslepost a centrální 
nebo částečné výpadky zorného pole. 
Deriváty vitaminu A  ovlivňují sekreci 
mazových žláz. Dále mají vliv na sekreci 
tuku v  Meibomových žlázkách a  mo-
hou dokonce způsobit jejich atrofii. 
Dysfunkce lipidové vrstvy slzného filmu 
může mít za následek oční infekce. De-
riváty vitaminu A  způsobují problémy 
se stabilitou slzného filmu i  lubrikací 
během mrkání. Kontaktní čočky mohou 
vysušovat oči a mohou mít za následek 
vznik následných infekcí: stafylokok, 
streptokok, pseudomonas aeruginosa, 
hemofilová infekce, gramnegativní gra-
nulomy a obličejové dermatózy. 

Zpracoval: Dalibor Kovář

obr. 3  Dr Izabela Chudzicka-Strugała, PhD, MD během své přednášky Vliv léků na 
vidění a kontaktní čočky.
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Proteiny a jejich role 
v slzném filmu 
Prof. Lyndon Jones

Profesor Lyndon Jones (obr.  4) 
působí na univerzitě ve Waterloo a pri-
márně se zabývá interakcí materiálů 
kontaktních čoček s  povrchem oka 
a  interakcí materiálů s  podávanými 
léky. Během své praxe publikoval mno-
ho odborných článků, knih a přednášel 
ve více než čtyřiceti zemích. 

Slzný film je struktura složená 
z  mucinu, lipidů, proteinů a  dalších 
nezbytných složek, které jej společně 
tvoří a  podílejí se na výživě, hydrata-
ci, ochraně a  okysličování rohovky. 
V posledních letech je zaměřena velká 
pozornost na proteiny, a to především 
z  důvodu udržování zdraví předního 
segmentu oka. 

V minulosti byla proteinová depo-
zita vnímána jako negativní kompli-
kace u nositelů měkkých kontaktních 
čoček, která ovlivňovala komfort, 
vidění, fyziologii předního segmentu 
a  způsobovala imunologické reakce. 
Avšak díky vývoji materiálů kontakt-
ních čoček a  zkrácení doby nošení 
v  současnosti existuje málo údajů 
o  tom, že by proteinová depozita 
a  moderní materiály kontaktních čo-
ček způsobovaly významné klinické 
problémy. Naopak laboratorní data 
naznačují, že materiály, které udržují 
ve svém přirozeném prostředí určité 
proteiny, např. lysozym, by mohly 
potenciálně minimalizovat dráždění 
očí a  diskomfort. Nedávné důkazy 
naznačují, že komplikace u moderních 
materiálů kontaktních čoček a výskytu 
proteinů mohly nastat, pokud protein 
v  přirozeně se vyskytujícím stavu 
denaturoval.

V slzném filmu můžeme nalézt oko-
lo osmnácti set druhů proteinů. Mezi 
nejvýznamnější z nich řadíme lysozym, 
lipokalin, laktoferin či imunoglobulin 
A. Lysozym je antibakteriální enzym, 
který degraduje stěny bakteriálních 
buněk. Jeho zastoupení v  slzném 
filmu je až 40 % z celkového množství 
proteinů. Lipokalin, taktéž nazývaný 
jako prealbumin, je relativně mladým 
sekrečním proteinem, který můžeme 

v slzném filmu nalézt v zastoupení až 
15–30 %. Lipokalin je vysoce kyselý 
protein, který se podílí na udržení sta-
bility a viskozity slzného filmu i snížení 
povrchového napětí, mezi jeho další 
možné funkce patří protizánětlivé, 
antibakteriální a ochranné imunoregu-
lační účinky. Laktoferin je transportní 
protein, jenž díky silnému kladnému 
náboji váže železo, a  tím zabraňuje 
replikaci bakterií, které využívají toto 
železo jako růstový faktor. Jeho účinky 
jsou antibakteriální a  protizánětlivé. 
V slzném filmu se množství laktoferinu 
odhaduje na 20–25 %. Imunoglobulinu 
A  se v  slzném filmu nachází okolo 5 
% a je to jediný imunoglobulin, jehož 
koncentrace vzrůstá během infekce, 
což poukazuje na jeho důležitou roli 
při ochraně povrchu oka. Koncentrace 
imunoglobulinu A také značně vzrůstá 
během spánku. 

V závěru je důležité si uvědomit, že 
slzný film se skládá z mnoha proteinů, 
nezbytných pro zdraví oka, protože je-
jich rovnováha v slzném filmu udržuje 
homeostázu povrchu oka. Integraci 
proteinů s materiály kontaktních čoček 
nelze předejít, proto se v současnosti 
pracuje na vývoji materiálů, které 
budou optimálně spolupracovat s pro-
teiny slzného filmu.

Zpracovala: Barbora Holubcová

Demodex 
Dr Andrzej  
Michalski PhD, MD

Doktor Michalski (obr.  5) uvedl 
svou přednášku úsměvným pohledem 
do budoucnosti – podle něho by de-
modex mohl v budoucnu být ideálním 
hrdinou dětských animovaných po-
hádek. Následně poněkud realističtěji 
zařadil demodex do říše Animalia, třídy 
Arachnida, řádu Trombidiformes, čele-
di Cheyletoidea a rodu Demodicidae. 
Uvedl, že první zmínky o  demodexu 
pochází již z 15. století. Během 19. sto-
letí bylo popsáno několik významných 
druhů, např. Demodex canis. Dnes 
známe 65 forem, z nichž dva napadají 
člověka – Demodex folliculorum a De-
modex brevis. Oční demodekóza, kte-
rou způsobuje právě Demodex brevis, 
byla popsána v roce 1963.

Demodex je podle některých au-
torů svým zaměřením komenzál, ale 
podle většiny je to parazit. Vyskytuje 
se spíše u  dospělých mužů, méně 
již u žen a u dětí pouze vzácně. De-
modex folliculorum měří v larválním 
stadiu 0,1–0,2 mm, zatímco Demodex 
brevis pouhých 0,1 mm. Dospělý je-
dinec je potom u  obou druhů svou 
velikostí téměř dvojnásobný. Samičky 
mají u obou poněkud delší a zakula-
cenější tvary.

Na těle demodexu můžeme rozlišit 
tři základní části: gnathosoma s  úst-

obr. 4 Profesor Lyndon Jones a jeho přednáška Proteiny a jejich role v slzném filmu.
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ním otvorem, podosoma se čtyřmi 
páry končetin a opithosoma – ocasní 
část. Na končetinách mají demodexy 
háčky, kterými se chytají k epiteliálním 
buňkám, a mohou se tak pohybovat 
rychlostí až 16 mm/h. Demodex je ak-
tivnější v noci a vyhýbá se prudkému 
světlu – hlavně při biomikroskopii, 
kdy se většinou stihne schovat do 
folikulů řas.

Mezi lidmi se demodex přenáší 
přímým kontaktem a  vajíčka mohou 
dokonce cestovat na částečkách pra-
chu. Životní cyklus demodexu trvá 
zhruba dva týdny, přičemž ve své 
dospělé formě žije kolem 120 hodin. 
K  jejich rozmnožování dochází v noci, 
kdy samička čeká u ústí vlasového fo-
likulu, do kterého následně naklade až 
20 vajíček. Po dalších 100 hodin je ústí 
folikulu uzavřeno a  samička brání svá 
vajíčka. Dokonce i  po smrti brání ústí 
folikulu zbytkem svého těla.

Oba druhy, které napadají člověka, 
se liší v několika detailech:

Demodex foll iculorum žije ve 
vlasových folikulech (včetně řas) 
a  v  jednom folikulu je až 25 jedinců. 
Živí se buňkami epidermis a způsobují 
charakteristické cylindrické rozšíření 
a  keratinizaci vlasového folikulu, což 
vede například k vypadávání řas. Dále 
napadají samotnou strukturu řas, takže 
jsou křehčí, způsobují přední blefariti-
du nebo jiná onemocnění související 
s řasami.

Demodex brevis žije v  mazových 
žlázách víček i   kůže. Jednu žlázu 
obvykle obývá pouze jeden jedinec, 
který se živí žlázovými buňkami. De-
modex brevis způsobuje uzávěr žláz 
s  následnou granulomatozní reakcí, 
podílí se na vzniku zadní blefaritidy 
a poškozuje lipidovou vrstvu slzného 
filmu, čímž může způsobovat syndrom 
suchého oka. U pacientů s narušeným 
slzným filmem je tedy důležité myslet 
i na demodikózu.

Klinické příznaky napadení de-
modexy jsou kombinací mechanic-
kého dráždění očních víček a  reak-
tivních zánětlivých projevů hostitele. 
Kromě toho mohou průběh one-
mocnění zkomplikovat nasedající 
bakterie a  s  tím související sekun-
dární infekce. Autor se však ve své 
přednášce zmínil také o  několika 
publikacích, kde se dočetl o  mož-
ném protektivním vlivu přítomnosti 
demodexu před bakteriální infekcí 
(např. Staphylococcus aureus, Sta-
phylococcus pyogenes).

V  rámci diferenciální diagnózy na 
přítomnosti demodexu je třeba vyloučit 
dysfunkci Meibomových žlázek, přítom-
nost vší v  řasách, zbytky akrylátového 
lepidla z  umělých řas, blefaritidu, cha-
lazion nebo hordeolum. Demodex jed-
noznačně prokážeme biomikroskopicky 
nebo mikroskopicky.

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv 
FDA zatím neschválil žádnou oficiální 

léčbu, existuje však několik doporu-
čených postupů. Jedná se především 
o intenzivní hygienu očních víček pří-
mo v ordinaci (propacain + 70% alko-
hol, tetralin + makadamový olej nebo 
tea tree oil) s případným opakováním 
po následující tři týdny s ohledem na 
životní cyklus demodexů – je důležité 
zachytit a  terapeuticky působit na 
všechna vývojová stadia. Dále může-
me na noc použít antibiotické masti 
(případně v  kombinaci se steroidy), 
pilokarpinový gel, metronidazol, po-
případě i  jinou terapii ve spolupráci 
s  dermatologem. Současně je nutné 
dodržovat přísnou hygienu okolí očí 
například pomocí vatových tamponků 
namočených v dětském olejíčku nebo 
v olejíčku tea trea oil. Terapii je možné 
podpořit výměnou ložního prádla, 
vyhozením starších kosmetických 
produktů, nebo přeléčením partnera. 
Demodex, který napadá člověka, je 
odlišný od zvířecího, takže není nut-
né léčit i  domácí zvířata. Kompletní 
eradikace demodexu je obtížná, ale je 
možné podstatně snížit jeho populaci, 
což vede k výraznému zlepšení kvality 
života pacientů.

Zpracoval: MUDr. Pavel Dvořák

Všichni uvedení autoři příspěvků, jako účastníci 

odborného symposia AEHA 2018 tímto prohlašují, 

že příslušné náklady na dopravu a ubytování byly 

uhrazeny společností Johnson & Johnson, s.r.o.

obr. 5  Dr Andrzej Michalski PhD.MD si připravil přednášku s výstižným  
názvem Demodex.
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D nešní oční specialisté již 
většinou přešli u  klientů 

používajících měsíční a  dvou-
týdenní kontaktní čočky na sili-
konhydrogelové materiály. Je 
tedy logické, že i u jednodenních 
nositelů probíhá zvýšený přesun 
k  čočkám z  nejmodernějších 
materiálů. Podle nedávných 
výzkumů uživatelé v  USA nosí 
jednodenní čočky minimálně 
patnáct hodin denně, sedm dní 
v  týdnu [1]. A  protože více než 
75 % nositelů kontaktních čoček 
připouští, že v nich alespoň jed-
nou za měsíc usne [1], je důleži-
tější než kdy jindy, aby kontaktní 
čočky propouštěly k rohovce co 
nejvíce kyslíku. Právě díky vyšší 
propustnosti pro kyslík silikon-
hydrogelové kontaktní čočky 
nabízejí zdravější* řešení, bez 
ohledu na četnost jejich výměny.

Oslovili jsme tři optometristy, kteří 
věří ve výhody silikon-hydrogelových 
jednodenních kontaktních čoček a roz-
hodli se doporučovat čočky s dostatkem 
kyslíku všem svým klientům. Zeptali 

jsme se proč. Níže jsou jejich důvody 
a také jejich doporučení, proč byste měli 
dělat totéž.

Proč je pro nositele jednodenních 
čoček silikon-hydrogel lepší volba než 
hydrogel?
Ippolito: Silikon-hydrogel, ať už jed-
nodenních nebo měsíčních čoček, 
poskytuje rohovce více kyslíku. Některé 
rohovky jsou na kyslík náročnější než 
jiné, ale žádné nebude vadit jeho nad-
bytek. Zvýšený přísun kyslíku k rohovce 
je přínosný pro dlouhodobé zdraví očí, 
spokojenost klienta a celkový komfort. 
Opravdu věřím tomu, že všechny kon-
taktní čočky by měly být vyrobeny ze 
silikon-hydrogelového materiálu.
McIntyre: Jde především o kyslík. Hyd-
rogel byl ve své době skvělý materiál, ale 
přirovnejme situaci k brázdě za lodí – ta 
zmizí a my plujeme dál. Hydrogelové čoč-
ky už téměř nepoužíváme. Existují přece 
mnohem lepší čočky všech typů, takže 
jen těžko bych našel důvod, proč nadále 
používat hydrogel. Proč nasazovat čočky 
z doby před deseti až dvaceti lety? Proč by 
někdo neměl chtít pro své oči více kyslíku, 
byť je to jen na jeden den?

Deitz-Bertke: Kyslík samozřejmě. Klienti 
mohou nosit čočky celý den a  cítit se 
pohodlně.

Proč považujete jednodenní silikon-
-hydrogelové čočky za lepší než 
hydrogelové?
McIntyre: Hydrogelové čočky jsou po-
hodlné a dobře se s nimi manipuluje, 
ale limituje je nedostatek kyslíku. Kyslík 
je váš přítel a  rohovka ho potřebuje 
hodně. Výběrem silikon-hydrogelu 
můžete omezit potenciálně škodlivé 
účinky nedostatku kyslíku spojené 
s nošením hydrogelových kontaktních 
čoček.
Deitz-Bertke: Hydrogel má nižší pro-
pustnost kyslíku a klienti nosí dlouhou 
dobu i  jednodenní čočky. Někteří si je 
nasazují okolo šesté hodiny ráno a nosí 
je až do půlnoci. Během tolika hodin je 
prospěšné nechat propustit k  rohovce 
co nejvíce kyslíku.
Ippolito: Silikon-hydrogely nabízejí více 
kyslíku než hydrogelové čočky a dlouho-
době lépe chrání zdraví očí. Nevnímám 
jindy jako problém, když k  rohovce 
pustíme dostatek kyslíku, dokonce ani 
když ho bude „příliš“.

NABÍZEJME 
VÍCE KYSLÍKU 

 KONTAKTNÍ ČOČKY přklad: Bc. Tomáš Dobřenský
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Co pro vás bylo zlomovým momen-
tem, kdy jste dospěli k přesvědčení 
doporučovat jednodenní silikon -
hydrogelové kontaktní čočky?
Ippolito: Když se silikon-hydrogelové 
kontaktní čočky poprvé objevily na 
trhu, viděl jsem u  svých klientů ob-
rovské zlepšení stavu rohovek – méně 
neovaskularizací, větší pohodlí klientů, 
bělejší oči. Takže když byly uvedeny na 
trh první jednodenní silikon-hydroge-
lové čočky, byl jsem nadšený. Překážku 
ale představovala jejich cena. Pak přišly 
na trh jednodenní čočky Clariti® 1 Day, 
a když nabídnu ještě věrnostní slevy, jsou 
cenově velmi dostupné. Z mých klientů 
si je nyní může dovolit prakticky každý.
McIntyre: Začal jsem jednodenní sili-
kon-hydrogelové čočky doporučovat 
opravdu brzy. Sleduji nové trendy a vím, 
že v některých evropských zemích do-
konce jednodenní silikon-hydrogelové 
čočky dominují. Takže je nabízím od 
začátku. Sám jsem si je zkusil. Mám suché 
oči a zjistil jsem, že měsíční čočky musím 
vyměnit již po dvou týdnech nošení. 
Řešením se pro mě staly silikon-hydro-
gelové jednodenní čočky a většina mých 
klientů je z nich nadšená.

Co byste řekli kolegům, kteří zatím 
jednodenní silikon-hydrogelové  
kontaktní čočky nenabízejí?
Deitz-Bertke: Řekl bych, že šidí svoje 
klienty. Je důležité držet krok s techno-
logickým vývojem. Všichni víme, že vyšší 
propustnost pro kyslík je lepší, zvlášť 
když se kontaktní čočky nosí dlouhou 
dobu. Pokud nepoužíváte jednodenní 
silikon-hydrogelové čočky, nedáváte 
klientům to nejlepší. Začněte nejprve 
s tou nejlepší volbou a přejděte na něco 
jiného, jen pokud to bude potřeba.
McIntyre: Pro oční specialisty je po-
užívání hydrogelových čoček často 
věcí zvyku.  Uvědomte si tedy, že je 
to jen zvyk a pak změňte svůj pohled 
na věc. Myslete při tom na svou rodi-
nu. Jaké čočky byste jim předepsali? 
Když by mými klienty byly moje děti 
nebo rodiče, určitě bych jim nedával 
patnáct až dvacet let staré čočky. Dal 
bych jim to nejlepší, co existuje, což 
jsou silikon-hydrogelové jednodenní 
čočky. Přinejmenším bych chtěl, aby je 

vyzkoušeli. Třeba si je oblíbí, což bude 
pro jejich oči mnohem zdravější – není 
v tom žádný háček.

Na naše otázky odpovídali:
 • John Ippolito, O.D.; Ippolito Eye Care, 
Stirling, New Jersey, USA

 • John McIntyre, O.D.; Drs McIntyre, 
Garza, Avila and Jurica, O.D., Corpus 
Christi, Texas, USA

 • Carol Deitz-Bertke, O.D.; Edgewood 
Eye Center; Edgewood, Kentucky, USA

Z anglického originálu přeložil: 
Tomáš Dobřenský
Professional Services Manager
pro Českou republiku a Slovensko 
CooperVision Limited
tdobrensky@coopervision.com

* Protože mají vyšší propustnost pro kys-
lík než hydrogelové materiály, silikon-hyd-
rogelové čočky minimalizují nebo eliminují 
příznaky a symptomy související s hypoxií 
během nošení čoček. 
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Buďte důvěryhodným odborníkem 
pro své klienty
Nabídněte svým klientům, kteří 
používají jednodenní kontaktní čočky, 
zdravější variantu. Široká nabídka 
silikon-hydrogelových kontaktních 
čoček od firmy CooperVision může 
poskytnout až čtyřnásobně vyšší 
propustnost pro kyslík oproti tradičním 
hydrogelovým kontaktním čočkám [2]. 
Kontaktní čočky z rodiny MyDay® 
nebo Clariti® 1 Day vám umožňují 
doporučit jednodenní kontaktní čočky 
poskytující vysokou propustnost pro 
kyslík a pohodlí prakticky všem vašim 
klientům.

www.coopervision.cz

MyDay®

Jednodenní 
kontaktní čočky
s technologií 
Smart Silicone™

sférické a torické

UV 
fi ltr

modul 
pružnosti 

0,4

pokrytí 
kyslíkem 
100 %

obsah 
vody 

54 %
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Nositelé kontaktních čo-
ček mají k  dispozici velké 

množství roztoků určených 
pro péči o své kontaktní čočky. 
Potřeba správného čištění je 
vázána především na úspěšné 
a  bezproblémové používání 
kontaktních čoček. Klienti se 
v aplikačních střediscích často 
ptají, proč musí své kontaktní 
čočky čistit. Důvodů je hned 
několik.

Oko je v neustálém kontaktu s vněj-
ším prostředím, prachem a mikroorga-
nizmy. Mezi takové mikroorganizmy lze 
zahrnout jednobuněčné struktury rost-
linného či živočišného původu. Jedná 
se o patogeny, jakými jsou bakterie, viry, 
houby, plísně a kvasinky. 

Prostředí oka si však vytváří i  své 
přirozené obranné mechanizmy, který-
mi se brání nepříznivým vlivům těchto 
patogenů. Jsou to hlavně složky slzné-
ho filmu, což je tenká vrstva slz, která 

omývá přední plochu oka. Zároveň je 
i  prvním optickým prostředím, které 
se podílí na kvalitním zobrazování. 
Uvádí se, že slzný film je složen ze tří 
vrstev. Nejblíž rohovce je vrstva hle-
nová (mukózní), kterou tvoří převážně 
glykoproteiny a  má vliv na přilnavost 
celého slzného filmu k  povrchu oka. 
Největší částí je vodná vrstva, tvořící 
téměř 90 % slzného filmu. Její funkce 
je zvlhčující a  obsahuje elektrolyty, 
glukózu, vitamíny a  kyslík. Dále jsou 

EASYSEPT – 
peroxidový roztok 
od Bausch + Lomb

 KONTAKTNÍ ČOČKY autor: Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
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v ní tolik důležité enzymy a protilátky, 
které působí baktericidně (tedy rozklá-
dají a  ničí bakterie) a  bakteriostaticky 
(zamezují růstu bakterií). Vodná složka 
je produkována zejména slznou žlázou, 
ale i přídatnými žlázkami. Zevní vrstvou 
je pak vrstva tuková (lipidová), kterou 
tvoří mastné kyseliny a estery. Její funkcí 
je udržení slzného filmu, zabraňuje jeho 
odpařování a nadměrnému slzení.

Pokud jsou aplikovány kontaktní 
čočky, mají vliv na integritu slzného 
filmu. Ten se rozdělí na část, která omývá 
přední plochu kontaktní čočky (prelen-
tikulární slzný film), a ten, který je mezi 
zadní plochou kontaktní čočky (postlen-
tikulární slzný film) a povrchem rohovky, 
resp. jejím epitelem. Může tak dojít ke 
zvýšení rizika zavedení infekce do oka.

Nositelům kontaktních čoček jsou 
zpravidla doporučovány víceúčelové 
roztoky pro péči o kontaktní čočky. Tako-
vými jsou například ReNu MultiPlus nebo 
Biotrue. Zahrnují všechny potřebné 
kroky v jednom roztoku, proto není třeba 
používat zvlášť čisticí roztok, dezinfekční, 
zvlhčující roztok apod. Biotrue se řadí 
k bioinspirovaným výrobkům, což zna-
mená, že jeho složení vychází z prostředí 
oka. Jeho hlavní funkcí je tedy čočky 
vyčistit, dezinfikovat a zvlhčit. Přesto se 
však setkáváme s klienty, kteří mají i přes 
správný postup při čištění čočky více 
zanešené nečistotami a  uloženinami 
(depozity).

Depozita ulpívají na povrchu kon-
taktních čoček a  mohou být různé 
povahy. Jednak jsou to tukové (lipidové) 
a bílkovinné (proteinové) uloženiny, kte-
ré v oku dráždí, způsobují neostré vidění 
a mohou být zdrojem infekce. 

Jednokrokové systémy péče jsou 
mezi klienty oblíbené. Pro ty klienty, 
kterým nějakým způsobem nevyhovují 
víceúčelové roztoky, je k dispozici i pe-
roxidový systém čištění. Tím je například 
EasySept. Tento roztok se používá mezi 
očními specialisty jako zlatý standard 
dezinfekce. Jeho výhodou je široké 
spektrum antimikrobiální účinnosti, je 
tedy efektivní proti velkému množství 
patogenů i  bez přidání konzervantů. 
Je vhodný rovněž pro alergické klienty 
nebo ty, kteří jsou přecitlivělí na některou 
ze složek víceúčelových roztoků. 

Účinnou látkou je tedy peroxid vo-
díku (H2O2), což je sloučenina vodíku 
a kyslíku. Je to čirá a bezbarvá tekutina 
mísitelná s vodou. Za běžných teplot je 
stálá, pokud není přítomno katalyzační 
činidlo (platina, stříbro a další alkalické 
látky, které se mohou například uvolňovat 
ze skla – proto se skladují v plastových 
nádobách). Rozkládá se také vlivem 
organických látek (např. krev) a má tak 
využití i  v  lékařství. Jeho chemickými 
reakcemi vzniká atomární kyslík, který je 
velmi reaktivní, čímž ničí mikroorganizmy. 
K výhodám peroxidových roztoků patří 
jejich silné dezinfekční a čisticí účinky, jsou 
bez konzervantů a doporučují se přede-
vším klientům citlivým na určité složky. 
Ti musí být před manipulací s roztokem 
instruováni, jak mají správně postupovat. 
Jelikož je před neutralizací peroxidový 
roztok vysoce toxický, nesmí přijít do 
kontaktu s oční tkání. Existují tak určitá 
rizika způsobená chybnou manipulací.

Důležitou součástí peroxidových 
systémů tvoří i  speciální pouzdra, do 
kterých se kontaktní čočky vkládají. Liší 
se od klasických pouzder pro kontaktní 
čočky – pouzdra, která se používají 
společně s peroxidovými systémy, mají 
totiž prodyšný uzávěr (s  dírkou nebo 
polopropustnou membránou). Během 
procesu neutralizace se uvolňuje kyslík, 
jenž uniká přes uzávěr. Navíc mají pouzd-
ra košíčky, v nich jsou čočky uloženy tak, 
aby dezinfekce probíhala rovnoměrně. 
Košíčky jsou i  barevně odlišeny, aby 
nedošlo k záměně čoček. Pod košíčky se 
pak nachází katalyzační disk, kterým se 
spustí neutralizační proces. Po vložení do 
roztoku začne reakce bubláním.

Samotný čisticí proces probíhá 
v  několika fázích. Jednak je to opla-
chování, při kterém se z  čočky uvolní 
a odstraní usazeniny. Po vložení čoček 
do košíčků se z obou stran tyto oplách-
nou peroxidovým roztokem. Poté se 
do pouzdra nalije roztok (po rysku), 
připevní se katalyzační disk a pouzdro 
se uzavře. Začne probublávání, které tak 
mechanicky odstraňuje usazeniny. Ně-
které z roztoků také obsahují smáčedla 
napomáhající celému procesu čištění. 
Běžné peroxidové systémy mají čisticí 
proces, který mnohdy trvá šest až osm 
hodin. Po tomto čase zůstává v pouzdru 

voda. Před nasazením kontaktních čo-
ček se doporučuje je ještě opláchnout 
fyziologickým, lépe však víceúčelovým 
roztokem.

Roztok EasySept je tak zárukou dů-
kladné dezinfekce a čistoty čoček. Naši 
klienti mají tedy novou možnost – vy-
zkoušet peroxidový roztok, který nabízí 
dlouhotrvající zvlhčení. Pro opětovné 
nošení jsou čočky vyčištěny během 
šest hodin. Jsou určeny pro všechny 
měkké kontaktní čočky – hydrogelové 
i silikon-hydrogelové – a součástí balení 
je i speciální vylepšené pouzdro. Roztok 
neobsahuje konzervační látky a jedná se 
o jednokrokový peroxidový systém. Díky 
3% koncentraci peroxidu vodíku dochází 
k  odstranění nežádoucích lipidových 
a  proteinových usazenin z  povrchů 
čočky, dále pak jsou díky peroxidovým 
systémům eliminovány veškeré bakterie 
a patogenní látky. 

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

EasySept – peroxidový roztok  
od Bausch + Lomb



 74

Euromcontact je Evropská 
federace národních aso-

ciací a  mezinárodních výrob-
ců kontaktních čoček a  pro-
středků pro péče se sídlem 
v   Bruselu. Pravidelně od roku 
2003 zpracovává statistické 
zprávy a vyhodnocuje informa-
ce o evropském trhu v oblasti 
kontaktních čoček. V  květnu 
letošního roku zveřejnila na 
svých webových stránkách 
www.euromcontact.org sou-
hrnné informace za rok 2017.

Organizace Euromcontact sdružu-
je mezinárodní výrobce kontaktních 

čoček  – firmy AMO, Alcon, Avizor, 
Bausch & Lomb, CooperVision, John-
son & Johnson Vision Care a Menicon 
Europe – a  dále národní sdružení 
výrobců z  Francie, Itálie, Německa, 
Nizozemska, Španělska, Švýcarska 
a Velké Británie. 

Údaje třiatřiceti zemí

Euromcontact shromažďuje od 
výrobců údaje o  jednodenních, tý-
denních, čtrnáctidenních a měsíčních 
kontaktních čočkách včetně měk-
kých konvenčních čoček. Informace 
poskytuje celkem 33  zemí, z  nichž 

čtyři jsou sloučeny do dvojic (Belgie 
a Lucembursko, Velká Británie a Irsko), 
celkový počet tak činí 31  zemí. Ve 
zprávě zveřejněné na webu jsou pak 
uvedeny údaje z  jedenácti hlavních 
zemí (Belgie a  Lucembursko, Dánsko, 
Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, 
Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, 
Velká Británie a Irsko). Následující země 
sice údaje shromáždily a  poskytly, ve 
zveřejněné zprávě ale nejsou zahrnu-
ty: Bulharsko, Česká republika, Egypt, 
Chorvatsko, Izrael, Jihoafrická republika, 
Kuvajt, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, 
Rumunsko, Řecko, Saúdská Arábie, 
Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské 
emiráty a Turecko. 

EVROPSKÝ TRH
s měkkými kontaktními 
čočkami v roce 2017

 KONTAKTNÍ ČOČKY překlad: redakce
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Růst pokračuje

V   l o ň s k é m  r o c e  v z r o s t l  t r h 
s  kontaktními čočkami v  jedenácti 
výše uvedených zemích o  4,3 % na 
1,431  milionů eur, ve všech 33 zemích 
to činí nárůst o 5,7 % na 1,789 mil. eur. 
Uvedených jedenáct zemí představuje 
79,9 % z celkově shromážděných údajů 
ze všech 33 zemí (graf 1). 

Ve skupině jednodenních čoček 
došlo k  nárůstu o  7,6 %, ve skupině 
týdenních, čtrnáctidenních a  mě-
síčních kontaktních čoček došlo 
k mírnému nárůstu o 0,4 %. V oblasti 
měkkých konvenčních čoček nastal 
pokles o 8,7 %. 

Rozdělení trhu ve všech 33 ze-
mích bylo v  loňském roce následu-
jící: 50,5 % tvoří jednodenní čočky, 
48,9 % týdenní, čtrnáctidenní a mě-
síční kontaktní čočky a 0,6 % měkké 
konvenční čočky (graf 2). V jedenácti 
sledovaných zemích to bylo 55,7 % 
jednodenních čoček, 43,6 % týden-
ních, čtrnáctidenních a  měsíčních 
kontaktních čoček a 0,7 % měkkých 
konvenčních čoček.

Nejsilnější růst mezi jedenácti 
hlavními zeměmi byl zaznamenán 
v  Norsku (9,19 %) a  ve Velké Británii 
a Irsku (+8,18 %). Ze všech zemí došlo 
k poklesu pouze ve Švédsku (–0,5 %), 
Švýcarsko zůstalo beze změny. 

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

Nejvyšší míru rozšíření kontakt-
ních čoček mezi obyvateli ve věku 
15–64 let vykazuje stále Švédsko 
s  14,8 %, i  když oproti roku 2016 je 
to pokles o  0,2 % (tab. 1). Následují 
Dánsko s  13,19 % (–0,38 %) a  Nor-
sko s podílem 11,37 % (+3,25 %). Ve 
Velké Británii a Irsku nastal nárůst na 
8,3 %, naopak nejnižší podíl nositelů 
kontaktních čoček v  rámci jedenácti 
hlavních zemí mají Španělsko (4,09 %, 
+4,3 %) a Německo (4,1 %, +3,6 %).

graf 1 Velikost trhu s kontaktními čočkami (hodnota) v roce 2017 (v tisících eur).

Země Jednodenní čočky Týdenní, čtrnácti-
denní, měsíční čočky

Měkké konvenční 
čočky

Všechny typy  
(celkem)

Změna ve srovnání 
s rokem 2016 (celkem)

Švédsko 8,10 % 6,69 % 0,02 % 14,81 % – 0,22 %

Dánsko 10,05 % 3,06 % 0,07 % 13,19 % – 0,38 %

Norsko 7,88 % 3,44 % 0,05 % 11,37 % 3,25 %

Nizozemsko 2,16 % 6,78 % 0,04 % 8,97 % 2,77 %

Velká Británie a Irsko 4,98 % 3,65 % NA 8,64 % 0,00 %

Švýcarsko 3,51 % 3,68 % 0,02 % 7,20 % – 6,42 %

Belgie a Lucembursko 2,15 % 3,95 % 0,02 % 6,12 % 0,85 %

Itálie 2,89 % 2,05 % 0,03 % 4,97 % – 0,56 %

Francie 1,41 % 3,33 % 0,04 % 4,77 % 2,50 %

Německo 1,01 % 3,22 % 0,04 % 4,28 % 3,52 %

Španělsko 0,78 % 3,18 % 0,08 % 4,05 % – 0,37 %

Celkem 11 zemí 2,61 % 3,40 % 0,03 % 6,04 % 1,65 %

Celkem 31 zemí 1,19 % 2,08 % 0,02 % 3,29 % 1,82 %

tab. 1  Základna nositelů měkkých čoček pro každou zemi podle jednotlivých kategorií čoček a celkem (ve srovnání s rokem 2016). 
Penetrace je vyjádřena jako % z celkové populace ve věku 15 až 64 let.

graf 2   Rozdělení trhu (v %) v roce 2017, 
zahrnuto je všech 33 zemí.
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Jednodenní kontaktní čočky se 
nejvíce nosí ve Švédsku (8,1 %), v Dán-
sku (10,1 %) a Norsku (7,9 %). Týdenní, 
čtrnáctidenní a měsíční kontaktní čočky 
tvoří nejsilnější segment na trhu (v  % 
všech nositelů) ve Španělsku (76,7 %) 
a Nizozemsku (75,6 %).

Silikon-hydrogelové čočky

Hodnotíme-li všech 33 zemí, pak 
je podíl silikon-hydrogelových čoček 
ve skupině týdenních, čtrnáctidenních 
a měsíčních kontaktních čoček ve výši 
83,5 %. V  jedenácti hlavních zemích 
mají podíl na trhu více než 70 % (kromě 
Itálie). Z grafu 3 vyplývá, jaké procento 
ve skupině týdenních, čtrnáctidenních 
a měsíčních kontaktních čoček zaujímají 
silikon-hydrogelové čočky. Ze sledova-
ných jedenácti zemí má nejvyšší podíl 
Norsko (91,7 %), následované Švédskem 
(89,8 %) a Velkou Británií a Irskem (89,6 
%). Nejnižší podíl má Itálie (67,4 %).

Prostředky péče 
o kontaktní čočky

Prodej prostředků péče o kontaktní 
čočky klesl celkově ve všech 33 zemích 
o  0,4 % na objem 250 milionů eur. 

V  jedenácti hlavních zemích poklesl 
o 3,2 %.  Víceúčelové roztoky a peroxido-
vé systémy péče tvoří společně 83,7 % 
z  celkového prodeje prostředků péče 
o kontaktní čočky (tab. 2). 

Shrnutí 

Ze srovnání, které vypracovala orga-
nizace Euromcontact na základě údajů 
dodaných členskými organizacemi, 
vyplynula velikost základny nositelů kon-
taktních čoček v  jednotlivých zemích. 
Největší základnu nositelů měkkých 
kontaktních čoček má Švédsko, Dánsko 

a  Norsko (více než 11 % populace ve 
věkovém rozmezí 15–64 let).

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

Z anglického originálu přeložila redakce.

Zdroj:
Euromcontact a.i.s.b.l.,  
www.euromcontact.org.

graf 3  Podíl silikon-hydrogelových čoček v % v segmentu týdenních, čtrnáctidenních a měsíčních čoček v letech 2017 a 2016.

Země Víceúčelové, peroxidové 
roztoky Změna v %

Belgie a Lucembursko 4,68 18,9 %

Švýcarsko 0,95 – 0,1 %

Německo 1,48 –10,9 %

Dánsko 9,75 –1,9 %

Španělsko 10,79 2,9 %

Francie 6,57 –3,1 %

Itálie 5,61 14,1 %

Nizozemsko 4,84 –7,3 %

Norsko 10,65 30,7 %

Švédsko 13,69 9,7 %

Velká Británie a Irsko 8,83 5,7 %

tab. 2  Velikost segmentu víceúčelových roztoků v porovnání s peroxidovými systémy 
(údaje za rok 2017 a 2016).
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celosvětově v progresivních  
brýlových čočkách* #1

OSTRÉ VIDĚNÍ 
NA VŠECHNY 
VZDÁLENOSTI

*Euromonitor, 2016 údaje: Maloobchodní hodnota v kategorii brýlových čoček, značky reprezentující progresivní čočky. 

S BRÝLOVÝMI 
ČOČKAMI

SPOKOJENÍ NOSITELÉ

96 % nositelů je spokojeno s kvalitou vidění, kterou jim Varilux poskytuje. Global Studies 2009 - 2017. Testováno 1903 nositelů.

SPOKOJENOST

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