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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

neexistuje žádná konečná stanice, žádný okamžik definitivní doko-
nalosti. Děláte, co umíte nejlépe, pracujete s tím, co máte, a snažíte 
se výsledek neustále vylepšovat. Při tom si vyrábíte radost a věříte, 
že ji předáváte i čtenářům. 

Pozice šéfredaktora časopisu Česká oční optika mi přinesla řadu 
nových zkušeností, výzev a příležitostí seznámit se s  lidmi z op-
tického oboru. Byla to velmi intenzivní cesta. Obzvlášť s blížícím 
se termínem tisku. Řeknu vám pravdu, nic neudělá šéfredaktora 
produktivnějším než poslední dny před uzávěrkou. I večery jsou 
mnohdy živější a barevnější než den. 

Optický obor mě zaujal a kdybych o něm věděl tolik, co vím dnes, 
možná bych se tehdy na sklonku minulého století nasměroval 
k tomuto studijnímu oboru. Ale nestalo se tak. Mým živobytím je 
klávesnice a písmena na ní prostředkem výrazu – v článcích, re-
portážích i knihách. A také práce s kamerou, obzvlášť pokud vám 
u toho do uší řinčí závodní motory. 

Z několika důvodů jsem učinil rozhodnutí sestoupit do role exter-
ního redaktora. Mé aktivity kolem optického oboru proto úplně 
nekončí a za to jsem velmi rád. Tvorbu časopisu Česká oční optika 
považuji za vznešenou práci a každé nové číslo z tiskárny mi vonělo 
stejně jako benzín nebo o asfalt spálené pneumatiky. Držet v rukou 
výtvor, jenž je společným úsilím šéfredaktora, optiků, odborníků 
a  v  neposlední řadě grafika, přinášelo velké zadostiučinění. Pak 
člověk na chvíli utichl břemenem únavy a za několik dní běžel celý 
proces opět dokola. Zase nové radosti pro čtenáře. Od tohoto čísla 
je vám však přináší nová šéfredaktorka Soňa Fišerová, která Českou 
oční optiku převzala. Věřím, že časopis posune opět o další úroveň. 
Že se na něj podívá, jak se říká, jinou optikou. 

Všem upřímně děkuji za vynikající spolupráci. Bylo mi potěšením. 
Tak třeba někdy a někde. Na závodech nejspíše…

Aleš Sirný, DiS. 
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Stránky SČOO autor:  
Ing. Pavel Šebek

Virtuální výstava oční optiky 
a optometrie – OPTINFO

Výstavou OPTINFO se proklikalo celkem přes 
1 100 unikátních návštěvníků, což je velmi uspo-
kojivý počet (dle webové analytiky). Tato akce 
probíhala na webu Společenstva po dobu dvou 
měsíců a byla ukončena 31. července. Přístup na 
webovou stránku výstavy byl veřejný a zdarma.

Děkujeme všem návštěvníkům a samozřejmě 
také všem společnostem a subjektům, které se do 
akce zapojily, a doufáme, že to bylo pro všechny 
přínosné. V případě zájmu můžeme akci ve vy-
lepšené formě opakovat.

Vzdělávací videa jsme po ukončení akce 
přesunuli na web SČOO, kde je mohou dále 
zhlédnout členové SČOO.

Co bylo OPTINFO?

Naštěstí i v chaotické a nejisté době coronavirové 
nákazy a souvisejících opatření náš obor jako celek 
v podstatě dobře prosperuje. Optici a optometristé 
však bohužel neměli v posledním roce a půl možnost 
získávat odborné znalosti na vzdělávacích akcích, 
ani informace o novinkách na trhu na výstavách. 
Společnosti podnikající v oboru měly omezené mož-
nosti propagačních a obchodních aktivit, ve smyslu 
přímého hromadného oslovení optiků a optomet-
ristů. Navíc i přes rozvolnění hygienických opatření 
a umožnění setkávání (a částečně snad i kvůli nim) 
výhledy na organizování akcí s větším počtem účast-
níků v blízké budoucnosti nevypadají stále ještě příliš 

jistě a optimisticky a zůstávají na úrovní „co se bude 
dít? … uvidíme.“

Jelikož smyslem existence Společenstva je 
podpora zdravého fungování oboru, spustili 
jsme v  rámci daných možností na našem webu  
www.scoo.cz od 1. června alespoň virtuální výstavu 
nazvanou OPTINFO. Ta byla v podstatě informač-
ním rozcestníkem, kterým se návštěvníci mohli 
přehledně a jednoduše proklikat k novinkám na 
optickém trhu, tedy k prezentacím společností ( je-
jich virtuálním výstavním stánkům). V rámci výstavy 
jsme zveřejnili také několik zajímavých odborných 
vzdělávacích a informačních video-prezentací. 

Videopřednášky na webu SČOO

Na webu www.scoo.cz mohou nyní členové 
SČOO zhlédnout videopřednášky, které jsme 
tam přesunuli z akce OPTINFO po jejím ukončení. 
Jedná se konkrétně o:

„Nový zákon pro zdravotnické prostředky“
Mgr. Jan Zahálka
Dopady MDR na českou legislativu  
pro optiku a optometrii.

„Sociální sítě a oční optika“
Jana Kovářová, MSc.
Jak na sociálních sítích budovat značku  
a získat nové zákazníky?

„Modrá kniha optiky a optometrie (ECOO)“
Ing. Pavel Šebek

SČOO informuje
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Současná profesní situace a trendy v Evropě, 
zamyšlení nad vývojem a budoucností oboru.

„Nový zákon o regulaci reklamy“
Mgr. Jan Zahálka
Novela zákona č. 40/1995 Sb. a její dopady na obor 
optika a optometrie.

Modrá kniha optiky a optometrie 
2020 (ECOO)

Společenstvo přeložilo a  zveřejnilo na svém 
webu český překlad „Modré knihy Evropské rady 
optometrie a optiky 2020“. Tento zajímavý mno-
hostránkový dokument, který vytvořilo ECOO, 
podává přehledným způsobem zcela aktuální 
pohled na profesní prostředí a trendy v Evropě 
a porovnává profesi v jednotlivých státech Evropy.

Modrá kniha slouží také jako výborný pod-
klad pro zamyšlení se nad současným stavem, 
vývojem a budoucností oboru. Konkrétně tento 
zcela unikátní dokument popisuje nastavení 
vzdělávání, legislativy a  praktikování profese, 
např. pole působnosti, standard vyšetření očí 
a zraku, počty odborníků a provozoven, zapojení 
do národního zdravotního systému a další, vše 
se spoustou podrobností a informací týkajících 
se jednotlivých zemí Evropy.

Česká verze Modré knihy optiky a optometrie 
2020 ECOO je volně ke stažení na webu Spole-
čenstva.

Nová verze webu SČOO

Vytvořili jsme novou verzi webu Společenstva, 
která je flexibilnější na úpravy pro správce webu 
i uhlazenější, příjemnější a přehlednější pro jeho 
návštěvníky. Aktualizovali jsme také nastavení 
ochrany osobních údajů podle nových požadavků 
GDPR a směrnice o účelu „cookies” či podobných 
nástrojů.

Novou verzi webu se všemi aktualizacemi jsme 
spustili začátkem června a  dále ji vylepšujeme 
a upravujeme. Omlouváme se proto za možné do-
časné komplikace na webu. V případě jakýchkoliv 
problémů prosím kontaktujte kancelář.

Kontroly ČSSZ údajného 
neoprávněného čerpání podpory 
Antiviru C

Některá územní pracoviště ČSSZ se jala kont-
rolovat a pokutovat oční optiky a došlo k jejich 
absurdnímu závěru, že u  očních optik mohlo 
dojít k zakázanému souběhu podpory z Antiviru C 
a kompenzační vyhlášky ze zdravotního pojištění.

Po právním rozboru jsme považovali věc za 
zřejmý omyl a nepochopení ze strany ČSSZ. Na 
ředitelství ČSSZ jsme proto napsali dopis, ve 
kterém jsme požádali o vnitřní instrukci směrem 
do krajů tak, aby ČSSZ zbytečně neplýtvala silami 
a časem ( jejich i optiků) na kontrolách v očních 
optikách. Zároveň jsme poslali dopis vysvětlující 
situaci na MZ ČR a požádali i  je o  jejich názor 
na situaci.

MZ ČR i ČSSZ nakonec dopisem potvrdily náš 
pohled na věc, a tedy že docházelo z jejich strany 
k nesprávnému pochopení situace.

Navíc jsme pro oční optiky připravili vzorový 
vysvětlující dopis, který po doplnění doporu-
čujeme odeslat na ČSSZ v  případě, že by se 
některá optika dostala do komunikace s  ČSSZ 
na toto téma.

Všechny informace a  dopisy jsme poskyt-
nuli otevřeně celé profesi (tedy nejen našim 
členům) v  rámci dřívější dohody, že informace 
týkající se nějakým způsobem oboru ve spojení 
s coronavirem budeme poskytovat volně všem. 
Doporučujeme použití dopisů a rozhodnutí zve-
řejněných v příslušném příspěvku na webu SČOO 
při obdobných komplikacích.

Nové povinnosti pro oční optiky 
spojené s MDR a novým zákonem 
(od 26. května 2021) a dopady 
novely zákona o regulaci reklamy na 
oční optiku

Pro podrobné informace navštivte náš web. Na-
jdete zde textové příspěvky i  video-prezentace 
mapující tato témata.

OPTA 2021 v září

26. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie 
a oftalmologie proběhne 17.–19. září na výsta-
višti v Brně. 

Z důvodu nekonání posledních dvou ročníků 
OPTY v řádném termínu organizuje BVV veletrh 
OPTA letos v  září. Společenstvo připravuje pro 
OPTU jako tradičně SČOO stánek s pohoštěním 
a informacemi, odborný program v OPTA Forum 
a i menší sobotní party, kterou plánujeme usku-
tečnit přímo na našem stánku v pavilonu B, a to 
hned po zakončení veletržního dne. Na stánku 
SČOO umožníme zároveň prezentace veletrhu 
Silmo Paris, časopisu Česká oční optika, NCO-
-NZO, ČKS a  OUS. Doufáme, že akce bude 
moci proběhnout a že se na ní konečně setkáme 
s mnohými z vás.
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Rosteme hrou

Hrají si děti se zrakovým postižením stejným 
způsobem jako děti běžně vidící? Jak se učí nevi-
domé děti imitovat hru jiných dětí? Mohou se děti 
s postižením zraku naučit hrát si společně mezi 
sebou i s ostatními dětmi? Jaké jsou překážky ve 
vývoji jejich hry? Mohou se také děti se zrakovým 
a mentálním postižením naučit si hrát?
Raná péče EDA vydala v dubnu 2014 tuto unikátní 
knihu, která čtivým, ale zároveň odborně fundova-
ným způsobem odpovídá na všechny tyto otázky. 
Autorkami knihy jsou tři nizozemské psycholožky 
– Ans van Eijden, Yolanda Moleman a Ellen van 
den Broek, které dlouhodobě pracují s  dětmi 
s postižením zraku.
Kniha podává nejen informace z dostupných vý-
zkumů v oblasti vývoje hry, ale i mnoho konkrétních 
postřehů k tomu, jak hru u dětí s postižením zraku 
podpořit. Hlavním motivem knihy je myšlenka, že 
hra je pro všechny děti přirozenou činností, zažívají 
při ní mnoho radosti, ale zároveň je i závažnou eta-
pou vývoje, kterou nelze vynechat ani podceňovat. 
Autorky kladou velký důraz na schopnost rodičů, 
vychovatelů, poradců rané péče apod. detailně 
pozorovat hru dítěte, umět analyzovat fázi vývoje 
hry, a díky tomu moci stanovit nejbližší dosažitelné 
cíle v podpoře jejího dalšího vývoje.

Knihu lze získat na: 
www.eda.cz/cz/co-delame/publikujeme/kniha

MOLEMAN, Yolanda a kolektiv. Rosteme hrou. Praha: 
Raná péče EDA 2014. 114 s. ISBN 978-80-260-5862-5

Via Lucis 

Kniha popisuje životní příběh Heleny Kellerové, 
hluchoslepé Američanky, která tmu a ticho pro-
měnila v nesmrtelnost. Po těžké chorobě, kterou 
prodělala v devatenácti měsících, jí z pěti smyslů 
zůstaly jen tři: chuť, čich a hmat. Shodou náhod 
i díky velké podpoře své rodiny se dostala do péče 
vynálezce telefonu Alexandra Grahama Bella, 
který se věnoval výuce hluchých dětí. Heleně 
zajistil domácí učitelku Anne Sullivanovou, jež 
naučila Helenu mluvit a později i číst. V dopro-
vodu Anne vystudovala Helena dívčí školu a jako 
první na světě s tímto hendikepem i Harvardovu 
univerzitu. V roce 1903 vydala Helena knihu Pří-
běh mého života a pak následovaly další. Mark 
Twain ji označil za jednu z největších osobností 
své doby. Kniha přináší příběh o lásce, inteligenci 
a nezdolné vůli, jež dokážou občas zvítězit nad 
beznadějností osudu.

JAROŠOVÁ, Jindra. Via lucis. Praha: Práh 2009. 296 s. 
ISBN: 978-80-7252-259-0

Doporučená literatura

# D R I V E Y O U R S T O R Y

CARRERA 235/S

autor: redakce



# D R I V E Y O U R S T O R Y

CARRERA 235/S
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Želvovina, 
rohovina, dublé – 
20. léta a vznik 
Československa 
Brejlařina bývala řemeslo jako každé jiné, a přestože se týkala rukodělné 
výroby předmětů tak malých, jako jsou brýle, byla to často i pěkná dřina.
Brejle, jak se původně v Čechách správně nazývaly brýlové obruby, sesta-
voval a ručně vyráběl ve své dílně člověk zvaný brejlař. Spisovná a dnes již 
hovorově používaná forma slova brejle měla svůj původ nejspíš v jazykové 
emancipaci od německého výrazu „brille“. Na Slovensku byl přitom více 
vžitý název okuliare. 

Brejlařské řemeslo 

Do našich krajin se brýlařské řemeslo dostalo 
skrze německy mluvící země z rakouské Vídně 
jakožto hlavního města c. k. monarchie a z ně-
meckého Norimberku, kde byla tradice ruční 
výroby brýlí již pevně zakotvena. Brejlařské díl-
ny, které se specializovaly na ruční výrobu brýlí, 
byly rozprostřené po celém Československu 
až do padesátých let 20. století, než byly malé 
živnosti znárodněny a začleněny pod Národní 
podnik Sanitas.

Z tohoto důvodu se brejlařské řemeslo stalo 
v  naší krajině téměř zapomenutou kapitolou 
a výroba brýlí manuálním způsobem se propadla 
do neznáma.

Skřipce, brýle a lorněty se vyráběly také z de-
sek želvy obrovské, které se objednávaly z Vídně. 
Vyráběly se dále skřipce z kaučukových ploten, 
celuloid nebyl ještě znám. Nejtěžší prací byla 
výroba rohových brýlí, které se dělaly kulaté. Pro 
rohy jezdívali učedníci na pražskou porážku do 
Hradební ulice. Přivezli jsme z jatek 50–60 uřeza-
ných volských rohů, od nich se uřezaly špičky až 

Ondřej Vicena 

autor: 
Ondřej Vicena, redakceDesign brýlí v Československu
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k dutině, pak se z rohů vytloukla vnitřní kost a po 
délce se pilou rozřízly. Každá půle se ve velkých 
kleštích na ohni ohřívala, až byla měkká. Nato 
se vložila do dvou železných ploten a ve svěráku 
rovně vylisovala. Potom se obě strany pilníkem 
srovnaly, podle mosazného středu se narýsoval 
tvar, vyřízl se a dále zpracoval [1]. Tak popisuje 
brejlař pan Antonín Vejvoda tradiční výrobu brýlí 
v Praze na přelomu století pro časopis Odborné 
zprávy z oční optiky v roce 1962 a dále pokračuje: 
Když se měly udělat zlaté brýle, koupil se v bance 
dukát. Protože měl 24 karátů, muselo se zlato ztavit 
s přísadou stříbra nebo mosazi na 14 karátů. Zlato 
se tavilo ohněm a dmuchavkou na dřevěném uhlí 
ve vydlabaném žlábku. Když bylo zlato roztavené, 
vlilo se do železné formy se žlábkem. Tím jsme 
dostali kus silného drátu, který se zpracovával až 
do drátu na stěžejky, nosník a očnice. 

Kovové skřipce a  brýle se vyráběly hlavně 
z  niklového drátu. Očnice se táhly ve „válcně", 
buď půlkulaté, tříhranné, nebo ploché. Zároveň 
s povrchem očnice se válcnou tvořil žlábek pro 
zasazení skla. Brýle se vyráběly jen stěžejkové 
(„šarnyrové”) s jednoduchým nosníkem. Stranice 
byly taženy z drátu nebo spletené ze čtyř slabších 
drátků. Skřipců se vyrábělo pět druhů. Zhotovení 

jednoho skřipce „Universal" vyžadovalo 53 úkonů. 
Hlavní práce byly válcování, letování, pilování, vrtá-
ní, leštění a montování. Zhotovení brýlí vyžadovalo 
44 pracovních úkonů. Veškeré šroubky a nýtky si 
vyráběli optici sami. Jeden dělník s učněm zhoto-
vil za týden tři tucty niklových skřipců či brýlí při 
každodenní jedenáctihodinové pracovní době [2].

Skřipcové brýle rodiny Masarykovy

Pro profesora Tomáše Garrigue Masaryka byly 
skřipcové brýle tak charakteristickým atributem, že 
si jej bez nich dnes už asi nedokážeme představit 
a právem jej řadíme mezi osobnosti, o kterých mů-
žeme říci, že brýle považovaly za součást sebe sama.

Masaryk za svůj život vystřídal několik variant 
skřipcových brýlí, od kovových po želvovinové, tyto 
brýle přitom řadíme mezi obruby typu pince-nez. 

Jejich název pochází z  francouzského „pin-
cer“ čili svírat a  „nez“ v  překladu nos. Většina 
brýlí tohoto typu byla opatřena v oblasti Evropy 
pružinou ve tvaru C, která se mohla postupem 
času opotřebovat, což mohlo jejich nositeli činit 
značné nepohodlí. Výhodou tohoto systému bylo, 
že na nos padnul téměř každému a nemusel se 

Brejlařská příručka, 
části cvikrů.

Nahoře cvikr amerického 
typu podobný tomu, jaký 
nosil T. G. M., ze sbírky 
Viléma Rudolfa, uprostřed 
historická pouzdra na brýle, 
úplně dole brýle z želvoviny 
z 19. století ze sbírky 
Viléma Rudolfa
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Vlevo Tomáš 
Garrigue Masaryk 
s cvikrem amerického 
typu, vpravo Alice 
Masaryková s cvikrem 
evropského typu.

tedy složitě upravovat individuálně. Obruby byly 
opatřeny koženými či korkovými polštářky, díky 
kterým lépe seděly na nose a tolik netlačily.

Po návštěvě Ameriky, kde se TGM seznámil 
a oženil s Charlotou Garrigue, začal nosit pro něj 
již typický cvikr amerického typu, který měl rov-
nou spojovací část mezi očnicemi, kde mohl být 
ukryt pružinový mechanizmus či systém šroubů, 
kterými bylo možné cvikr nositelem upravit do 
požadovaného rozměru.

Skřipcové brýle nosili i další členové rodiny 
Masarykových po tatíčkově vzoru. K brýlím se váže 
příběh Elis Masarykové, dcery Charlotty a Tomáše, 
která kvůli brýlím překvapivě zanechala studií na 
lékařské fakultě, protože je odmítala nosit. 

Částečně mi vadila krátkozrakost, ale neměla 
jsem odvahu nosit brejle. Jak na Bystřičce, tak 
v Praze děvče s cvikrem jako by bylo vyřazeno ze 
společnosti živých, pěkných dívek. Tak se mi to 
zdálo, ale nesoudila jsem správně. Tato ješitnost 
byla jednou z příčin, proč jsem po roce opustila 
lékařskou fakultu [3], přiznává Elis Masaryková ve 
svých pamětech. Později se s cvikrem na veřej-
nosti objevovala častěji, a dokonce i ve spojitosti 
s  otcovým odkazem jako nekorunovaná první 
dáma republiky.

V  letech osmdesátých byly v Praze tyto op-
tické závody: L. Raimondi, Staroměstské nám.  
(stánek), Adolf Eckstein, Příkopy, F. Tessaro, Sta-
roměstské nám. (stánek), Josef Novák, Perlová 
ul., K. Heller, Ferdinandova tř. ,,Platýz", Antonin 
Rosenthal, Příkopy, Otto Spitra, Ferdinandova 
tř. (roh Spálené ul.), Josef Křtěn, Husova tř., 
František Mašín, Linhartské nám., Jan Hubáček, 
Jung mannova ul., Karel Vejruba, Karlín, Královská 
ul., Josef Vejtruba, Malé náměstí. Někteří z těchto 
živnostníků se zabývali také výrobou brýlí.

Z Vídně do Nýrska

Z hlediska československého designu brýlí je pro 
nás však důležitý rok 1895, kdy se pan Eckstein 
se svým bratrem Adolfem přestěhoval i s celou 
brýlařskou továrnou z  Vídně do šumavského 
Nýrska. Továrna bratří Ecksteinů již byla v Ra-
kousku rozvinuta do té míry, že patřila k jedné 
z důležitých brýlařských firem, dokonce získala 
titul c. k. dvorního výrobce brejlí. 

Druhým velkým podnikem, který se speci-
alizoval na výrobu obrub ve velkém, byla firma 
Mařan a Matuška v Turnově. V tuto chvíli lze mlu-
vit o sériové výrobě, která potřebovala školené 
návrháře, jinými slovy designéry brýlí.

Ondřej Vicena
Designér brýlí Okula eyewear  
a zakladatel studia Optiqa

Literatura
[1] Odborné zprávy z oční optiky: magazín oční 

optiky. Praha: Zdravotnické zásobování n.p.,  
říjen–prosinec 1962.

[2] POLÁŠEK, J. a kolektiv autorů. Technický sborník 
oční optiky. Praha: Státní nakladatelství technické 
literatury. 1974. ISBN: 9783836525657. HRABĚ, 
K. Kap. 7.1. Šest století brýlí, Vývoj optického 
řemesla v českých zemích.

[3] SCHIFFER, N. N. Eyeglass Retrospective: Where 
Fashion Meets Science (Schiffer Book for 
Designers & Collectors). Nashville: Schiffer 
Publishing. 2000. ISBN. 9780764310416.

[4] MASARYKOVÁ, A. Dětství a mládí. Praha:  
Ústav T. G. Masaryka. 1960.  
ISBN: 80-901478-6-0.

T. G. Masaryk, 1925, volné dílo, autor neznámý Alice Masaryková, zdroj: Jindřich Vaněk, Muzeum 
T. G. M. v Rakovníku



13



14

Prim hraje 
nerozbitnost
V samém centru Brna má ve dvou místnostech dílnu a kancelář Jitka Klíční-
ková, jež vyrábí oční protézky a pomáhá tak vracet lidem, kteří přišli o oko, 
sebevědomí a sílu do života. Když mluví o svých pacientech, z nichž mnozí 
k ní chodí už léta a které už zná na téměř přátelské úrovni, celá září. Sama 
přiznává, že ji práce baví, že ji činí šťastnou a naplňuje ji.

Jak jste se k této práci dostala?
Přes svého tchána, jako zdravotník jsem měla 
k této práci z rodiny nejblíž.

Co jste vystudovala?
Jsem zdravotní sestra a pracovala jsem v Úrazové 
nemocnici v Brně. Tchán se věnoval očním proté-
zám, a protože šel do důchodu, hledal někoho, 
kdy by ho nahradil. Nabídl mi, jestli bych nechtěla 
pracovat s ním a posléze výrobu převzít.

Ve kterém roce začal tchán s výrobou očních protéz?
Bylo to těsně po revoluci. Já jsem s ním začala 
pracovat v roce 1996.

Jak pracujete s  pacienty? Jaká je práce s  člově-
kem, který přišel o  oko? Myslím, že to musí být 
velmi náročné.
Záleží na tom, jakým způsobem o oko přišel. Pro 
člověka, který měl nějakou nehodu, stalo se to ze 
dne na den, je to velký šok. V případě nádoru je 

Rozhovor autorka:  
Ing. Soňa Fišerová
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pacient šťastný, že nemoc vůbec přežil, je to pro 
něj úleva. Sice má psychické trauma, že přišel 
o oko, ale hlavní roli hraje, že nádor byl pouze 
v oku a díky vyjmutí oka se bujení zastavilo. To je 
pro tyto lidi vysvobozující. Pak jsou to například 
autonehody nebo úrazy bez vlastního přičinění, 
kdy člověku spadne něco do oka, což nebývá 
až tak jednoduché. Kulka při honu, odražený 
kamínek od tramvaje nebo rána do obličeje při 
rvačce. Často si ublíží děti, většinou sourozenci, 
nešťastnou náhodou. Šipky, dříve to bývaly luky, 
nože, nůžky, střepy, výbušniny, vzduchovka. Pak 
jsou to pracovní úrazy, i  když těch už je dnes 
minimum, protože se velmi dbá na ochranné 
pomůcky.

Jak dlouho trvá poúrazovým pacientům, než se 
smíří se vzniklou situací?
Někdo je s  tím smířený hned a  je šťastný, že 
žije. A pak jsou lidé, kteří se s tím nevyrovnali 
za celý život.

Bavíte se s pacienty o tom, jak o oko přišli?
Každý pacient má anamnézu, takže se mi svěří, 
co se mu stalo.

Proč vyrábíte zrovna akrylátové protézy?
Na Moravě se jiné než akrylátové nevyrábějí. 
Skleněné protézy se dělají pouze v  severních 
Čechách v Jablonci nad Nisou, v Ústí nad Labem, 
protože je to sklářský kraj.

Jaký je konkrétně materiál, se kterým pracujete?
Syntetická pryskyřice, což je nerozbitný materiál. 
Sklo je moc pěkné, ale má krátkou životnost, 

rychle se opotřebuje. Akrylát se nerozbije, když 
spadne na zem, nepoškodí se ani dlouhodo-
bějším nošením. V  tom spočívá velká výhoda 
akrylátové protézy. A pak je tu ještě jedna důležitá 
výhoda, že lidi nestudí v zimě v očním důlku. Prim 
hraje praktická stránka věci – nerozbitnost.

Nepoškozují protézky ani slzy?
Slzy poškozují povrch protézky hodně. Proto se 
doporučuje po třech letech výměna, ale je to in-
dividuální. Někomu vydrží i déle. Mám pacienty, 
kteří musí přijít po roce, po dvou, protože mají 
agresivnější slzy, protézky se jim dříve poškodí. 
Pacienti se obvykle po třech letech objednávají, 
aby předešli potížím.

Můžete nám popsat technologii výroby, tedy to, 
jakým způsobem protézka vzniká?
Paní Klíčníková nám ukazuje vzorníky se spoustou 
různých protézek.
Když přijde pacient, vybereme protézku podle 
vzorníku tak, aby nejlépe padla do oční jamky. 
Díky těmto vzorkům nepotřebuji dělat obtisk. Ten 
dělám v případě, že nemůžeme najít vhodný tvar. 
Anebo je oční důlek poškozený tak, že v něm nic 
nesedí. Když pacientovi nasadím vzorek, už vidí, 
jak bude vypadat, cítí, jestli ho někde tlačí, jak je 
mu to příjemné, jak se v něm cítí. Vzorek protézky 
následně doupravím do konečné podoby. Podle 
upraveného vzoru si vyrobím sádrový odlitek, do 
kterého vložím Superpont neboli bílý materiál, 
ze kterého se dělá bělmo, zapracuje se duhovka 
a nalepí se imitace žilek. Po polymeraci se celek 
opracuje, přiryje akrylátem, což je ta průhledná 
vrstva. Povrch se důkladně vyleští.

Jitka Klíčníková 
v kanceláři v centru 
Brna.
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Zůstaneme ještě u  výroby, protože optiky tento 
proces zajímá. Jak vlastně změříte orbitu?
Podle vzorníku. Mám velikou zásobu vzorků 
různých velikostí.

Máte už tedy v oku, jak je ten prostor u každého 
veliký?
Ano. Oční důlek si prohlédnu a  vidím, jaký je 
prostor a jaká velikost bude pro pacienta vhodná. 
Vyzkouším ji a pacient mi řekne, jestli protézka 
netlačí a cítí se příjemně.

Setkáváte se s  tím, že by pacienti byli tvarem 
protézky překvapeni?
Většinou čekají kouli. (Smích.)

Chodí k vám pacienti už s nějakými danými para-
metry od lékaře?
Ne. Pouze s poukazem od lékaře, že mají zájem 
o oční akrylátovou protézu. To je celé. Zbytek už 
se odehrává mezi mnou a pacientem.

Hradí všechno pojišťovna?
Na oční akrylátovou protézu pojišťovna přispívá 
jen částečně.

Kolik existuje výrobců akrylátových protézek?
Tři. V Opavě a v Praze. A já jsem v Brně.

Vy máte vlastně pokrytou republiku.
Ano, a  ono to víceméně stačí. Mám pacienty 
z celé republiky, ale převážně z Moravy a neustále 
přibývají i pacienti ze Slovenska.

A třeba z Rakouska?
Já pacienty z  Rakouska ani Německa nemám, 
mají své výrobce, a navíc tam převažuje tradice 
skleněných protéz.

Jak dlouho po operaci lze protézu používat?
Doporučuje se šest až osm týdnů od operace. 
Je důležité, aby se prostor důkladně zahojil, 
jinak by po čase protéza nemusela vyhovovat.

Malovaní duhovky, 
opracovaní oční 
protézy. 
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Vzorník s protézkami. 
Takových má Jitka 
Klíčníková plnou 
skříň. Díky velkému 
množství vzorků 
pacientovi během 
první návštěvy dokáže 
najít vhodný kousek, 
podle kterého vyrobí 
protézku na míru. 
Pacient už v té chvíli 
ví, jak bude vypadat, 
a odchází klidnější 
a spokojenější.

Liší se nějak protézky, když člověk přijde o oko po 
úrazu, nebo když o ně přijde po rakovině a odstra-
ňují mu během zákroku i tkáně okolo?
Každá protéza je jiná, záleží na tom, jak rozsáhlý 
byl nádor nebo úraz. Pokud jsou poškozené kosti 
i měkké tkáně a oční důlek je zdeformovaný, musí 
se vymodelovat tak, aby dobře seděla.

Co drží protézku v oku? Je to její tvar?
Protézy drží horní a spodní víčko. Musí být funkční.

A když nejsou funkční víčka?
V tom případě nastává problém, protože by pro-
téza mohla lehce vypadnout. Dříve se to často 
stávalo po ozařování. A když už nejsou víčka, nedá 
se protéza nasadit.

Co způsobuje, že když nasadíte protézku, obě oči 
se hýbají stejně?
Protézka se hýbe, pokud je pacientovi voperovaný 
implantát. Pohyb není úplně totožný se zdravým 
okem, ale částečný pohyb umožňuje. Nejlepší 
pohyb vzniká, pokud je velmi tenká protéza (říká 
se jí slupková protéza) nasazena na původní atro-
fované oko. To se pak pohybuje téměř totožně.

Jak dlouho trvá výroba oční protézy?
Ke mně přijde pacient dvakrát. První návštěvou 
u  mě stráví asi hodinu, vybereme vhodnou 
velikost, udělám si formu, namaluju duhovku. 
Za týden si pacient přijde protézku vyzkoušet, 
a pokud je vše v pořádku, odchází s ní.

Zastavme se u duhovky. Vy si pacienta prohlédne-
te, případně si ho vyfotíte?
Ne, nefotím, zkoušela jsem, ale barvy nebyly vě-
rohodné, vypadaly nepřirozeně. Duhovku maluju 
ručně podle zdravého oka, barvy se osvědčily.

On u  vás sedí jako já teď naproti vám a  vy ma-
lujete?
Ano. Podívám se, poměřuji barvu se zdravým 
okem a maluji.
(Paní Klíčníková bere do ruky malé kolečko, 
přikládá je k mému levému oku a ukazuje, jak 
pracuje.)

Vyrábíte i náhrady pro malé děti?
Ano. Hlavně po nádorových onemocněních, vro-
zených vadách. Těchto případů je hodně. Každý 
rok určitě takové tři nebo čtyři děti mám.

Jak se liší práce s  dětmi oproti práci s  dospělými 
pacienty?
Práce s dětmi je mnohem složitější, zvláště s mi-
minky. Důležitá je spolupráce rodičů, bývá to na 
více návštěv, záleží na věku dítěte. Nechci, aby ke 
mně děti chodily se strachem.

Chodí k vám i s úplně malinkatými dětmi?
Ano, ale my se s rodiči většinou domlouváme, že 
to odložíme na věk šesti měsíců.

A starší děti?
S většími dětmi už problém nebývá. Ale stalo se, 
že přijela rodina až z Českých Budějovic a dítě 
neotevřelo oči. Tak museli přijet znovu.

Jak často se musí protézy měnit?
Optimální doba jsou tři roky. Záleží na tom, jak 
rychle se protéza opotřebuje a začne vyvolávat 
problémy, např. záněty.

Když tedy protéza není úplně hladká, stimuluje 
v očním důlku zánětlivé procesy?
Ano, opotřebovává se každodenním nošením 
a přispívá k tomu i stárnutím materiálu.
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Existují nějaké speciální roztoky na čištění?
Já doporučuji destilovanou vodu, výborně pro-
tézu vyčistí a nezanechá usazeniny jako obyčejná 
tvrdá voda, po které vznikne drsný povlak na 
povrchu. Pacienti mohou používat i běžné kapky 
z lékárny.

Jak zaručíte při výrobě, že povrch je úplně hladký?
Mám přístroje, které dokáží povrch perfektně 
vyleštit.

Jaké problémy nejčastěji mají nositelé protézek?
Nejčastější problém je ochabnutí spodního víčka, 
stačí se podívat nahoru a protéza vypadne.

Dá se to nějak řešit?
Snažím se upravit tvar protézy, a pokud to nepo-
může, je nutná plastická operace.

Ještě bych se chtěla vrátit k  barvám. Dělala jste 
někdy protézku, která nekryla původní oko, byla 
extravagantní?
Nedělala. O to pacienti absolutně nemají zájem. 
Ale dělala jsem třeba oči do voskových figurín An-
dyho Warhola, pro divadlo, pro film do nějakého 
hororu, na výstavy. Ale ještě se mi nestalo, že by 
přišel pacient a chtěl jednu extravagantní pro-
tézku. Tito lidé o to opravdu nemají zájem, jsou 
rádi, když je to maximálně nenápadné. A neznám 
pacienta, který by se k tomu hrdě přiznal a řekl 
si, že teď půjdu třeba na fotbal a budu mít pro 
to speciální protézku. To ne.

Musí se nositelé protézek nějak chránit při sportu?
Doporučuju hlavně při koupání plavecké brýle. 
Stalo se mnohokrát, že protézka vypadla na kou-
pališti, v bazénu nebo moři. Je to dost častý případ 
ztráty oční protézy.

Je tedy dobré nechat si udělat i náhradní protézku?
Vždy doporučuju, aby byla jedna protéza rezervní, 
nikdy nevíte, co se může přihodit.

Za rozhovor poděkovala Ing. Soňa Fišerová.
foto: Petr Gabzdyl

U Klíčníků se optická 
profese v rámci 
rodiny dědí. Na 
obrázku můžete 
vidět živnostenský 
list z roku 1897 na 
jméno Karla Klíčníka, 
dědečka tchána paní 
Klíčníkové, o němž se 
zmiňuje v úvodu.
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Chraňte si oči přes léto s novinkou  
Hi-Vision SUN PRO
100% UV ochrana • 100% sluneční povrchová úprava
•   zvýšená odolnost proti poškrábání na přední i zadní straně čočky
•   určena pro barevné a polarizační čočky 
•   ochranná antireflexní vrstva na přední straně poskytuje  
 dokonalejší kontrast a lepší zorné pole
•   zlepšuje estetický vzhled a vlastnosti slunečních čoček

UŽIJTE SI LÉTO

inzerce - SUN.indd   2inzerce - SUN.indd   2 9.7.2021   9:33:209.7.2021   9:33:20
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Interiérové 
brýlové čočky – 
modus operandi  
V současné době můžeme v naší odborné praxi sledovat vzrůs-
tající trend v potřebě našich pacientů vidět správně na blízkou 
a střední vzdálenost. Klasické progresivní brýlové čočky, ať už 
klasické konvenční, či na různých úrovních individualizované, 
jsou již několik desítek let pevnou součástí nabídky očních optik. 
Ačkoliv tyto „multifokální“ ( jak je naši zákazníci častěji nazývají) 
brýlové čočky mají opravdu multifunkční použití, nejsou ideální 
pro všechny typy činností. V současné době jsou proto velmi 
diskutované a často pro určité příležitosti preferované takzvané 
interiérové brýlové čočky (IBČ), někdy také označované jako 
pracovní, kancelářské či indoorové brýlové čočky. V tomto krát-
kém odborném článku si jednoduchých způsobem představíme 
koncepci těchto čoček a uvedeme několik příkladů jejich použití. 

Pro koho jsou IBČ určené?

Uveďme si jednoduchý příklad. Pokud 
budete doporučovat první brýlovou 

korekci pro ametropa (emetropa) 
a  zároveň presbyopa, máme dvě zá-
kladní volby. Za předpokladu, že bude 
adice rovna 1 D, můžeme pacientovi 

doporučit jednoohniskovou brýlovou 
čočku, se kterou uvidí ostře na vzdá-
lenost jednoho metru bez akomodace 
a  s  maximální akomodací (pokud je 
jeho akomodační šíře 4 D) na vzdále-
nost 20 cm. Podle mých zkušeností se 
spokojí velká většina těchto pacientů 
s  touto korekcí, protože s  brýlovou 
čočkou uvidí ostře jak na monitor 
stolního počítače, tak i na běžný text, 
který si potřebují přečíst. Pokud se ale 
bude jednat o pacienta s menší ako-
modační šířkou (2 D), a tudíž větší adicí 
(2 D), bude již interval ostrého vidění 
zmenšen. Pacient emetrop presbyop 
uvidí ostře od 0,5  metru do 25  cm 
(viz obrázek 1). Čtecí vzdálenost bude 
vyhovující, ale práce na počítači bude 
velmi omezena, protože obvyklá vzdá-
lenost k monitoru bývá až 80 cm. V tuto 
chvíli můžeme pacientovi nabídnout 

Optometrie autoři:  
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.,  
Bc. Libuše Nováková Knollová, 
Mgr. Petra Záděrová,  
Mgr. Jana Sokolová Šidlová, Ph.D.,  
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
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dvě řešení podle toho, jak chce danou 
brýlovou korekční pomůcku používat. 

Progresivní brýlové čočky 
nebo IBČ

V případě, že se pacient rozhodne po-
užívat brýle na stálé nošení (celý den), 
můžeme doporučit klasickou progre-
sivní brýlovou čočku. Tato čočka může 
při pohledu na dálku obsahovat 0 D 
nebo korekci drobné ametropie, kterou 
u  každého pacienta naměříme, nebo 
se může jednat právě o IBČ. Tento typ 
korekční pomůcky bychom měli prefe-
rovat u pacientů, kteří nechtějí a nemusí 
nosit brýle stále, respektive celý den, 
a chtějí brýle používat pouze při práci 
v místnosti. V případě volby IBČ získává 
pacient ještě jeden velmi důležitý bene-
fit a tím je široké zorné pole na pracovní 
vzdálenost a do blízka. Tento benefit je 
možný díky zákonu podle Minkwitze, 
který hovoří o tom, že delší progresivní 
kanál a nižší adice rozšiřuje progresivní 
kanál. Jinými slovy nechtěný astigmatiz-
mus, který se nachází v periferii každé 
brýlové čočky s progresivním designem, 
bude odsunut více do periferie. 

Uveďme si opět příklad emetropa 
(akomodační šířka 2 D) a zároveň pres-
byopa s  adicí 2 D. V  prvním případě 
budeme používat klasickou progresivní 
brýlovou čočkou s korekcí na dálku 0 D 
a adicí 2 D a délkou progresivního ka-
nálu 18 mm, která pacientovi umožní 
zaostřit z nekonečné vzdálenosti až do 
25 cm před okem. Šířka progresivního 
kanálu bude v tomto případě asi 4,5 mm  
(18/2/2 = 4,5 mm). Druhým řešením to-
hoto problému bude interié rová brýlová 
čočka s korekcí do blízka 2 D a degresí 1 D 
s délkou progresivního kanálu 28 mm. 
Šířka progresivního kanálu tak bude asi 
14 mm (28/2/1 = 14 mm). Srovnání těch-
to dvou typů korekce s nákresem šířky 
progresivního kanálu můžeme vidět na 
obrázku 2. Klasická progresivní brýlová 
čočka umožňuje kvalitní vidění s širokým 
zorným polem na dálku a je tedy vhodná 
pro řízení motorového vozidla. Na druhé 
straně šířka progresivního kanálu na 
důležitou střední vzdálenosti je velmi 
omezena. V tomto ohledu je výhodnější 
IBČ, která nabízí na střední vzdálenost 
až trojnásobně širší progresivní kanál, 
ale omezuje vidění na dálku (vzdálenost 
i šířku zorného pole). Z toho vyplývá, že 

IBČ by neměly být používány při řízení 
motorového vozidla, i když se pacientovi 
zdá, že s nimi vidí do dálky ostře.

Dva základní typy IBČ podle 
objednání a centrace

Tak jak se postupně v nabídce výrobců 
brýlových čoček objevovaly různé ge-
nerace IBČ, můžeme zmínit, že v sou-
časnosti existují dva základní typy IBČ 
podle způsobu předpisu a objednání. 
První typem jsou progresivní IBČ, které 
se objednávají jako klasické progresivní 
brýlové čočky. U těchto brýlových čoček 
je třeba definovat korekci na dálku, 
hlavní pracovní bod na střední vzdále-
nost (dioptrie nebo vzdálenost napří-

klad na monitor PC) a  adici. Druhým 
typem IBČ jsou čočky s definovanou de-
gresí neboli redukcí. U tohoto typu IBČ 
je nutné objednat vrcholovou lámavost 
brýlové čočky do blízka a vybrat z nabí-
zené degrese/redukce (obvykle −0,75 D, 
−1 D nebo −1,5 D). Pokud tedy budeme 
objednávat brýlovou čočku s vrcholo-
vou lámavostí na blízko 3 D a degresí/
redukcí −1 D, umožníme emetropovi 
vidět ostře na vzdálenost 0,5 m, protože 
při přirozeném pohledu vpřed mu před 
zornicí zůstane korekce 2 D. 

Centrování IBČ je velmi individu-
ální a v tomto ohledu se doporučuje 
pozorně sledovat instrukce výrobce 
těchto korekčních pomůcek. Obec-
ně můžeme říci, že existují dva typy 

obr. 1 Rozsah ostrého vidění s brýlovou čočkou (upraveno podle [2]).

obr. 2 Porovnání progresivní brýlové čočky a IBČ (upraveno podle [2]).
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centrace podle toho, zda se jedná 
o  progresivní, nebo degresivní IBČ. 
V prvním případě centrujeme vertikál-
ně vztažný bod na střední vzdálenost 
(obvykle žlutý křížek) na zornici při 
přirozeném pohledu a  horizontálně 
na pupilární vzdálenost (dále jen PD) 
do dálky (viz obrázek 3a). V případě 
degresivních IBČ umístíme vtažný 
bod na střední vzdálenost vertikálně 
asi 4 mm pod zornici při přirozeném 
pohledu do dálky. Horizontálně ale 
tento vztažný bod centrujeme podle 
PD do blízka, protože se nachází ve 
stejné rovině jako vztažný bod do blíz-
ka (viz obrázek 3b). U obou typů IBČ 
musíme vždy na centrovací podložce 
zkontrolovat, zda se oba vztažné body 
do dálky/na střední vzdálenost a do 
blízka vejdou dovnitř očnice. Některé 
IBČ jsou totiž náročné na vertikální 
velikost očnice a mnohdy je doporu-
čená i hodnota 30 mm.

Závěr

Cílem tohoto článku bylo přinést zá-
kladní informace o  IBČ. Zmínili jsme 
jejich indikační kritéria a  rozdíl mezi 
klasickou progresivní čočkou, kterou 
je možné používat na všechny vzdále-
nosti. Z technických a výrobních důvodů 
však tyto čočky mají obvykle nejvíce 

zúžený progresivní kanál v oblasti pra-
covní vzdálenosti, a proto nejsou zcela 
vhodné pro práci s monitory počítačů. 
Periferní astigmatizmus generovaný 
progresivní plochou omezuje šířku 
progresivního kanálu. V tomto ohledu 
se tedy IBČ jeví jako optimální řešení. 
V  případě ametropického pacienta 
bychom mohli doporučit klasickou 
progresivní brýlovou čočku na běžné 
používání a IBČ do místnosti, zejména 
pro práci s monitorem počítače.

Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.  
Bc. Libuše Nováková Knollová  
Mgr. Petra Záděrová 
Mgr. Jana Sokolová Šidlová, Ph.D.  
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
LF MU v Brně
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obr. 3a Vertikální a horizontální centrace vztažného bodu na 
střední vzdálenost u progresivní IBČ [3].

obr. 3b Vertikální a horizontální centrace vztažného bodu na 
střední vzdálenost u degresivní IBČ [3].
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V interiéru
Čočky Transitions XTRActive Polarized jsou 

čiré s nádechem šedé pro větší ochranu před 
škodlivým modrým světlem.

Venku
Navrženy speciálně tak, aby se zatmavovaly podle 

intenzity dopadajícího světla. Barviva XTRActive 
umožňují čočkám dosáhnout nejtmavšího 

zabarvení při ostrém slunečním světle.

V situacích, kdy docházi 
k oslepujícímu oslnění
Variabilní polarizace se aktivuje při ostrém světle 
venku a dosahuje až 90% účinnosti při nejtmavším 
zabarvení čočky.

Za čelním sklem auta
Čočky Transitions XTRActive Polarized se ztmaví za čelním 
sklem, aby chránily oči řidiče před slunečním světlem. 
Polarizace se však neaktivuje.

Dynamická polarizace

Revoluční fotochromatické molekuly 
s dichroickými vlastnostmi.

Rychlejší a tmavší Transitions XTRActive

Nejnovější technologie nové generace Xtractive reagující na 
UV záření a viditelné světlo. První produkt uvedený na trh, který 

používá fotochromatická barviva této nové technologie.

Představujeme doposud jedinou 
a nejlepší brýlovou čočku, která je

čirá v interiéru a polarizační v exteriéru
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Optická únia 
Slovenska informuje 
Spomienka na pána Dušana 
Šebeňa

V uplynulom mesiaci sme sa rozlúčili 
s  našim dlhoročným kolegom, pá-
nom Dušanom Šebeňom, jedným so 
zakladateľov Komory očných optikov 
v  Československu a  neskôr na Slo-
vensku. Celý život pracoval v  oblasti 
očnej optiky a optometrie, pôsobil ako 
oblastný inšpektor a neskôr ako riaditeľ 
krajskej správy v  Národnom podniku 
Očná optika, kde sa stal zakladateľom 
siete očných optík v Stredoslovenskom 
kraji. Na sklonku svojej kariéry podnikal 
v očnej optike. V  roku 2016 mu bolo 
udelené Optickou úniou Slovenska 
ocenenie za celoživotné dielo v oblasti 
očnej optiky a optometrie na Sloven-
sku. A tak si aj pána Šebeňa uchováme 
vo svojich spomienkach ako človeka 
milujúceho svoje povolanie očného 
optika, ktorému obetoval celý svoj 
život, za čo mu patrí naša veľká vďaka. 
Česť jeho pamiatke!

Optometria z pohľadu 
slovenskej legislatívy

V  západných krajinách má profesia 
optometristu dlhú tradíciu a  vysokú 
prestíž.  Lekári sa môžu plne venovať 
liečbe očí, meranie zraku väčšinou 
zostáva úplne v kompetencii optomet-
ristov. Obe skupiny úzko spolupracujú 
a vzájomne sa dopĺňajú. Na Slovensku 
sa bohužiaľ doposiaľ stretávame so 
znevažovaním práce optometristov zo 
strany oftalmológov. Aj keď väčšina 
oftalmológov už pochopila prínos op-
tometristov pre výkon ich povolania, 
stále sa nájdu takí, ktorí tvrdia svojim 
pacientom, že optometristi nemajú 

právo vykonávať svoju profesiu. Aby 
sme uviedli veci na pravú mieru, zhrnuli 
sme všetky legislatívne predpisy, ktoré 
sa týkajú výkonu profesie optometristu 
na Slovensku.

Optometria je zdravotnícke povola-
nie uznané Európskym spoločenstvom. 
Štatistická klasifikácia ekonomických 
činností, záväzná pre celú EÚ, skratka 
NACE, charakterizuje povolanie opto-
metristu takto:

Optometrista vykonáva špeciali-
zované činnosti v oblasti očnej optiky 
a optometrie v očnej optike, ako napr. 
posudzovanie a  návrh okuliarov pri 
myopii, hypermetropii, astigmatizme, 
presbyopii a  afakii po predchádza-
júcom objektívnom zistení refrakcie; 
subjektívne stanovenie refrakcie a vy-
meriavanie potrebných parametrov 
na zhotovenie okuliarovej korekcie 
a aplikáciu kontaktných šošoviek; zis-
ťovanie videnia a farbocitu u vodičov 
a  zamestnancov v  doprave; meranie 
rovnováhy a  binokulárnych funkcií. 
Optometrista kontroluje a preskúšava 
používané očné pomôcky, prispôsobu-
je ich, vykonáva úpravy, drobné opravy 
a merania súvisiace s predpisovaním 
korekčných pomôcok. Optometrista 
využíva na screening a  stanovenie 
subjektívnej refrakcie výlučne pre oko 
bezkontaktné meracie techniky.

Výkon tohto zamestnania je re-
gulovaný na Slovensku nasledovnými 
právnymi predpismi:

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. 523/2011 Z. z. 
o požiadavkách na materiálne a pries-
torové vybavenie očných optík.

Zákon č. 362/2011 Z. z. o  liekoch 
a zdravotníckych pomôckach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnosten-
skom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 576/2004 Z.z. o  zdravot-
nej starostlivosti, službách súvisiacich 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytova-
teľoch zdravotnej starostlivosti, zdravot-
níckych pracovníkoch, stavovských or-
ganizáciách v zdravotníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

Nariadenie vlády Slovenskej re-
publiky č. 296/2010 Z. z. o  odbornej 
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 
povolania, spôsobe ďalšieho vzdeláva-
nia zdravotníckych pracovníkov, sústave 
špecializačných odborov a sústave cer-
tifikovaných pracovných činností v znení 
neskorších predpisov.

Nariadenie vlády Slovenskej repub-
liky č. 513/2011 Z. z. o používaní profe-
sijných titulov a  ich skratiek viažucich 
sa na odbornú spôsobilosť na výkon 
zdravotníckeho povolania.

Vyhláška Ministerstva zdravotníc-
tva Slovenskej republiky č. 366/2005 
Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia 
sústavného vzdelávania zdravotníc-
kych pracovníkov v  znení neskorších 
predpisov.

Za predstavenstvo OÚS
Ing. Alexandra Kováčiková

Stránky OÚS autorka:  
Ing. Alexandra Kováčiková



Povrchová úprava Master CarboPURIT® 
zabezpečí ochranu zraku pred UV žiarením 
a súčasne pred modrým svetlom.

Zelená linka: 0800 148 147

www.sagitta.sk

Harmónia pre oči bez kompromisov
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videnie

+ zvýšená
odolnosť

+ ochranná vrstva
pred UV

+ fi lter modrého
svetla

+ dlhodobo
čisté sklá
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Dostupné postupy 
nabízejí možnosti 
redukce progresivní 
myopie 
Na základě patologických konsekvencí, které mohou dopro-
vázet progresi myopie, se již mnoho let intenzivně hledají 
možnosti, jež mohou tuto progresi zmírnit. Rozhodující je, 
zda je vysoká myopie pouze projevem progrese, která probí-
há běžně do ukončení druhé dekády života, anebo se jedná 
o patologický jev, který svými důsledky ovlivňuje i ekonomiku 
růstem nákladů ve zdravotnictví. 

Mezinárodně lze vysledovat nárůst 
myopie a  vysoké myopie až do roku 
2050. Těžiště tohoto vývoje se očekává 
především v  jižní Asii. Pro Německo 
zatím neexistují spolehlivé údaje, které 
by byly předloženy. Tyto výsledky mohou 
být vnímány jako indikátor změn v no-
šení brýlí v průběhu let. Výsledky studií 
procházejí kritickým hodnocením.

I když vývoj myopie v Německu není 
ještě soustavně sledován, v denní praxi 
se objevují případy, u nichž by se mohlo 
uvažovat o intervenci.

V zásadě se vychází z toho, že souhra 
genetických faktorů a vlivu podmínek 
prostředí ovlivňují počátek a vývoj myo-
pie. Genetické faktory s největší pravdě-
podobností nemohou být pouze samy 
o sobě zodpovědny za rapidní vzestup 
myopie. Úlohu specifických faktorů 
životního prostředí ozřejmují studie na 
zvířatech, při nichž dlouhodobý růst oka 
může být podmíněn zrakovými podně-

ty. Dvě studie z Číny ukazují, že myo-
pizace se častěji vyskytuje u lidí s větší 
zodpovědností v zaměstnání, s vyšším 
sociálně-ekonomickým statusem, vyš-
ším podílem práce do blízka a kratším 
časem tráveným venku (v přírodě).

Následující text shrnuje současné 
možnosti, jak lze podle vědeckých stan-
dardů ovlivnit progresi myopie. Tyto 
možnosti lze rozdělit do dvou skupin –  
na oblast farmaceutickou a  optickou. 
Nejdříve je třeba u potenciálních kan-
didátů zvážit tato opatření.

Potenciální kandidáti pro 
různá opatření

Jako první krok je nutno vyselektovat 
rizikovou skupinu tak, aby bylo možno 
použít ideální opatření.

Vývoj myopie začíná obvykle mezi 
šestým a dvanáctým rokem života. Vý-

jimky i zde potvrzují pravidlo. Aby bylo 
možno rizikovou skupinu lépe identi-
fikovat, je vytvořen dotazník umístěný 
na internetu. V  zásadě jako rizikový 
faktor platí ženský rod, relativní peri-
ferní hypermetropie spojená s asymetrií 
a esoforie do blízka.

Farmaceutické prostředky

Atropin 
Atropin byl již dlouho brán v  potaz 
jako intervenční prostředek při pro-
gresi myopie, mydriáza po jeho pou-
žití paralyzuje schopnost akomodace, 
názory na použití u dětí však byly dříve 
nejednotné.  

V  roce 2012 uveřejnili Blatta a  da 
Chia se spolupracovníky pozorování, že 
používání atropinu v ředění 0,01 % (na-
místo 0,1 %) přináší řadu předností: je 
redukována mydriáza a tím i akomoda-
ce. Při normálně dozovaném atropinu 
po ukončení terapie je nárůst myopie 
opět výraznější. Tento jev nebyl při nízké 
koncentraci atropinu pozorován.

7-Methylxanthin (7-MX)
7-MX je metabolit kofeinu, který je 
systémově užíván k prevenci myopie. 
Přitom nevykazuje žádné vedlejší 
účinky typické pro kofein. Více než 

překlad:  
prof. MUDr. Blanka 
Brůnová, DrSc.

Optometrie
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tříletá studie popisuje slibné výsledky. 
V Dánsku je 7-MX prozatím povolen. 
Jedna studie zkoumala účinek 7-MX 
na kuřatech a neprokázala žádný efekt. 
Podle současných znalostí působí 
7-MX na skléru a autoři se domnívají, 
že je rozdíl mezi sklérou ptáků a savců. 
Studie realizované na opicích naproti 
tomu prokázaly potenciál k  redukci 
progrese myopie. 

Optické intervenční výkony
Nejprve bylo zkoumáno, zda progrese 
myopie může být ovlivněna progre-
sivními, bifokálními nebo prizmatic-
kými čočkami, výsledky však nebyly 
signifikantní. 

Multifokální kontaktní čočky
V nedostatečné nabídce byly nejdříve uží-
vány multifokální kontaktní čočky, jejichž 
korekce do dálky byla v centru. Hypotéza 
pro jejich použití vycházela z  toho, že 
periferní obraz bude myopizován a tím 
z periferie ubyde růstových signálů (obr. 1). 
Tomuto efektu se ve své dvouleté studii 
věnoval von Walline se spolupracovníky.

Měkké antimyopické kontaktní 
čočky
Mezera ve speciální nabídce antimyo-
pických prostředků vedla k  vyvinutí 
speciálních dezénů výrobců kontaktních 
čoček. Tříleté výsledky uveřejnil Cham-
berlain se spolupracovníky.

Ortokeratologie
Ortokeratologické kontaktní čočky 
oplošťují centrální oblast rohovky, opírají 
se o její periferii. Tyto reverzibilní změ-
ny rohovky vedou k  foveolární změně 
refrakce a  relativní myopii v  periferii. 
V  roce 2005 uveřejnil prvně Cho se 
spolupracovníky, že ortokeratologie má 
významný vliv na axiální délku oka. Na 
tomto podkladě zvítězila ortokeratologie 
ve vědě a později i v klinické praxi. Meta-
analýza z roku 2015 tento efekt potvrdila.

Brýlové čočky
Vedle kontaktních čoček se jako alter-
nativa zkoušely také brýlové čočky, ale 
dlouho se nesetkávaly s  úspěchem. 
Teprve vývoj, který realizoval Carly 
Lam se spolupracovníky, přinesl zlom: 
uveřejněná studie, která po dva roky 
zkoumala účinnost DIMS-čoček, při-
nesla úspěch (obr. 3).

Redukce progrese myopie je 
možná

Dosud žádná používaná metoda ne-
dovolovala absolutní kontrolu pro-
grese myopie. Přesto některé metody 
umožňují redukci progrese myopie. 
Tato skutečnost přispívá k  tomu, aby 
byly sníženy možné patologické kon-
sekvence myopie. Použitím některých 
možností také pomáháme zlepšení 
širšího pochopení problému myopie.

Z německého originálu přeložila
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
Grafické podklady: DOZ 12/2020

Literatura:
HARTWIG, A. Verfügbare Optionen bieten 
Reduktionsmöglichkeiten, DOZ Deutsche 
Optikerzeitung Heidelberg: DOZ, 2020, 12, 
78–80.
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obr. 1 Relativní periferní refrakce pravého oka ve formě sférického ekvivalentu bez 
(tmavozelená linie), nebo s multifokální kontaktní čočkou. Měření prokázalo, že 
relativní periferní hyperopie byla většinou redukována.

obr. 3 Defocus Incorporated Multiple 
Segments (DIMS): speciálně 
vyvinuté brýlové čočky k prevenci 
myopie, které umožňují 
obvyklé centrální vidění, změny 
v periferii jsou vytvářeny malými 
mikročočkami v brýlových čočkách.

obr. 2 Topografie přední plochy rohovky před ortokeratologií (A) a po ní (B). Vedle centrálního 
oploštění vidíme v periferii strmost rohovky, což pravděpodobně ovlivňuje periferní vidění.
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Rádi bychom touto cestou vyjádřili své poděkování našim obchodním partnerům, kteří nám  
poslali velice milé pozdravy. I my si velmi vážíme jejich přízně, protože jenom díky nim je Essilor 
úspěšnou společností. Věříme, že i v budoucnu budeme schopni naplňovat přání a představy  
našich partnerů, abychom si jejich přízeň zasloužili. Velice nás těší, že se opět po letech společně 
setkáme na veletrhu OPTA v Brně. 
Tým Essilor

Děkujeme našim zákazníkům za věrnost...Děkujeme našim zákazníkům za věrnost...

Optika JJ Teplice, Jaroslava Gasnárková

Proč Essilor? Jsme rodinná firma  
a před více než 25 lety jsme se rozhodli 
pro většinovou spolupráci s firmou 
Essilor, která pro nás v té době měla 
nejširší výběr brýlových čoček a také 
především multifokálních brýlových 
čoček, které se u nás teprve začaly po-

zvolna prodávat, rovněž velkou nabídku přístrojové techniky 
a pomůcek k prodeji.
Essilor působil velice rodinným dojmem, což nám velmi po-
mohlo při výběru obchodních partnerů. Mnohá školení  
s přátelskými setkání, které utužují vztahy ne jen obchodní, 
protože optici jsou společenství družné a přátelské. Postu-
pem času se Essilor stal lídrem na optickém trhu.  Mnohoná-
sobně rozšířil svoji nabídku a svoji působnost u nás i ve světě.
Spolupracuje se nám stále velice dobře, vše je samozřejmě  
v lidech a týmu, který Essilor zaměstnává a snaží se nám vyjít 
maximálně vstříc.
Rádi bychom zůstali i nadále věrnými zákazníky a doufáme, 
že se svou stoupající hvězdou nezapomene na nás, malé  
rodinné optiky a na to, že  jsme to byli i my, kteří jsme ji svou 
věrností pomohli až ke hvězdám.

BM Optika Kopřivnice, Daniel Mrva

Proč Essilor? Jsme ro-
dinná optika s 29ti letou 
tradicí, ve které pracují 
tři generace naší rodiny. 
Když jsme kolem roku 
1992 začínali, tak se op-
tické prostředí teprve za-
čínalo rozjíždět. Již od 

začátku byl Essilor jednou z dodavatelských firem, se kterou 
jsme spolupracovali. V roce 1995 jsme byli v Brně na jedné z 
prvních přednášek p. Poldaufa, kde představoval multifokál-
ní skla Varilux.. i po letech si pamatuji  na pohodovou rodin-
nou atmosféru. V tomto, pro nás skvělém duchu, se po všech-
ny roky s Essilorem setkáváme na Optách a firemních akcích, 
kde se daří prohlubovat profesní  spolupráce.
Dnes je pro nás Essilor základním kamenem v dodávkách 
brýlových skel. Pomocí refrakčních přístrojů od Essiloru po-
skytujeme našim zákazníkům maximum v prevenci a korekci 
zraku. V optické dílně zase spoléháme na jejich přesný zabru-

šovací systém. A v neposlední řadě jsme měli a dodnes máme 
přátelský (až rodinný) vztah s každým obchodním zástup-
cem od Essiloru, který tak jako my nemá rád frázi “ to ne-
jde…!!“  Proto tedy spolupráce s ESSILOREM, zatím nás nikdy 
nezklamal a doufáme, že nezklame.

Oční optika Magic Glasses, Marie Mazurová DiS

Proč Essilor? Když jsme 
zakládali optiku, hledali 
jsme místo, kde optika 
není a kde budeme uži-
teční. Což se nám podaři-
lo. Působíme v Sázavě a v 
Kamenici u Prahy. Jsme 
malá rodinná firma s již 
19 ti letou tradicí. Prvních 

pár let jsme zkoušeli více dodavatelských firem, ale teď už 
minimálně 15 let jsme věrní Essiloru. Nejen pro jejich kvalitní 
brýlové čočky od jednoohniskových až po multifokální, ale 
také proto, že Essilor je firma se spoustou lidí, které již za ty 
roky známe a máme s nimi přátelský vztah. Obchodní zá-
stupci se snaží pomoct a vyhovět téměř ve všem možném i 
nemožném a rádi je vždy vidíme. Jelikož chceme pro naše 
zákazníky to nejlepší, používáme brus a vyměřovací přístroje 
jak jinak, než od Essiloru. Věřím, že tato spolupráce bude tr-
vat i nadále.

SMILE OPTIC Brno

Proč jsme tak zarytí 
Essiloráci? Bez Essiloru 
by naše podnikání nikdy 
nezačalo, s jejich přístu-
pem a ochotou nás pře- 
svědčili o tom, že to 
dáme. Essilor nás provází 
v naší praxi už dobrých  
25 let. Brýlové čočky fir- 

my Essilor jsou u nás na prvním místě hlavně díky výborné 
kvalitě brýlových čoček, velkému výběru z jejich portfolia 
produktů a neustále nás překvapují s novinkami a technolo-
giemi, které přivádí na trh. 
Díky širokému výběru individuálních produktů, najdeme pro 
každého tu ideální brýlovou čočku.

Děkujeme vám.

coo_clanek_vnitřek.indd   1coo_clanek_vnitřek.indd   1 02.07.2021   10:23:5502.07.2021   10:23:55
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SILMO 
bude!
SILMO Paris ovlivňuje svět oční optiky už více 
než 50 let!

Po přerušení způsobeném pandemii covid-19 se opět připravu-
je další ročník jedné z nejdůležitějších akcí v oboru oční optiky 
a optometrie na světě. Veletrh SILMO se uskuteční tradičně 
na pařížském výstavišti Nord Villepinte ve dnech 24. až 27. září.

Francouzská vláda oznámila, že s účinností od 30. června 
nebudou v platnosti žádná omezení pro pořádání veletrhů a vý-
stav s tím, že nadále musí být dodržována všechna hygienická 
opatření. V současnosti tedy nebrání nic v uskutečnění této jedné 
z nejvýznamnějších akcí v oboru oční optiky a optometrie.

„Po dvou letech bez jakékoli významné mezinárodní akce 
bude jistě setkání profesionálů z optické branže více než in-
tenzivní, tím jsem si jistá. Celý tým připravující SILMO tvrdě 
pracuje na tomto ročníku a opravdu se těšíme, až představíme 
světu úspěchy a inovace celého oboru, nabídneme příležitosti 
k setkání a diskuzím. Je naprosto jisté, že veškeré technolo-
gie nikdy nenahradí sílu a emoce, které vznikají při fyzickém 
setkání,“ prohlásila Amélie Morel, ředitelka veletrhu SILMO.

Pravidelným českým účastníkem veletrhu je firma New Line 
Optics, přijedou i letos. Jednatel firmy Artem Sutugin říká: „Jako 
pravidelný účastník považujeme tuto akci za jednu z nejvýznam-
nějších a nejhodnotnějších v branži, a to nejen v evropském, ale 
i celosvětovém kontextu. Kdo není na SILMO, ten jakoby nebyl, 
jak se říká. Zejména letos, po ročním výpadku způsobeném 
onemocněním covid-19.“

Pro vstupenku a bližší informace kontaktujte zastoupení veletrhu 
pro ČR a SR: Active Communication, 
info@francouzskeveletrhy.cz, 
+420 222 518 587, 
www.francouzskeveletrhy.cz
www.silmoparis.com

autor: redakceVeletrhy
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Měření povrchové 
odolnosti brýlových 
čoček 
V dnešní době je na trhu velké množství brýlových skel, a to 
v možnostech různých designů a povrchových úprav. U brý-
lových čoček přibyla také možnost zvýšené ochrany našeho 
zraku, a to jak před UV zářením, tak před škodlivým modrofi-
alovým světlem. Dalším znakem současných brýlových čoček 
je zvyšování zrakového komfortu v podobě plně slunečních či 
polarizačních vrstev a také fotochromatických čoček, které se 
snadno a rychle přizpůsobí aktuálním světelným podmínkám. 
Zdokonalují se tvrdicí vrstvy, které podstatně prodlužují život-
nost brýlových čoček. V neposlední řadě jsou na trh uváděny 
stále dokonalejší antireflexní vrstvy s hydrofobními úpravami.

Vždy je nutné zohlednit potřeby každé-
ho zákazníka a na jejich základě vybrat 
vhodnou variantu úpravy brýlových čo-
ček, která bude pro zákazníka vyhovující. 

Nezbytnou podmínkou pro doporučení 
vhodné úpravy je odborný individuální 
přístup a  také znalost nabízených pro-
duktů. Níže jsou popsány zušlechťující 

povrchové úpravy a testování povrchové 
odolnosti těchto povrchových úprav.

Tvrzení 

Tvrzení plastových čoček se používá za 
účelem stvrzení povrchu, tudíž zvýšené 
odolnosti proti poškrábání. V  dnešní 
době se nejvíce používá metoda tzv. dip 
coating neboli „ponořování“. Čočky se 
na jistý čas určitou rychlostí namáčejí do 
laku. Tento nanokompozitní tvrdicí lak 
obsahuje téměř 50 % křemíku v elas-
tickém pojivu. Po určitém opakování 
namáčecího cyklu probíhá polymerace. 
Vytvrzené čočky disponují vyšší odol-
ností proti oděru.

Oční optika autor: Bc. Robert Ždánský 
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Dip coating

Pro dosažení nejlepší adheze tvrdicího 
laku na povrch čočky je potřeba, aby 
byl povrch dokonale čistý, proto se 
před ponořením používá ultrazvuk. 
Z  důvodu nízké adheze u  vysokoin-
dexových čoček je potřeba u  těchto 
materiálů použít tzv. primer. Primer je 
vrstva mezi lakem a čočkou zajištující 
optimální přichycení laku k  povrchu. 
Velmi důležitá je kontrola tloušťky 
laku, která má velký vliv na výsledek 
tvrzení. Pokud je tloušťka laku vyšší než 
standard (obvyklá tloušťka je 2 mikro-
metry), dochází ke snížení odolnosti 
proti oděru. Naopak pokud je výsledná 
tloušťka menší, dochází ke snížení po-
vrchové tvrdosti. Tato tloušťka se odvíjí 
od viskozity laku a rychlosti, pod jakou 
je čočka vytahována z materiálu. 

Čím rychleji vytahujeme čočku 
z  roztoku, tím silnější zůstává vrstva 
laku na povrchu. Na závěr se nechá lak 
zpolymerovat. Polymerace trvá po dobu 
dvou až tří hodin při teplotě 100  °C. 
Stejně tak jako jsou na výrobu čoček 
používány různé indexy lomu, tak i na 
tvrzení se musí používat různé indexy. 
Tzv. „index matching“ spočívá v použití 
stejných indexů. Například na materiál 
o indexu 1.6 se používá lak o indexu 1.6. 
Tímto systémem se předchází problé-
mům s  nerovností povrchu. Kontrola 
nerovnosti povrchu se provádí pomocí 
Newtonových kroužků, které velmi 
dobře zobrazí i velmi jemné odchylky. 
Kontrola kvality tvrzení se provádí např. 
testem QUV (artificial aging test), Baye-
rovým testem, testem koupele v horké 
a ledové vodě. QUV test spočívá v si-
mulaci dvouletého cyklu používaní, 
který proběhne během deseti dnů. Při 
Bayerově testu dochází k otěru abrazi-
va o povrch čočky. Následně se vyhod-
nocuje poškození způsobené testem.

Dalšími metodami pro nanášení 
laku jsou spin coating. Tato metoda 
spočívá v  rotující očištěné brýlové 
čočce, do jejího středu se aplikuje 
lak, který se odstředivou silou rozpro-
stře po celém povrchu. Tato metoda 
se používá v  menších sériích a  její 
použití je méně časté v  porovnání 
s dip coatingem také z důvodu menší 
odolnosti vůči poškrábání. Naopak 
výhodou může být rychlost procesu, 
nalakování jedné strany trvá přibližně 

5 minut a  takto opatřená čočka se 
snadněji barví

Tvrzení ve formě se provádí přímo 
při formování brýlové čočky. Tvrdicí 
směs je nanesena na povrch formy, do 
které se vstříkne materiál čočky. Výho-
dou je dobré přichytnutí laku na čočku. 
Vakuové tvrzení spočívá v  nanášení 
tenké vrstvy atomů křemíku na povrch 
pomocí odpařování z pevného zdroje.

Antireflex 

Antireflexní úprava na brýlových čoč-
kách se vytváří za účelem zvýšení 
propustnosti světla na úkor světla 
odraženého. Eliminaci odražených 
paprsků od povrchu čočky je dosaženo 
pomocí tzv. destruktivních interferencí 
vln odraženého paprsku od antireflexu 

a  odraženého od povrchu čočky. Pro 
destruktivní interferenci je důležité, 
aby byly dvě světelné vlny posunuty 
o  polovinu vlnové délky, pro kterou 
je antireflexní vrstva vypočítána. Tato 
definice se nazývá fázová podmínka.

Zároveň musí platit také ampli-
tudová podmínka, podle které musí 
být amplitudy obou světelných vln 
stejné, ovšem díky fázové podmínce 
s  opačnou fází. V  takovém případě 
se eliminuje odražený paprsek pro 
danou vlnovou délku. Pro zkvalitnění 
antireflexní úpravy se používají více-
vrstevné antireflexy. Každá vrstva je 
vypočítaná pro určitou vlnovou délku 
tak, aby pokryla viditelné spektrum. 
Tenká vrstvička antireflexu musí spl-
ňovat také další hodnoty, jako jsou 
správný index lomu, transparentnost, 
konstantní tloušťka, dobrá přilnavost 

obr. 1 Nanášení laku metodou spin coating.

obr. 2 Nanášení laku metodou dip coating.

TESTOVÁNÍ POVRCHOVÉ ODOLNOSTI BRÝLOVÝCH ČOČEK 
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Spin coating 

 Spin coating je metoda nanášení tvrdícího laku pomocí rotačního otáčení čočky, vhodná 

pro symetricky rotující plochy. Díky odstředivé síle se lak, který je na povrch čočky aplikován, 

rozprostře po celém povrchu rovnoměrně. Tato technologie není časově náročná. Nalakování 

jedné strany čočky zabere přibližně 5 minut, včetně několikaminutového polymerování pomocí 

UV-záření. Oproti metodě dip coating je rychlejší a také technologicky méně náročná. Ovšem 

co se týče odolnosti vůči oděru, je na tom lépe tvrzení nanášeno pomocí metodou dip coating. 

Tato metoda je vhodná například pro „dolakování“ pouze jedné strany čočky, která byla 

připravena z polotovaru. Například u rozptylných čoček se z polotovaru přizpůsobují zadní 

strany čoček pro požadované hodnoty. Tuto stranu je tedy nutné na závěr opatřit lakovou 

vrstvou pomocí metody spin coating. 1,5,13 

 
Obrázek 4: Metoda spin coating. 5 

 

 

TESTOVÁNÍ POVRCHOVÉ ODOLNOSTI BRÝLOVÝCH ČOČEK 

Dip coating 

Dip coating neboli metoda ponořování čoček do tvrdícího laku složeného z oxidu 

křemičitého a oxidu titaničitého. Brýlové čočky se před ponořováním musí důkladně očistit 

v ultrazvukovém přístroji. Pro lepší adhezi, zejména u čoček s vyšším indexem lomu, je 

důležité použít vrstvu tzv. primeru, která zabezpečuje lepší přilnutí laku k substrátu. Dále 

následuje samotné namáčení. Tloušťka tvrdící vrstvy záleží jak na viskozitě laku, tak na 

rychlosti pohybu čočky. Obvykle se tloušťka pohybuje okolo 2 mikrometrů ± 0,5 mikrometru. 

Po opakovaném cyklu namáčení jsou čočky přesunuty do pece, kde se nechávají při teplotě 

100 °C polymerovat po dobu 60 až 180 minut. Dále se na čočky nanášejí antireflexní vrstvy a 

hydrofobní úpravy. Celý proces, včetně polymerizace, může trvat až 6 hodin. Na rozdíl od spin 

coating metody se zde zohledňuje index matching a také je výhodou, že se lakují obě strany 

najednou. Co se týče finančních a časových nákladů, je tato metoda nákladnější. Čočky 

s tvrzením aplikovaným touto metodou, jsou ale odolnější vůči poškrábání. 1,2,5,13 

 
Obrázek 5: Metoda dip coating. 5 
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k  povrchu a  obdobné optické vlast-
nosti k podkladu.

Antireflexní úprava je na brýlové 
čočky nanášena pomocí elektronového 
děla. Iontovými paprsky je bombardo-
ván povrch čočky, tím je zajištěna velká 
adheze pro sublimované atomy. Tyto 
atomy na povrchu tvoří souvislou vrstvu. 
K nanášení antireflexních úprav se po-
užívá oxid křemičitý, titanu, hořečnatý, 
manganatý a další. Výběr oxidu závisí 
na indexu lomu.

Metodika výzkumu 

Pro testování povrchové odolnosti 
brýlových čoček byly vybrány brýlové 
čočky od firmy Essilor. Ty byly podro-
beny testování na tribometru, kdy na 
čočky působil hrot pod určitým tlakem, 
a  pomocí modifikovaného Bayerova 
testu. Při něm byly čočky v uzavřených 
nádobách podrobeny kontaktu s abra-
zivem při určitých vibracích. Následně 
došlo ke zhodnocení intenzity poškození 
povrchu. Výsledky byly zkoumány na 
spektrofotometru, pomocí kterého byla 
měřena propustnost světla, a dále bylo 
mikroskopem zaznamenáno celkové 
poškození povrchu.

Druhá část výzkumu se zaměřila na 
odolnost antireflexu proti popraskání. 
Testované čočky byly vystaveny vysokým 
teplotám v rozmezí od 70 do 100 °C. 

Brýlové čočky podrobené 
testům

Všechny testované brýlové čočky dispo-
novaly stejným indexem lomu a stejnou 
dioptrickou hodnotou. Ekonomickou 

TESTOVÁNÍ POVRCHOVÉ ODOLNOSTI BRÝLOVÝCH ČOČEK 
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doporučovány speciální úpravy, jejichž barva odlesku je bronzová. V noci převládá světlo 

z modrého spektra, a z toho důvodu jsou antireflexní úpravy zaměřeny hlavně na zvýšení 

propustnosti tohoto krátkovlnného spektra. Zbytek odraženého světla dává čočce specifický 

bronzový odlesk. Další výrazný odraz může způsobovat také povrchová úprava, která blokuje 

část modrofialového spektra. Díky tomu se odráží na povrchu a čočka má modrofialový odlesk. 

 

 
Obrázek 11: Na obrázku můžeme vidět jiný zbytkový odraz antireflexních vrstev. V brýlích jsou 

brýlové čočky jejichž graf propustnosti jsme si ukázali na obrázku č. 10. Oranžová křivka 

reprezentuje antireflexní úpravu na pravé brýlové čočce a zelená křivka na levé brýlové čočce. 5 

  

graf 1  Rozdíl v kontrastní citlivosti brýlí 
s antireflexní úpravou a bez ní.

graf 2  Porovnání odrazivosti brýlové 
čočky bez antireflexní úpravy 
(zelená křivka) a s antireflexní 
úpravou (oranžová křivka). 

graf 3  Graf odrazivosti vícevrstevných 
antireflexních úprav a jejich 
výsledný zbytkový odraz na obr. 
3. Oranžová křivka reprezentuje 
antireflexní úpravu na pravé 
brýlové čočce a zelená křivka na 
levé brýlové čočce.
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graf 4 Závislost hloubky vrypu na času a s tím spojeným zvyšujícím se tlakem.
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obr. 3 Na obrázku můžeme vidět jiný zbytkový odraz antireflexních vrstev. V brýlích jsou 
brýlové čočky, jejichž graf propustnosti je uveden v grafu 3.



třídu brýlových čoček Essilor před-
stavuje kategorie Smile, ve které jsou 
obsaženy různé typy brýlových čoček, 
jako jsou sluneční, multifokální, bifo-
kální aj. Prémiová třída povrchových 
úprav firmy Essilor nese označení Crizal. 
S  ní jsou spojeny udávané benefity 
pro zákazníka, jako jsou delší životnost 
brýlových čoček, nižší reflexe od povr-
chu brýlových čoček, snadnější čištění 
a zejména kvalitní UV ochrana na přední 
i zadní straně brýlové čočky. 

Testování na tribometru

Z  dat vycházejících z  měření pomocí 
tribometru můžeme vyčíst, že nejlépe 
odolávaly brýlové čočky Crizal Alize 
a  Crizal Sapphire. Po 30sekundovém 
působení se hrot tribometru dostal do 
brýlové čočky Crizal Alize do hloub-
ky 0,72 mm. U  brýlové čočky Crizal 
Sapphire došlo k  navýšení hloubky 
vrypu o 0,04 mm, a tedy na 0,76 mm. 
Skokový nárůst hloubky vrypu poté 
následoval u  dalších brýlových čoček. 
U povrchové úpravy HMC vyšla hloubka 
vrypu 0,87 mm a u brýlové čočky UNC 
došlo k  nejhlubšímu vrypu, a  to do 
hloubky 0,97 mm.

Modifikovaný Bayerův test 
a spektrofotometr

Grafy č. 5 a 6 nám ukazují propustnost 
brýlových čoček po jednotlivých úsecích 
modifikovaného Bayerova testu. 

Z grafu 8 můžeme odvodit, že nej-
menšího snížení propustnosti dosáhla 
čočka bez povrchových úprav, u které 
po 90 sekundách nastalo snížení pro-
pustnosti o 3,6 %. Finální propustnost 
této brýlové čočky byla však i  tak na 
nejnižší úrovni, a to na 85,2 %. Naopak 
nejvyšší propustnosti po absolvování 
90sekundového testu dosáhla brýlová 
čočka Crizal Sapphire, jejíž propustnost 
vyšla 89,1 %, a došlo ke snížení propust-
nosti o 3,7 %.

V pořadí další vzorek, Crizal Alize, se 
snížením propustnosti o 7,6 %, se dostal 
na finální propustnost 86,5 %. Nejhůře 
z Bayerova testu, ohledně procenta sní-
žení propustnosti, vyšla brýlová čočka 
s  povrchovou úpravou HMC, u  které 
došlo k největšímu snížení propustnosti 
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graf 5 Závislost propustnosti na poškození povrchu brýlové čočky Crizal Alize.

graf 6 Závislost propustnosti na poškození povrchu brýlové čočky Crizal Sapphire.

graf 8 Procentuální snížení propustnosti testovaných brýlových čoček.

graf 7 Finální propustnost.
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z výše testovaných čoček, a to o 8,4 % 
a její výsledná propustnost vyšla 85,3 %. 
U minerální brýlové čočky došlo ke sní-
žení propustnosti pouze o 0,2 %.

Ačkoliv brýlová čočka bez povr-
chových úprav dosáhla podobných 
výsledků v  grafu snížení propustnosti 
jako ostatní vzorky, je dobré nahlédnout 
do grafu 7 na finální propustnost, kde 
je mezi těmito brýlovými čočkami sig-
nifikantní rozdíl.

Potvrdila se hypotéza, že vícevrstvé 
tvrzení zaručuje vyšší odolnost vůči 
poškrábání. Důkazem může být graf 8, 
ukazující procentuální snížení propust-
nosti brýlových čoček s  nanesenými 
povrchovými úpravami. U  brýlové 
čočky s  povrchovou úpravou Crizal 
Sapphire došlo ke snížení propust-
nosti o  3,7 % na výslednou hodnotu 
89,1 %. Méně tvrdicích vrstev u brýlové 
čočky Crizal Alize se projevilo sníženou 
odolností vůči poškrábání. Snížení 
propustnosti o 7,6 % vedlo ke snížení 
celkové propustnosti na výsledných 
86,5 %. U základní varianty HMC do-
šlo k výraznému snížení propustnosti 
o 8,4 % na finální propustnost 85,3 %.

Po absolvování Bayerova testu došlo 
ke snížení propustnosti světla v průmě-
ru o 6 %.

Závěr výzkumu

První měření bylo provedeno pomocí 
tribometru, díky kterému jsme určili 
nejodolnější povrch vůči pohyblivému 
hrotu. Nejlépe odolávaly brýlové čoč-
ky s  povrchovou úpravou Crizal Alize 
a Crizal Sapphire. Naopak nejhůře do-
padla brýlová čočka bez povrchových 
úprav. Další měření bylo provedeno 
kombinací Bayerova testu a  měření 
propustnosti na spektrofotometru. 
Po každém cyklu Bayerova testu byly 
brýlové čočky změřeny ve spektrofo-
tometru. Tento proces byl proveden 
celkem třikrát. Nejlepší výsledek, 
a  tedy zachování si nejvyšší propust-
nosti, prokázala brýlová čočka Crizal 
Sapphire. Z  výsledků tedy můžeme 
odvodit, že nejvyšší ochranu proti odě-
ru a zachování nejvyšší propustnosti si 
zachovala brýlová čočka s nejvyšší udá-
vanou kvalitou tvrzení Crizal Sapphire. 
Lze tedy odvodit, že s  postupně se 
snižující udávanou kvalitou povrcho-

vých vrstev klesá finální propustnost, 
a naopak vzrůstá procentuální snížení 
propustnosti.

Bc. Robert Ždánský, 
katedra optometrie a ortoptiky LF MU 
v Brně

Zdroje:
[1] ŽDÁNSKÝ, R. Testování povrchové 

odolnosti brýlových čoček. Dostupné 
z: https://is.muni.cz/auth/th/ydfjs/
Diplomova_prace_Zdansky_Robert.
Pdf bakalářská práce. Masarykova 
univerzita. Vedoucí práce 
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. 
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Příjemné pro oči.
Více ochrany, 
méně odlesků.

Brýlové čočky ZEISS BlueGuard
Nabídněte svým zákazníkům brýlové čočky, které:
• chrání oči před modrým světlem a UV zářením,
• řeší digitální námahu očí,
• dobře vypadají, mají méně rušivých odlesků.

Brýlové čočky slouží jako zdravotnický prostředek ke korekci zraku.
zeiss.cz/vision

1| Blokuje až 40 % potenciálně škodlivého a dráždivého modrého světla.
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Kdy nastane čas 
chytrých brýlí?
Slovo „chytrý“ už několik let patří k názvosloví současných zaříze-
ní pro běžné uživatele. Chytré telefony, chytré hodinky, v podstatě 
i chytrá auta. Ale co takové chytré brýle? Existují a nabízejí řadu 
funkcí, usnadňující už tak pohodlný multimediální život. Jenže 
chytré brýle se zatím nedostaly na úroveň tradičního spotřebi-
telského zboží. Proč tomu tak je a kdy nastane jejich čas?

Brýle, které toho umí víc, než byste od 
této korekční pomůcky čekali, existují 
už více než dekádu. K prvním průkop-
níkům v tomto odvětví se řadí meziná-
rodní společnost Google, nicméně její 
Google Glass z  roku 2013 provázela 
řada kontroverzí a  obav o  soukromí. 
Na první pohled vypadala myšlenka 
báječně. Multifunkční brýle s kamerou, 

fotoaparátem, hlasovým ovládáním 
a možností propojení s telefonem nebo 
s  PC měly oslovit miliony uživatelů. 
Jenže zákazníci se na takové zařízení 
dívali skepticky. První překážkou byla 
cena 1500 dolarů, tou další byly obavy 
o  soukromí a  velkou nevoli vyvolaly 
smluvní podmínky, v  nichž si Google 
nárokoval možnost brýle vypnout, 

pokud jejich majitel poruší smluvní 
závazky. Například by brýle prodal nebo 
někomu přenechal.  

Brýle Google Glass proto upadly 
v  zapomnění a  staly se jen odkazem 
prvního neúspěšného pokusu o multi-
funkční brýlovou pomůcku. U Googlu 
se samozřejmě nevzdali a před dvěma 
lety představili další generaci s prostým 
názvem Glass 2. Nejnovější interaktivní 
brýle se na trhu prodávají za přijatel-
nější cenu 999 dolarů a disponují lepší 
pamětí, delší výdrží baterie, kvalitnější 
kamerou a  podobně. Zásadní rozdíl 
mezi první a druhou generací, kromě 
technologického pokroku, je ovšem 
fakt, že Glass 2 nejsou určeny pro  

autor:  
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běžného uživatele. Google zacílil na 
profesionální využití pro dělníky v  to-
várnách, lékaře a podobně. 

Ostatní firmy cestu Googlu následují. 
Optický obor se stejně jako další odvětví 
neustále vyvíjí a klasické brýle už možná 
nebudou pro některé náročné zákazníky 
dostatečným produktem. Budou vyhledá-
vat brýle s přidanou hodnotou a zabudo-
vanou elektronikou. Nutno podotknout, 
že rozpohybování trhu s chytrými brýlemi 
ještě nějaký čas potrvá. Podle expertů 
z firmy Gartner, zabývající se výzkumem 
trhu, bude trvat ještě pět až deset let, než 
se chytré brýle globálně rozšíří. A  to je 
možná ještě optimistické číslo.

To ovšem nic nemění na faktu, že 
velké firmy už na svých speciálních 
brýlích pracují. A  platí to i  pro velké 
technologické společnosti z  americ-
kého Silicon Valley, kde kromě Googlu 
sídlí například i Apple, Facebook nebo 
Microsoft. Ve svých ohromných sídlech 
pracují zaměstnanci na chytrých brýlích, 
které dříve či později uvedou na trh. 

Je sice pravda, že analytici z Gart-
ner dávají těmto brýlím ještě několik 
let, nicméně zároveň podotýkají, že 
virtuální brýle pro hraní her nebo 
chytré hodinky zažívají obrovský ná-
rust. Podle expertů se obrat v odvětví 
chytrých zařízení zvedne do roku 2024 
na 109 miliard dolarů, přičemž hodinky 
a virtuální realita dosáhne růstu 20 %, 
resp. 22 %.

Pracovní i volnočasové brýle

Pozornější člověk si všímá rozmachu 
chytrých hodinek, které zdobí zápěstí 
čím dál většího procenta populace. Je to 
dáno nejen funkcemi, které běžné me-
chanické hodinky nemohou poskytnout, 
ale také designem a nenápadnou ele-
gancí. Naopak chytré brýle doposud ne-
vypadaly, že by se mohly stát nejnověj-
ším módním hitem. Dalšími překážkami 
v  rozmachu byla i pomalá konektivita, 
slabá výdrž baterie a podobně. Nicméně 
postupem času se technologie zlepšují 
a hardware zmenšuje, takže v některých 
případech už nelze poznat, že obroučky 
v sobě mají zabudovaný procesor. Firma 
Vuzix, specializující se na výrobu chytrých 
pracovních brýlí, přišla na trh s variantou 
pro volnočasové aktivity. Model Vuzix 
Blade se propojí s aplikacemi v mobil-

ním zařízení – od sociálních médií přes 
rozšířenou realitu, fotografování i poři-
zování videí až po navigaci. Brýle v sobě 
mají zabudované mikrofony a reproduk-
tory, takže jsou ideální platformou i pro 
hands-free komunikaci. Na českém trhu 
je lze pořídit za 23 000 Kč. 

I značka Lenovo se pustila do pro-
zatím klidnějších vod chytrých brýlí 
a  zvolila cestu virtuální reality. Model 
ThinkReality A3 s  třemi kamerami je 
určen pro profesní využití a  rozšiřuje 
pracovní prostor. Lze na nich totiž zob-
razit až pět virtuálních monitorů. 

Možnosti chytrých brýlí jsou prak-
ticky nevyčerpatelné a mohou zvládat 
úkony, které by člověka asi ani nena-
padly. Například kupujete nábytek 
do nového domu. Pomocí brýlí si 
nasnímáte velikost místností, navrh-
nete rozměry nábytku a v obchodě jen 
kontrolujete, zdali by vámi zvolený kus 
pasoval do pokoje. Právě touto cestou 
míří známá švédská nábytkářská firma 
IKEA, která cílí na možnost rozšířené 

reality při plánování interiéru – ať už 
prostřednictvím mobilních zařízení 
nebo brýlí.

Budoucnost a kontroverze

Chytré brýle si samozřejmě nacházejí 
cestu i  k  armádě. Microsoft vyhrál 
v  roce 2019 zakázku na dodání rov-
ných 100 000 brýlí HoloLens americké 
armádě v hodnotě 479 milionů dolarů. 
Vedoucí představitelé americké armá-
dy si od této zakázky slibují zlepšení 
efektivity svých vojáků. Ovšem tento 
krok se setkal s  nepochopením ně-
kterých pacifistických zaměstnanců 
Microsoftu, kteří kritizovali způsob 
využití těchto technologií. Satya Na-
della, současný CEO firmy Microsoft, 
nespokojenost zaměstnanců oko-
mentoval pro CNN slovy, že firma by 
„neodepřela technologii institucím, 
které jsme si demokraticky zvolili na 
ochranu své svobody.“ 

obr. 1 Brýle Google Glass nebyly prodejním trhákem, ale způsobily malou revoluci.

obr. 2 Brýle ThinkReality A3 s třemi kamerami jsou určeny pro profesní využití a rozšiřují 
pracovní prostor.
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Naopak příkladem neúspěšného 
podnikatelského záměru se staly chytré 
brýle Spectacles od firmy Snap, stojící 
za aplikací Snapchat. Brýlová novinka 
z roku 2016 umožňovala synchronizaci 
s  telefonem, nicméně o  rok později 
média uváděla, že Snap poptávku 
značně nadhodnotil a téměř polovina 
zákazníků vracela brýle za 380 dolarů 
do třiceti dnů od nákupu. 

I  Facebook se snaží vstoupit do 
pro něj zatím neprobádaného světa 
chytrých brýlí. Ve spolupráci se značkou 
Ray-Ban připravuje gigant sociálních 
médií vlastní chytré-módní brýle 
a  pozadu nezůstává ani Apple, který 
oznámil, že připravovaný produkt bude 
propojen s  hlasovým ovládáním Siri 
a bude sloužit například k psaní zpráv, 
prohlížení map a  podobně. I  další 
gigant Amazon, využívající vlastní 
hlasové ovládání Alexa, není na poli 
chytrých brýlí nováčkem. Obroučky 
Echo Frames se prodávají od 4 000 Kč 
a  jsou kompatibilní s běžnými brýlo-
vými čočkami.

Každý samozřejmě nepotřebuje 
hned ty nejnovější technologické 
výstřelky a  raději zvolí zlatou střední 
cestu. Mezistupeň mezi klasickými 
a  chytrými brýlemi jsou prosté audio 
brýle, které poskytují kombinaci brýlí 
a  sluchátek, takže s  nimi můžete te-
lefonovat i  poslouchat hudbu. Jejich 
cena se drží na rozumné úrovni a lze je 
pořídit od 5 000 Kč. Je sice pravda, že 
vyznavači kvalitního poslechu hudby 
by si místo brýlí s malými reproduktory 
pořídili špičková sluchátka s  vytříbe-

ným zvukem, ale mít brýle, mobilní 
telefon v kapse a jen tak se procházet 
a telefonovat, je komfort, který řada lidí 
vyhledává. 

Nakolik ovlivní rozšíření chytrých 
brýlí neustupující pandemie, je otázkou, 
na kterou neznají přesnou odpověď ani 
experti. V určitém ohledu byl zazname-
nán přínos. Využití průmyslových brýlí si 
našlo cestu do farmaceutického průmy-
slu, naopak u koncových zákazníků byla 
zvýšena poptávka po brýlích s virtuální 
realitou. Zejména v první vlně pande-
mie, která uzavřela miliony mladých lidí 
mezi čtyři zdi k počítačům a zároveň se 
řada profesionálních sportů přesunula 
na krátký čas do online prostředí.  

V každém ohledu je jasné, že chytré 
brýle mají budoucnost a jejich tradiční 
využití jako korekční pomůcka nebo 
ochrana před sluncem se posouvá na 
další úroveň, která koncovým uživa-
telům přinese určitý komfort. Mluvit 
ke svým brýlím nebo s  jejich pomocí 
telefonovat a  zobrazovat různé apli-
kace a data není žádnou utopistickou 
představou. Není to ani vzdálená bu-
doucnost. Je to prakticky současnost.

Aleš Sirný, DiS
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Vyšetření zraku u dětí 
v nonverbálním věku 
Česká společnost ortoptistek z.s. ve spolupráci s  Českou 
společností dětské oftalmologie a strabologie a za podpory 
České oftalmologické společnosti ČLS JEP iniciovala vznik 
nového výkonu k odhalení očních vad u malých dětí, kterým 
je vyšetření k včasnému záchytu významných očních poruch 
u dětí v nonverbálním období ve věku od 6 do 36 měsíců.

Tento výkon prošel pracovní skupinou 
pro zdravotní výkony při Ministerstvu 
zdravotnictví, byl schválen a od letošní-
ho roku je u dětí ve věku 6–36 měsíců 
toto vyšetření s kódem 06512 plně hra-
zeno ze zdravotního pojištění. Vyšetření 
musí být indikováno praktickým lékařem 
pro děti a dorost nebo oftalmologem 
a prováděno ortoptistou.

Vyšetření je složeno z  řady testů, 
které odpovídají věku a  schopnostem 
dítěte. Základním vyšetřením je změře-
ní refrakce pomocí autorefraktometru 
nebo visions screeneru – Retinomax, 
Plusoptix, Welch Allyn Spot Vision Scree-
ner, iScreen Vision Screener, refrakto-
metr a  fotoscreeningový přístroj 2WIN 
a další. Nejčastěji používaným přístrojem 

v České republice je Plusoptix. Vyšetření 
refrakce musí být doplněno dalšími testy, 
kterými jsou motilita a  konvergence, 
zakrývací a odkrývací test do dálky i do 
blízka, vyšetření k průkazu fúze (Kubíkův 
test), vizus dle věku dítěte nebo vyšetření 
zrakových funkcí pomocí speciálních 
testů využívající metodu preferenčního 
vidění umožňující sledovat reakci dítěte 
na nabízený podnět (Cardiff Test, LH 
Gratings, Teller Acuity Cards apod).

Výkon začíná pohovorem s  ro-
dičem/zákonným zástupcem dítěte 
o  rodinné i  osobní anamnéze a  se-
známením s  průběhem vyšetření. 
Následují na sebe navazující vyšetření 
dle věku a schopností dítěte. Závěrem 
rodič/zákonný zástupce dítěte dostává 

zprávu pro lékaře, který je k vyšetření 
doporučil.

Toto vyšetření je limitováno podmínkami, 
které si stanovily zdravotní pojišťovny:
 • indikace lékaře (pediatr, oftalmolog);
 • věk dítěte 3–36 měsíců;
 • maximálně 1× za rok;
 • maximálně 3× v tomto období;
 • pouze v ortoptické ordinaci;
 • provedeno ortoptistou se speciálním 
kurzem (IPVZ Praha).

Pracoviště, která mohou výkon v sou-
časné době provádět, najdete v tabulce 
na protější straně.

Mgr. Zuzana Štěrbová
předsedkyně ČSO z.s.

Poznámka redakce: Vyšetřování dětí 
v nonverbálním věku mají dle příslušné 
vyhlášky MZ ČR o činnostech zdravot-
nických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků v současné době na starosti 
též zrakoví terapeuti.
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Město Adresa

Brno FN Brno, 
Černopolní 9, Brno  

Hradec Králové
Ortoptika Hradec s.r.o., 
tř. Edvarda Beneše 1549/34, PK III, 
Hradec Králové

Hradec Králové
Ortoptika Hradec s.r.o., 
EUC klinika, Bří Štefanů 895/1, 
Hradec Králové

Kladno Ortoptika EVAM s.r.o., 
O. Peška 2684, Kladno

Kladno Mateřská škola, 
Moskevská 3083, Kladno

Kyjov Nemocnice Kyjov, 
Strážovská 976, Kyjov

Litomyšl
Centrum dětské oftalmologie, 
Binocular s.r.o., 
Smetanovo náměstí 67, Litomyšl

Louny Ortoptika Louny, 
Náměstí Benedikta Rejta 2774, Louny

Mladá Boleslav Oční ordinace MUDr. Kolocové, 
J. Palacha 1025, Mladá Boleslav

Olomouc FN Olomouc, 
I. P. Pavlova 6, Olomouc

Olomouc Oční ordinace MUDr. Olgy Látalové,  
Kavaléristů 10, Olomouc

Olomouc Oční ambulance Vitreum s.r.o., 
Dlouhá 521/34, Olomouc

Praha Oční ordinace MUDr. Zobanové, 
Krškova 807, Praha

Praha – 
Horní Počernice

Oční klinika Horní Počernice, 
Obchodní 2694, Praha 20

Šternberk Oční centrum s.r.o, 
Jívavská 18, Šternberk

Trutnov Poliklinika Masarykův dům, 
Palackého 201, Trutnov

Velké Meziříčí
Ortoptika Sovička, 
Oční optika Němec s.r.o., 
Náměstí 81/5, Velké Meziříčí
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Vliv korekce 
anizometropie na 
velikost aniseikonie
Je-li refrakce obou očí stejná, hovoříme o isometropii. V přípa-
dě, že je refrakce mezi pravým a levým okem rozdílná, jedná 
se o  anizometropii. S  anizometropií nižších hodnot se mezi 
vyšetřovanými setkáváme velmi často. 

Anizometropie a aniseikonie

Refrakční (systémová) anizometropie 
značí různou lomivost optických pro-
středí oka při stejné délce očního bulbu. 
Axiální (osová) anizometropie nastává 
při stejné lomivosti optických prostředí 
a  různé délce očního bulbu. Může se 
vyskytovat také v kombinace obou typů, 
tzv. anizometropie smíšená [1].

Termín aniseikonie vysvětluje exis-
tenci nestejně velkých obrazů na sít-

nicích obou očí v  důsledku přítomné 
anizometropie. Každých 0,25 D anizo-
metropie znamená 0,5% rozdíl ve veli-
kosti sítnicových obrazů. Anizometropie 
o velikosti 2,5 až 3 D, tedy 5–6% rozdíl 
velikosti retinálních obrazů, je obvykle 
horní hranicí umožňující binokulární 
vidění. Vyšší stupně aniseikonie se 
projevují přítomností subjektivních 
příznaků, které se objevují v důsledku 
snahy fúzovat obrazy narušené ste-
reopse [2, 3].

Fyziologická aniseikonie je pří-
tomná při asymetrické konvergenci 
pozorováním předmětu ležícího stra-
nou. Krom toho se dělí aniseikonie na 
statickou nebo dynamickou. Statická 
aniseikonie hodnotí skutečný rozdíl ve 
velikosti obrazů mezi pravým a levým 
okem. Míra dynamické aniseikonie 
je pak určena rozdílem v indukované 
forii, která je způsobena pohledem do 
různých směrů přes anizometropickou 
korekci [4].

Obecně je axiální anizometropii 
vhodnější korigovat pomocí brýlí, ke ko-
rekci refrakční anizometropie pak použít 
kontaktní čočky. Nehledě na to, zda je 
ametropie axiální, či refrakční, a  který 
typ korekce použijeme, je třeba brát 
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v potaz několik důležitých faktů. Snížení 
vzdálenosti korekční čočky od rohovky 
(vertex distance) vždy přivodí nárůst 
hypermetropie, zvýšení vertex distance 
zase zvyšuje myopii. Větší zakřivení před-
ní plochy rohovky, větší tloušťka čočky 
a  nižší index lomu způsobují zvětšení 
obrazu [5, 6].

Výzkum

Ve své studii se věnuji měření stupně 
aniseikonie a  vlivu habituální anizo-
metropické korekce na velikost anisei-
konie. Za cíle výzkumu jsem si vymezila 
následující. Nejprve pomocí objektivní 
a subjektivní refrakce stanovit velikost 
anizometropie vyšetřovaného. Poté 
sledovat, zda je velikost aniseikonie 
při naturálním vizu a za použití vlastní 
brýlové korekce odlišná. Na základě vy-
tyčených cílů jsem si stanovila hypotézu: 
V případě myopické anizometropie do-
chází ke zvýšení aniseikonie při korekci 
dané ametropie.

Zkoumaný soubor a metodika 
výzkumu

Měření se zúčastnilo celkem 22 pro-
bandů, z  nichž 19 bylo zapojeno do 
výzkumu. Jedná se zejména o studen-
ty katedry optometrie a ortoptiky na 
Lékařské fakultě Masarykovy univer-
zity v Brně. Vyšetřovaný soubor je dle 
pohlaví rozložen na 16 žen a 3 muže 
s průměrným věkem 25 let. Kritériem 
pro zařazení do výzkumu byla anizo-
metropie ≥ 0,75 D. 

Nejdříve byla pomocí objektivní 
a subjektivní refrakce zjištěna velikost 
anizometropie. Následně byla za 
použití počítačového softwaru Ani-
seikonia Inspektor měřena velikost 
aniseikonie nejprve při naturálním 
vizu a poté s vlastní brýlovou korekcí 
do dálky. 

Výsledky výzkumu

Prvním krokem bylo měření naturální 
aniseikonie. Rozložení velikosti anisei-
konie, které jsem naměřila u pa cientů 
bez brýlové korekce, znázorňuje graf 
č. 2.

Rozložení velikosti aniseikonie, kterou 
jsem probandům v druhém kroku namě-
řila s vlastní brýlovou korekcí do dálky, 
popisuje graf č. 3. Stejná velikost anisei-
konie byla naměřena u 4 vyšetřovaných. 
U 9 probandů došlo vlivem brýlové korek-
ce k posunu na vyšší hodnoty aniseikonie 
a u 6 měřených byla aniseikonie snížena.

Graf č. 1 znázorňuje procentuální 
vyjádření změny aniseikonie, kterou 
vyvolala nasazená brýlová korekce do 
dálky. Ke zvýšení aniseikonie došlo vli-
vem brýlové korekce u 47 % případů. 
Zlepšení aniseikonie nastalo u 32 % mě  - 
řených. U 21 % probandů brýlová ko-
rekce neměla na velikost aniseikonie 
žádný vliv. Hypotéza je tedy potvrzena –  
v případě myopické aniseikonie došlo 
při korekci dané ametropie ke zhoršení 
aniseikonie. 

graf 2 Rozložení velikosti aniseikonie při naturálním vizu.

graf 3 Rozložení velikosti aniseikonie s habituální korekcí.

graf 1 Vliv brýlové korekce na velikost 
aniseikonie vyjádřený v procentech.
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Diskuze a závěr

Záměrem tohoto výzkumu bylo zjistit, 
zda má brýlová korekce anizometropie 
vliv na velikost aniseikonie. 

Z  naměřených dat je patrné, že 
brýlová korekce do dálky zhoršuje ani-
seikonii. Hlavní vliv na tento výsledek 
by mohla mít dynamická aniseikonie 
vyvolaná rozdílnou optickou mohut-
ností brýlových čoček. Z toho důvodu 
jsou u  vyšších stupňů anizometropií 
vhodnější volbou korekce kontaktní 
čočky, které eliminují anisoforii navo-
zenou u brýlových skel. 

Zbylých 32 % vyšetřovaných, u nichž 
brýlová korekce snížila aniseikonii, může 
vysvětlovat přítomnost axiální anizome-
tropie. Velikost obrazu na sítnici totiž 
v tomto případě závisí na vzdálenosti od 
druhého uzlového bodu oka. Knappův 
zákon nám říká, že pokud je poloha 
korekční čočky shodná s polohou oh-
niskové vzdálenosti oka, bude velikost 
obrazu na sítnici shodná jako velikost 
obrazu na sítnici oka emetropického [4].  

Lze tedy říct, že v případě korekce brýlo-
vými skly u pacienta s axiální anizome-
tropií navodíme menší aniseikonii než 
při použití kontaktních čoček. 

Studii zabývající se ovlivněním 
velikosti sítnicových obrazů v důsled-
ku brýlové korekce anizometropie 
popisuje ve své diplomové práci Bě-
hounková [5]. Ve své hypotéze před-
pokládala, že vlastní brýlová korekce 
nezvyšuje aniseikonii. K měření pou-
žívala software Aniseikonia Inspektor. 
Brýlová korekce vedla u 23 % jedinců 
ke snížení aniseikonie, u 47 % vyšetřo-
vaných se hodnota aniseikonie zvětšila 
a  u  30 % probandů brýlová korekce 
nevyvolala žádnou změnu ve velikosti 
obrazů na sítnici.

Bc. Eliška Vítková  
Mgr. Petr Veselý, Dis., Ph.D.  
doc. Mgr. Pavel Beneš Ph.D.
katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně
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OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

KONTAKT: 
Rodenstock ČR s.r.o.
Lucie Zíková  
HR Specialist

Email: personal@rodenstock.cz
Telefon: +420 777 358 089

POZNÁVÁTE SE?
Těšíme se 

na Váš životopis!

PRO PRODEJ BRÝLOVÝCH ČOČEK 

Obchodní zástupce má dokonalý přehled o produktech Rodenstock 
a o celkové situaci na trhu brýlových čoček. Prezentuje brýlové čočky 
ve svěřeném regionu, rozšiřuje síť distributorů a stará se o ty stávající.
Je opravdovým odborníkem a znalcem trhu brýlových čoček. 

CO BUDETE DĚLAT?
     prodávat brýlové čočky ve svěřeném regionu 
     starat se o stávající zákazníky (optiky)
     prezentovat aktuální kampaně a produkty
     získávat nové optiky pro prodej brýlových čoček Rodenstock
     jednou za měsíc se potkáte s celým obchodním týmem 
     v klatovské pobočce

VAŠE SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI
     nezbytné jsou zkušenosti na trhu optiky, zejména 
     s brýlovými čočkami
     zajímají Vás nové technologie a možnosti moderní optiky a optometrie
     znalost produktu a jeho prezentace Vás baví
     péče o stávající zákazníky a získávání nových
     rádi cestujete, organizujete si svoji práci a pak prezentujete výsledky
     věnujete čas sebevzdělávání, abyste dokonale porozuměli oboru

NABÍZÍME
     velmi dobré platové podmínky
     5 týdnů dovolené
     automobil i pro soukromé účely
     široký výběr poukazů na sport, kulturu a další odpočinkové aktivity
     za doporučení nového zaměstnance Vás odměníme 20 000 Kč
     pořádáme různé firemní akce
     zaměstnanecké slevy na nákup brýlí 
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Spolupráce optometristy a očního lékaře

Společnost současného světa charakteri-
zuje stálé zvyšování nároků na odbornost. 
Tok informací přichází především optickým 
systémem člověka. Jeho využívání je posu-
nuto k ranému dětství konzumem televize, 
požadavkem permanentního vzdělávání 
a školení i touhou postihnout všechna kul-
turní odvětví. Snížila se a  prodloužila se 
věková hranice žadatelů o  korekční brýle 

a objevily se nové úkoly oftalmologa – pe-
riodické kontroly revmatiků, diabetiků, 
hypertoniků, s povinností sledovat eventu-
ální patologické důsledky farmakologické 
terapie atd. 

Toto rozšíření působnosti většinou nebylo 
vyváženo ani zvýšením počtu oftalmologů, ani 
zvětšením prostoru nebo časovým prodlou-
žením. Vzrůstající požadavky po technické 
pomoci ve světové oftalmologii vedly k insti-
tuci oftalmologických asistentů – pomocného 
lékařského personálu. 

Půl století 
s časopisem Česká 
oční optika
1974

Historie autor: redakce
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Časopisy referují o refrakcionistovi v Anglii, 
který je kompetentní určit korekci očních ano-
málií pomocí očních prostředků. Ve Spojených 
státech, kde ovládá i problémy asepse, malé 
chirurgie a farmakoterapie. V Berlíně odesí-
lají optometristé k lékaři pouze ty pacienty, 
u nichž našli změny na očním pozadí. Dočí-
táme se, že pouhé optometrické vyšetření 
v Anglii nelze provést dřív než za 35 minut.

S řadou údajů lze polemizovat, s mnohý-
mi naprosto nesouhlasit. U nás jsme viděli 
rozpaky a slyšeli „refrakcionista není správná 
cesta“ nebo „když refrakcionista, tak opravář 
optických přístrojů“ a podobně.

V  českokrumlovském okrese pečuje 
o 50 000 obyvatel stále jen jeden oční lékař. 
Průměrná doba na vyšetření, ošetření, před-
pis léků a nezbytné poučení je 6–10 minut. 
Proto jsme uvítali spolupráci s optometris-
tou. Objevilo se při tom několik problémů.
A. Právní problematika – Optometrista je 

zaměstnanec národního podniku, je pod-
řízen jeho ekonomickým zájmům, a tak cíl 
akumulace a výdělku kontrastuje s prací 
zdravotníka, s bezplatnou péčí socialis-
tického zdravotnictví. Čím více jako op-
tometrista vyhoví požadavkům šetrnosti, 
ve zdravotnictví běžným, tím méně bude 
plnit plán jako optik. Vzhledem k bílému 
plášti ho mnozí pacienti považují za lé-
kaře a také ho tak oslovují. To při tolero-
vání může snadno vést ke zvyku udílet 
i neoprávněné rady a vyslovovat osobní 
domněnky o vhodnosti léčby, operace, 
jejímu výsledku apod.

B. Problematika pracoviště – V běžně stísně-
ných prostorách očních ordinací je jedinou 
možností komplexní vyšetření na jednom 
místě v duchu Peleškovy koncepce, ale 
zařízení dosud neexistuje. Za značný ne-
dostatek považujeme, že nejsou vyhláš-
kou ministerstva zdravotnictví stanoveny 
normativy prostorového a přístrojového 
vybavení očních ordinací a pracovní ná-
plně jejich pracovníků. Základní pracovní 
vybavení oftalmologa závisí mnohdy na 
jeho osobní agresivitě a znalosti, kterým 
směrem ji uplatňovat. Tak se shledáváme 
s velkými rozdíly v kvalitě a i kvantitě po-
skytované odborné péče v různých očních 
pracovištích.

C. Problematika pracovní a vztahová – Po 
absolutoriu optometrického kurzu by 
bylo vhodné doškolení v rutinní ordinační 
skiaskopii v příslušném krajském zaříze-
ní, pokud je monopersonální oddělení na 
okrese. Rovněž tak není v terénu běžná 
přístrojová výbava tohoto složení jako na 

klinikách, kde byli ortoptisté vychováni. 
Optometrista svým technickým vzdělá-
ním přebírá péči o oftalmologické přístro-
je a má možnost se stát spoluautorem no-
vých diagnostických a cvičných pomůcek. 
Až přejde optometristova funkce do praxe 
ve větším měřítku, vytvoří se různé typy 
vztahu mezi ním a lékařem. Jejich pozi-
tivní vytváření by mělo spočívat ve vzá-
jemném respektu, v rozvíjení společného 
úsilí a nelze pominout ani skutečnost, že 
oftalmolog na okrese bývá relativně izolo-
ván, a optometrista se stává jeho jediným 
profesionálním komunikantem.

Vedle kladů soustavné těsné spolupráce op-
tika a lékaře v informovanosti a vzájemném 
poučení pomáhá optometrista svou angažova-
ností i překlenout rozpor mezi věděním a mezi 
možnostmi pracovníků ve zdravotnictví.

MUDr. Václav Bedřich
 

Brýlové obruby. Současnost a perspektivy

Stoupá-li prudce a po několik let objem vý-
roby v  určitém průmyslovém odvětví, bývá 
to zpravidla zásluhou nějakého převratného 
vynálezu. Roste-li takto poptávka po výrob-
ku, který je znám a používán již delší dobu, 
bývá tu vždy po ruce zdůvodnění – stoupají-
cí životní úroveň.

Domnívám se, že s žádným z těchto dů-
vodů nevystačíme, budeme-li si chtít vy-
světlit enormní rozvoj oční optiky v posled-
ních zhruba dvaceti letech, zejména pak růst 
poptávky i výroby v oboru brýlových obrub. 
Ještě před čtvrt stoletím se široká veřejnost 
dívala na brýle jako na prostředek z nutnosti, 
kompenzující nedostatečnost starého zraku. 
S postupem průmyslové a nástupem vědec-
ko-technické revoluce dochází v mnoha ob-
lastech ke změnám v hodnocení faktů a ani 
obor oční optiky není výjimkou. Veřejnost si 
pomalu zvyká na to, že vědec, technik, kon-
struktér nebo operátor na samočinném počí-
tači i operatér na chirurgickém sále zpravidla 
nosí brýle. Jakmile tato úvaha zakotví v mysli 
běžného občana, je další nasnadě: „Přiznám-li 
i já svou menší či větší dioptrickou vadu, ne-
budu považován za starce, ale za vykonavatele 
náročné profese.“ A tak tu potřebu dioptrické 
korekce nejen přizná, ale přímo manifestuje –  
viz obliba masivních výrazných obrub tma-
vých kontrastních barev, která u nás vrcholila 
před pěti lety.

Jan Sucharda
Oční optika, n. p. Praha
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Safilo, klíčový hráč na trhu s brýlovými obrubami, vstupuje nově 
také na trh brýlových čoček se značkou SafiloVision. Kompletní 
porftolio brýlových čoček bylo zákazníkům z České i Slovenské 
republiky představeno 11. června 2021 v úchvatných prostorách 
zámku Mikulov. Celou akci moderoval známý a oblíbený herec 
Maroš Kramár. Byla to vůbec první akce pro odbornou optickou 
veřejnost v letošním roce. Zákazníci si nejen odpolední část, ale 
také večerní program velmi užili a  věříme, že Safilo Summer 
launch byl pro ně nezapomenutelným zážitkem. 

Odpolední část prezentací otevřel úvodní řečí pan Thomas 
Stein, komerční ředitel Safilo pro střední a  východní Evropu. 
Country manažeři Jiří Mikulecký s  Pavlem Mihálem 
představili novinky a  trendy pro sezonu podzim/zima 2021 
včetně nového jednoduchého postupu reklamací obrub přes 
platformu You and Safilo. 

Matic Vogrič, manažer obchodu brýlových čoček pro Evropu, 
prezentoval nový stěžejní projekt SafiloVision a  pilíře jeho 
úspěchu. Martin Podhorný, obchodní zástupce pro brýlové 
čočky na Slovensku, seznámil zákazníky s konkrétním portfoliem 
a  produkty SafiloVision. Odpolední část byla poté zakončena 
přípitkem na terase s okouzlujícím výhledem do zahrad zámku. 

Večerní program plný zábavy probíhal na nádvoří zámku, 
samozřejmě za dodržení hygienických opatření. Nechyběla 
bohatá večeře, tombola v italském stylu, DJ a živá kapela nebo 
fotokoutek, kde vznikla spousta originálních a vtipných fotek.

Velice si vážíme tak hojné účasti a věříme, že se již brzy setkáme 
znovu na roadshow či podobných akcích, které pro odbornou 
veřejnost připravujeme.

Safilo tým

Safilo summer launch
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Více času pro sebe 
i pro vaše zákazníky

Využijte ušetřený čas pro 
budování lepších vztahů 
se svými zákazníky a pro 
vylepšování vašich služeb.

Rozšířené služby 
s jediným partnerem

SafiloVision je komplexní 
řešení, které podpoří vàš 
business, zjednoduší celý 
proces od objednávky až 
po dodání.

Různé potřeby, 
jednoduchá řešení

Jednoduše si vyberte 
z našich 4 typů služeb: 
pořiďte si zabroušené 

i nezabroušené čočky, 
které doručujeme 

samostatně, nebo vsazené 
do obrouček.

Vysoce kvalitní 
produkty

Naše odborné 
znalosti v kombinaci 

s technologickými 
možnostmi při výrobě jsou 

zárukou nejvyšší kvality 
brýlových čoček.

Získejte tu správnou podporu
pro veškeré odborné služby

Podpořte své podnikání
snadno a efektivně

Vyberte si ideální kombinaci
kvality a technologie

Objevte Safilovision.com
Budujte své podnikání s námi.

SafiloVision nabízí nový pohled na Vaše podnikání

Safilo, Váš spolehlivý partner, Vám poskytuje nejen širokou nabídku obrub, 
ale nově také přichází na trh s nabídkou brýlových čoček. 

S touto komplexní službou se Váš business bude ještě více rozvíjet.

Chcete se rozvíjet společně?

 
cocky@safilo.com

800 142 780 www.safilovision.com

 
sosovky@safilo.com

0800 003 900
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Profil na síti rozhoduje
Stejně jako zařízení, která denně používáme, musí procházet pravidelnou 
údržbou, musíme věnovat řádnou péči i profilu našeho podnikání na internetu.

Pro lokální zviditelnění na internetu je Google 
My Business / Moje firma na Googlu základním 
prostředkem. Hledá-li zákazník služby ve svém 
okolí, Google zobrazí výsledky v  regionálním 
kontextu a upřednostní firmy z daného regionu. 
Čím lépe udržujete svůj profil a  čím častěji jej 
aktualizujete, tím vyšší je pravděpodobnost, 
že budete nabídnuti jako hit v  odpovídajícím 
vyhledávacím dotazu. Na co si ale musíte dávat 
pozor? Jak se můžete odlišit od konkurence? 
Níže přicházíme s postupem, který vám pomůže 
vybudovat a spravovat váš firemní profil. 

1. Zřiďte si účet na Googlu

Předpokladem pro přihlášení k Google My Bu-
siness je účet na Googlu. Účet pro vaši firmu si 
můžete zřídit na adrese accounts.google.com/
SignUp. Nevytvářejte novou e-mailovou adresu, 
ale klikněte na možnost Použít současnou adresu 
a použijte vaši stávající e-mailovou adresu. Vaše 
uživatelské jméno můžete používat i  u  dalších 
produktů Google.

2. Poloha

Podívejte se na google.cz/maps, jestli je vaše 
provozovna už zanesená v  mapách. Většinou 
to tak je. Zde pak můžete požádat o vlastnictví 
tak, že vyhledáte svůj záznam, kliknete na něj 
a zobrazíte další informace. Poté vyberte tlačítko 
Zaregistrujte se jako vlastník, přihlaste se pomocí 
vašeho účtu na Googlu a zadejte první údaje.

3. Ověření společnosti

Potvrďte svůj profil, aby se informace o  vaší 
provozovně mohly zobrazovat v Google mapách 
a ve vyhledávači. Potvrzení zajistí, že údaje o vaší 
společnosti jsou správné a že k nim máte přístup 

pouze vy. Zvolte si, jak chcete dostat jedinečný 
ověřovací kód. Ten vám přijde většinou poštou do 
dvou týdnů od společnosti Google. Jeho zadáním 
potvrdíte, že vaše firma sídlí na uvedené adrese.

4. Jméno firmy, adresa a telefonní 
číslo (NAP data)

Konzistence údajů o vaší firmě hraje významnou 
roli při optimalizaci vyhledávání. Vaše data jsou 
zveřejněna na mnoha místech. Je proto důležité, 
aby jméno firmy, adresa a  telefon byly pořád 
shodné, tj. zadány vždy stejným způsobem a ve 
stejném formátu.

5. Kategorie

Kategorie slouží k popisu povahy vašeho podni-
kání a k nalezení potenciálních zákazníků. Po jejím 
vyplnění se zobrazí vaše firma jen uživatelům, kteří 
hledají zboží nebo služby v příslušné kategorii.

6. Popis firmy

Je vhodné postupně popsat firmu, její služby 
i  produkty, popis může zahrnovat maximálně 
750 znaků. Nabízené služby a  produkty stejně 
jako umístění firmy je vhodné dát co nejvíce na 
začátek textu, protože první část textu se zobrazí 
přímo ve vyhledávači.

7. Atributy

Existují dva typy atributů: faktické, jako je např. 
wi-fi nebo platební možnosti, a subjektivní, což 
je například cenová dostupnost. Některé faktické 
atributy můžete upravovat přímo. Subjektivní 
atributy naopak vycházejí z  názorů uživatelů 
Google, kteří navštívili váš obchod.

Zajímavosti autor: redakce
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8. URL

Vložte správnou webovou adresu vaší provozov-
ny. Pokud je to možné, vložte i korektní URL vašich 
podstránek, na kterých popisujete např. otevírací 
dobu, umístění atd.

9. Produkty

Na kartě Produkty lze prezentovat své produkty 
ve vyhledávači Google a podpořit tak interakci 
s potenciálními zákazníky. Těm jsou tyto produkty 
nabízeny jako odpověď na jejich dotaz. Mohou 
také získat i další informace o vámi nabízených 
produktech. Oční optiky zde můžou zadat slovní 
spojení jako např. brýle pro sport, sluneční brýle 
apod.

10. Kvalitní fotky jsou povinností

Aktuální a výstižné fotografie mají velký význam. 
Můžete nahrát titulní obrázek, logo, fotografie 
interiéru i exteriéru, vaší práce nebo vašeho týmu. 
Aby se vaše fotky optimálně zobrazovaly ve službě 
Google, měly by splňovat tyto kritéria: formát jpg 
nebo png, velikost od 10 kB do 5 MB, rozlišení 
minimálně 250 x 250 px, nejlépe však 720 x 720 px.

11. Pravidelná aktualizace fotek

Společnosti, které mají fotky v profilu, přilákají 
o 42 % více uživatelů. Navíc o 35 % více uživatelů 
klikne na link příslušné webové stránky oproti 
stránkám firem, které pravidelně nové obrazové 
materiály nezveřejňují. Hodí se proto zveřejňovat 
např. nové brýlové kolekce, jak vypadá aktuálně 
vaše výloha apod. Tímto dáte Googlu najevo, že 
opečováváte svůj profil.

12. Video

Téměř každý může v současnosti natáčet videa 
na chytrém telefonu. Tato videa musí splňovat 
pouze tyto požadavky: délka trvání max. 30 
sekund, velikost do 100 MB, rozlišení 720p 
nebo vyšší.

13. Virtuální prohlídky

Zápisy s fotografiemi a virtuální prohlídkou inte-
riéru mají dvakrát vyšší šanci zaujmout. Takové 
prohlídky umožňují zákazníkům prohlédnout si 
vaši firmu dříve, než do ní vkročí.

14. Street View

S aplikací Street View na vašem chytrém telefonu 
si můžete sami vytvořit 360stupňové fotografie. 
Fotit můžete buď jednotlivé snímky a  ty pak 
spojit dohromady nebo nafotit panoramatický 
snímek. Tuto fotografii pak můžete nahrát do 
aplikace Street View a  v  Google Maps přiřadit 
k vašemu zápisu.

15. Příspěvky

S  potenciálními zákazníky můžete komuniko-
vat prostřednictvím různých příspěvků. Každý 
příspěvek může být doplněn fotografií nebo 
videem a zobrazuje se na viditelném místě v tzv. 
Local Pack pro odpovídající vyhledávání (první 
tři položky na Google mapách nad výsledky 
vyhledávání).

16. Redakční plánování

Spolu s  vašimi kolegy se zamyslete, co by 
mohlo zajímat vaše potenciální zákazníky. 
Zveřejňujte každé dva týdny krátký příspěvek 
např. o aktuální nabídce, novém členu vašeho 
týmu apod.

17. Zprávy

S aplikací Google My Business ve vašem chytrém 
telefonu můžete efektivně spravovat svůj profil, 
aktualizovat obecné informace, reagovat na re-
cenze zákazníků a sdílet fotografie a příspěvky. 
Pouze prostřednictví aplikace můžete aktivovat 
funkci zasílání zpráv a zákazníci vás mohou kon-
taktovat přímo z vyhledávače Google.

18. Krátké názvy

Aby zákazníci dokázali snáze najít váš profil, 
můžete si vytvořit pro vaši provozovnu zkrácené 
jméno, které pak propojíte s  odpovídající URL 
adresou. Zákazníkům se pak zobrazí váš profil 
přímo. URL adresa pak bude vypadat následov-
ně: g.page/MŮJOPTIK. Je to nejrychlejší cesta 
k vašemu profilu na Google My Business. Záro-
veň umožňuje zákazníkům vás rychle a snadno 
ohodnotit.

Z německého originálu Das Profil ist entscheidend 
(DOZ 1/2020) přeložila Soňa Fišerová. Redakčně 
upraveno.
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OPTA 2021 se 
rychle blíží!
Zahájení 26. ročníku veletrhu OPTA se rychle blíží a slibuje, že se znovu máte na 
co těšit. Určitě bude z čeho vybírat, navíc vás tu čeká příjemná atmosféra a tolik 
milých setkání s kolegy z oboru, kolik jich umí zprostředkovat právě jen OPTA. 

Na co se můžete od 17. do 19. září 
v Brně na výstavišti těšit?

„Největší změnou je návrat do nově zrekonstruo-
vaného pavilonu B, který je díky své poloze 
u 4. brány výhodný z hlediska logistiky jak pro 
vystavovatele, tak i pro návštěvníky,“ řekla ředi-
telka veletrhu OPTA Gabriela Císařová. 

Přihlášena je již řada vystavovatelů, mezi 
nimi třeba CooperVision Czech, DEVELOPTIC, 
ESSILOR – OPTIKA, GAFAS, SILLUSTANI, STYL 
OPTIK, Omega Optix, Opti Projekt, PRONAP 
Czech Republic, Společenstvo českých optiků 
a optometristů, Vision Net International a ZuZa 
optik. Ze zahraniční přijedou vystavovat například 
LOOK OCCHIALI z Itálie a VIS ABRA z Polska. 

„Určitě zůstane zachováno to, co se osvědčilo 
a k čemu jsme v minulosti nedostali žádnou ne-
gativní zpětnou vazbu. V pavilonu B bude znovu 
přímo mezi stánky umístěno OPTA Forum, kde 
se mohou zájemci dozvědět formou odborných 
přednášek o o aktuálním dění v oboru. O všech 
novinkách budeme vystavovatele i návštěvníky 
včas informovat e-mailem,“ doplnila Císařová. 

Ceny TOP OPTA nejlepším exponátům budou 
pravděpodobně předány během menší sobotní 
party, kterou se Společenstvo českých optiků 
a optometristů připravuje uskutečnit přímo na 
svém stánku v pavilonu B, a to hned po zakončení 
veletržního dne. 

Na veletrh se opět dostanete díky klubové 
kartě OPTA, která byla rozeslána všem členům 
Společenstva českých optiků a optometristů, Op-
tické unie Slovenska a České kontaktologické spo-
lečnosti. Díky kartě se nemusíte registrovat, čekat 
ve frontách a vstup máte zdarma. OPTA klubové 
karty byly rozesílány v minulém roce a opravňují 
i ke vstupu na letošní akci OPTA 2021. A stejně jako 
při minulých ročnících mohou i letos vystavovatelé 
pozvat k návštěvě veletrhu všechny své obchodní 
partnery, a to zcela zdarma pomocí bezplatných 
kódů – tzv. firemních pozvánek.  

Mějte přehled o všem, co se na 
veletrhu děje, a to přímo na displeji 
vašeho telefonu!

V mobilní aplikaci BVV Trade Fairs najdete seznam 
vystavovatelů, interaktivní plánek pavilonu i průběž-
ně aktualizovaný doprovodný program. V aplikaci se 
dozvíte také všechny základní informace o veletrhu 
– otevírací dobu, možnosti parkování i cenu vstupe-
nek. Navíc můžete přímo v aplikaci požádat vysta-
vovatele o schůzku, takže si rozvrhnete čas strávený 
v pavilonu B ještě dříve, než vyrazíte na výstaviště.

Aplikace bude pro veletrh OPTA aktualizována 
počátkem září a je dostupná pro mobilní telefony 
s operačním systémem Android a iOS. Více in-
formací najdete na www.bvv.cz/app.

Veletrhy autor: redakce

Odborná záštitaPartneři
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Digitální zařízení 
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v interiéru.
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Výhody různých optických řešení pro ochranu zraku před modrým světlem.

Blokují až 2x více škodlivého modrého
světla v interiéru a až 8x více venku*
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MATERIÁLY BLUECUT 
ANTIREFLEXNÍ ÚPRAVY S FILTREM 

MODRÉHO SVĚTLA

BĚŽNÉ ČIRÉ BRÝLOVÉ ČOČKY SLUNEČNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY

Blokují až 3x více škodlivého modrého
světla v interiéru a až 8x více venku†

Tel.: +420 326 920 011 |  E–mail: info@omega–optix.cz |  www.omega–optix.cz

*Transitions® Signature® GEN 8 ™ blokují 20% až 36% škodlivého modrého světla v interiérech, kromě CR607
produktů Transitions® Signature® VII, které blokují 14% až 19%. Dvojnásobné srovnání se týká standardních čirých 
čoček v indexu 1.5 a polykarbonátových tvrzených čoček. Transitions Signature GEN 8 blokují více než 85% 
škodlivého modrého světla venku, s výjimkou produktů v indexu 1.5, které venku blokují více než 74% škodlivého 
modrého světla. Transitions Signature stylové barvy blokují venku více než 76% modrého světla. Osminásobné 
srovnání se týká standardních čirých čoček v indexu 1.5 a polykarbonátových tvrzených čoček.
Škodlivé modré světlo se počítá mezi 380 nm a 460 nm, napříč materiály a barvami.

†Transitions® XTRActive® blokují 34% až 36% škodlivého modrého světla v interiérech, kromě CR60 Transitions 
XTRActive, které blokují 27% až 31%. Trojnásobné srovnání se týká standardních čirých čoček v indexu 
1.5 a tvrzených polykarbonátových čoček. Transitions XTRActive blokují venku minimálně 88% až 95% 
škodlivého modrého světla. Osminásobné srovnání se týká standardních čirých čoček v indexu 1.5 a tvrzených 
polykarbonátových čoček.
Škodlivé modré světlo se počítá mezi 380 nm a 460 nm, napříč materiály a barvami.
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Co požadují nositelé 
kontaktních čoček?
Jakožto specialisté v péči o zdraví se snažíme vždy maximál-
ně uspokojit potřeby a očekávání svých zákazníků. Vzhledem 
k tomu, že náš profesní život funguje v podstatě na principu 
každé čtvrt dioptrie, je v naší přirozené povaze zakořeněno vždy 
chtít dokonalé řešení zraku a zrakové pohody tak, aby byl zá-
kazník vždy spokojen. Pokud se však budeme bavit o nositelích 
kontaktních čoček, z množství úbytku prvonositelů uváděného 
v  literatuře bohužel nedosahujeme takového výsledku, jaký 
bychom si přáli.

Průzkum provedený společností Kantar 
Health pro společnost Alcon odhalil 
výrazné rozdíly v  preferencích nových 
a stávajících nositelů kontaktních čoček. 
Stejně tak očekávání nositelů kontakt-
ních čoček se ve skutečnosti liší od toho, 
co jako odborníci považujeme za důle-
žité. Tímto průzkumem bylo zjištěno, že 

zatímco stávající nositelé kladou veliký 
důraz na pohodlné nošení, prvonositelé 
se zajímají především o zlepšení kvality 
života a produktivity. Tento pohled na 
potřeby a preference nositelů kontakt-
ních čoček poskytuje cenná vodítka pro 
oční odborníky, jak zajistit co největší 
spokojenost nositelů.

Mnoho studií uvádí, že 12 až 43 % 
uživatelů přestane nosit kontaktní 
čočky  [1]. V  letech 2008 až 2010 bylo 
zjištěno, že přibližně 23 % ze všech 
nositelů trvale přestalo používat kon-
taktní čočky [2]. Nedávná studie z roku 
2018 také zjistila, že míra těch, kteří čočky 
přestanou nosit již v prvním roce, byla 
22 % [3]. Důležité ovšem je, že z  těch, 
kteří kontaktní čočky přestali nosit úplně, 
celých 20 % přestalo čočky používat již 
během prvních tří týdnů, 29 % ukončilo 
nošení během prvních devíti týdnů a 70 % 
se úplně vzdalo nošení kontaktních čoček 
v prvním půl roce [3]. V řadě studií se mezi 
nejčastější důvody, proč lidé přestanou 
nosit kontaktní čočky, řadí nepohodlí  
(14 až 46 %) a problémy s manipulací 
[1–3, 8]. Studie z  roku 2018 také iden-
tifikovala jako další významný důvod 

Kontaktní čočky autorka: 
Nadia Michaels
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neostré vidění při nošení kontaktních 
čoček [1]. Prvonositelé, kteří během 
prvního roku přestali používat kon-
taktní čočky, byli dále dotazováni na 
to, co by je přimělo si čočky znovu 
vyzkoušet. Celkem 41 % respondentů 
by primárně zaujaly kontaktní čočky, 
které by byly jednoduché na mani-
pulaci (nasazování a  vyjímání) [3]. 
Vzhledem k  této informaci bychom 
neměli přehlížet význam materiálu 
kontaktní čočky a její hlavní benefity, 
které mohou být pro naše zákazníky 
důležitější než pro nás.

Technologie kontaktních 
čoček PRECISION1TM

Jednodenní kontaktní čočky PRE-
CISION1TM byly vyvinuty s  ohledem 
na ostrost vidění, celkové pohodlí 
a snadnou manipulaci. Jsou vyrobeny 
ze silikon-hydrogelového materiá-
lu Verofilcon  A, který má centrální 
Dk/t  =  100  [11]. Kontaktní čočky 
byly poprvé celosvětově uvedeny na 
trh v  Austrálii a  na Novém Zélandu 
v únoru roku 2019. Jsou inspirovány 
technologií proměnného obsahu 
vody jako u  DAILIES TOTAL1TM, ale 
s tím, že využívají novou technologii 
SMARTSURFACETM, která tvoří dva až 
tři mikrometry tenkou vrstvu na po-
vrchu čočky obsahující více než 80 % 

vody [12, 15–17]. Tato technologie 
zvlhčuje oční povrch, pomáhá zajistit 
dlouhodobou smáčivost a také pod-
poruje stabilní slzný film pro pohodlí 
během dne [12, 15–17]. SMARTSUR-
FACETM není povrchová úprava čočky, 
ale tato jedinečná technologie je její 
nedílnou součástí, tvořená vodou 
obsahujícími polymery ukotvenými 
do silikon-hydrogelového materi-
álu [14]. Kontaktní čočky disponují 
0,6  MPa modulem pevnosti, který 
byl optimalizován pomocí tloušťky 
a  navržen tak, aby usnadňoval ma-
nipulaci [12, 18].

Pohodlí je primární podmínkou 
u  stávajících nositelů. Pravidelné 
kontroly nositelů kontaktních čoček 
nejsou důležité nejen z hlediska kont-
roly zdraví a zraku, ale také poskytnou 
jedinečnou příležitost začít diskutovat 
se zákazníkem o  inovativních tech-
nologiích kontaktních čoček a  jejich 
nových možnostech. Pokud budeme 
brát na vědomí, že pro stávající no-
sitele kontaktních čoček je důležité 
především pohodlí, měl by být také 
kladen důraz na otázku pohodlí při 
kontrolách s  čočkami. Je potřeba se 
při kontrolách důsledněji ptát nositele 
na jejich komfort a místo otázky: „Jsou 
vaše kontaktní čočky pohodlné?“ 
spíše formulovat otázku: „Cítíte se 
v čočkách pohodlně od jejich nasazení 
až do konce dne, kdy si čočky chcete 

vyjmout?“ Když požádáme klienta, 
aby ohodnotil pohodlí ve svých kon-
taktních čočkách na stupnici od 1 do 
10, zjistíme snadným způsobem jeho 
míru spokojenosti.

Při diskuzi s  budoucími nositeli 
čoček je důležité vyzdvihnout primár-
ně zlepšení kvality života spojeného 
právě s  jejich nošením. Při diskuzi 
s prvonositeli je nejen důležité zdů-
raznit veškeré vlastnosti kontaktních 
čoček a  samozřejmě i  jejich výhody, 
ale také si čočky rovnou vyzkoušet, 
aby věděli, jaké to je mít čočky na oku. 
Více než 4 z 10 potenciálních nositelů 
kontaktních čoček uvádí, že první 
aplikace čoček a  jejich následné vy-
jmutí jsou pro ně možnou bariérou 
pravidelného nošení kontaktních 
čoček [24]. Prvonositelé by proto měli 
být v  prvních dnech a  týdnech pod 
pečlivou kontrolou očního specialisty 
a  měli by být ujištěni, že se mohou 
v  případě jakýchkoliv nesrovnalostí 
nebo komplikací na něj obrátit.

Pět tipů, jak snížit počet 
lidí, kteří přestanou nosit 
kontaktní čočky

1. Zjistěte, co nositelé kontaktních 
čoček opravdu požadují
Oční specialisté by neměli přehlí-
žet význam komfortu, kvality vidění 
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obr. 1  Snímky z elektronového mikroskopu ilustrují rozdíly v povrchových technologiích tří různých kontaktních čoček. Neexistuje žádný 
rozdíl v obsahu vody detekovaném na povrchu ani uvnitř běžné silikon-hydrogelové kontaktní čočky (A). SMARTSURFACETM 
technologie (B), reprezentovaná oblastí s vyšší odrazivostí, je dva až tři mikrony tenká vrstva s obsahem vody vyšším než 80 %, je 
izolována na povrchu kontaktní čočky a nepřesahuje do jejího jádra.  
Naproti tomu DAILIES TOTAL1TM je kontaktní čočka s proměnným obsahem vody, od jádra s 33 % vody a na hydrofilním povrchu 
polymeru se přibližuje až ke 100 % vody na vnějším povrchu. To vytváří šest mikronů silný gelový polštář pro zvlhčení, který 
odpovídá přibližně 13 % tloušťky kontaktní čočky.
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a  manipulaci s  kontaktními čočkami. 
Pokud kontaktní čočka nedosahuje již 
zmíněných požadavků, naskytuje se tak 
šance, že uživatelé přestanou používat 
kontaktní čočky.

2. Zaveďte praktické postupy pro 
prvonositele kontaktních čoček
Jako při učení se jakékoliv nové činnosti 
jsou zkušenosti prvonositelů během 
prvního týdne nošení kontaktních čo-
ček plné výzev. Oční specialisté mohou 
uživatelům tuto cestu ulehčit za pomo-
ci podpůrných nástrojů a pravidelného 
udržování kontaktu s  prvonositelem. 
Vyzkoušejte e-mailovou nebo SMS ko-
munikaci s informacemi, jak se o nové 
kontaktní čočky starat, s jakými pocity 
se mohou v  prvních dnech potýkat 
a  také videonávody pro připomenutí 
manipulace s čočkami.

3. Nepodceňujte sílu pohodlí 
domova
Snadná metoda, jak si udržet prvonosi-
tele i stávající nositele kontaktních čoček, 
je možnost objednání kontaktních čoček 
přes vaši oční optiku přímo k zákazníkovi 
domů. Výzkumy ukazují, že ti, kterým byli 
kontaktní čočky posílány domů, se spíše 
stávají úspěšnými nositeli.

4. Ideální podmínky jako základ 
úspěšné aplikace
Nespěchejte při první aplikaci kontakt-
ních čoček. Dejte zákazníkovi možnost 
si s vámi všechno několikrát vyzkoušet. 
Jedno nasazení aplikace a jedno vyjmutí 
opravdu není dostačující k získání zá-
kazníkovy důvěry.

5. Pokud neuspějete na poprvé, 
nezoufejte, vyzkoušejte jiné 
adekvátní kontaktní čočky
Ve studii, která zkoumala procento 
ukončení nošení kontaktních čoček 
v prvním roce, odpovědělo 57 % nosi-
telů, že jejich oční specialista ani neví, 
že s nošením kontaktních čoček přestali, 
a 3 ze 4 lidí vyjádřilo svůj zájem o opě-
tovné vyzkoušení [3]. Ukázalo se, že ve-
liký poměr nositelů kontaktních čoček, 
kteří čočky nosit přestali v prvním roce, 
mohl být relativně snadno přeaplikován 
[9]. Jejich důvody pro přerušení nošení 
byly hlavně kvůli nepohodlí, problé-
mům s  manipulací nebo také kvůli 
neostrému vidění.

Nadia Michaels 
(Alcon Vision Care’s Professional Affairs 
team), What do contact lens wearers 
want?, ANZ-PR1-2000018.

Překlad: Bc. Kateřina Škachová  
a Bc. Barbora Keřková
Redakčně zkráceno
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TECHNOLOGIE SMARTSURFACE™

STABILIZAČNÍ BODY
•  podporují správnou stabilizaci na pozicích 4 a 8 hodin

• optimální usazení, pohyb a pozice
• 100 % nositelů zaznamenalo optimální nebo přijatelný pohyb 

kontaktní čočky a její centraci.4†

PRECISION BALANCE 8|4™

RYSKA

OSCILACE 
≤ 5° oscilace 
při mrkání4

PRECISION1™  for Astigmatism nabízejí 
vysoce inovativní mikrovrstvu, která 

zvlhčuje povrch čočky, jako její sférická 
varianta.2

Technologie SMARTSURFACE™  
 je navržena tak, aby podporovala 

kvalitní slzný film.2

Osvědčený design pro stabilně ostré vidění.3*
Oční specialisté mají 99% úspěšnost již při prvním 

nasazení kontaktní čočky 
PRECISION1™ for Astigmatism.4**

ZLEPŠETE VIDĚNÍ  
SVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

TÍM, ŽE JIM NABÍDNETE BENEFITY KONTAKTNÍCH ČOČEK  
PRECISION1™ FOR ASTIGMATISM 

50 % nositelů kontaktních čoček s astigmatismem nosí sférickou variantu, 
která omezuje jejich zrakovou ostrost1

ČAS NA USAZENÍ
Stabilizují se na oku 
v průměru za méně 

než 60 sekund4

SPRÁVNÉ USAZENÍ 
V průměru se usadí 
v rozmezí 3 stupňů 

od ideální osy.4

OBSAH VODY

>80% >80%51%

* Na základě klinických studií čočkami PRECISION BALANCE 8 | 4 ™ s čočkami AIR OPTIX  for Astigmatism; n = 163.
**Na základě pohybu, centrace a oscilace při prvním nasazení.
† V klinické studii na 5 místech v USA; n = 39. 
‡Kontaktní čočky absorbující UV záření NEJSOU náhražkou ochranných brýlí blokujících UV záření, jako jsou brýle blokující UV záření nebo sluneční brýle, protože zcela nezakrývají oko  
a okolní oblasti. (Z IFU: 93% skutečné měření pro blokování UVA).  
Reference: 1. Luensmann D, Schaeffer JL, Rumney NJ, Stanberry A, Walsh K, Jones L. Spectacle prescriptions review to determine prevalence of ametropia and coverage of frequent 
replacement soft toric contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2018 Oct;41(5):412-420. 2. PRECISION1 (DDT2) Lens with Smart Surface study; Alcon data on file, 2019. 3. In a randomized,  
subject-masked, multi-site clinical study with over 150 patients; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2005. 4. Alcon data on file, 2020. 5. Cummings S, Brobst A. 
Clinical assessment of a new silicone hydrogel daily disposable and a HEMA-based daily disposable contact lens. Poster presented at the American Academy of Optometry Annual 
Conference, October 23-26, 2019; Orlando, Florida. 
Prosím podívejte se do návodu k použití ohledně nošení, péče, bezpečnostních opatření, varování, kontraindikací a nežádoucích účinků. 
Zdravotnický prostředek pro korekci refrakčních vad. 
© Alcon Inc. 2021     CZ-PRA-2100001-04-21
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TECHNOLOGIE SMARTSURFACE™

STABILIZAČNÍ BODY
•  podporují správnou stabilizaci na pozicích 4 a 8 hodin

• optimální usazení, pohyb a pozice
• 100 % nositelů zaznamenalo optimální nebo přijatelný pohyb 

kontaktní čočky a její centraci.4†

PRECISION BALANCE 8|4™

RYSKA

OSCILACE 
≤ 5° oscilace 
při mrkání4

PRECISION1™  for Astigmatism nabízejí 
vysoce inovativní mikrovrstvu, která 

zvlhčuje povrch čočky, jako její sférická 
varianta.2

Technologie SMARTSURFACE™  
 je navržena tak, aby podporovala 

kvalitní slzný film.2

Osvědčený design pro stabilně ostré vidění.3*
Oční specialisté mají 99% úspěšnost již při prvním 

nasazení kontaktní čočky 
PRECISION1™ for Astigmatism.4**

ZLEPŠETE VIDĚNÍ  
SVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

TÍM, ŽE JIM NABÍDNETE BENEFITY KONTAKTNÍCH ČOČEK  
PRECISION1™ FOR ASTIGMATISM 

50 % nositelů kontaktních čoček s astigmatismem nosí sférickou variantu, 
která omezuje jejich zrakovou ostrost1

ČAS NA USAZENÍ
Stabilizují se na oku 
v průměru za méně 

než 60 sekund4

SPRÁVNÉ USAZENÍ 
V průměru se usadí 
v rozmezí 3 stupňů 

od ideální osy.4

OBSAH VODY

>80% >80%51%

* Na základě klinických studií čočkami PRECISION BALANCE 8 | 4 ™ s čočkami AIR OPTIX  for Astigmatism; n = 163.
**Na základě pohybu, centrace a oscilace při prvním nasazení.
† V klinické studii na 5 místech v USA; n = 39. 
‡Kontaktní čočky absorbující UV záření NEJSOU náhražkou ochranných brýlí blokujících UV záření, jako jsou brýle blokující UV záření nebo sluneční brýle, protože zcela nezakrývají oko  
a okolní oblasti. (Z IFU: 93% skutečné měření pro blokování UVA).  
Reference: 1. Luensmann D, Schaeffer JL, Rumney NJ, Stanberry A, Walsh K, Jones L. Spectacle prescriptions review to determine prevalence of ametropia and coverage of frequent 
replacement soft toric contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2018 Oct;41(5):412-420. 2. PRECISION1 (DDT2) Lens with Smart Surface study; Alcon data on file, 2019. 3. In a randomized,  
subject-masked, multi-site clinical study with over 150 patients; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2005. 4. Alcon data on file, 2020. 5. Cummings S, Brobst A. 
Clinical assessment of a new silicone hydrogel daily disposable and a HEMA-based daily disposable contact lens. Poster presented at the American Academy of Optometry Annual 
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Zdravotnický prostředek pro korekci refrakčních vad. 
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Kombinace kontaktních 
čoček a roztoků
Hlavními funkcemi roztoků pro péči o kontaktní čočky jsou čiště-
ní, dezinfekce a uchovávání čoček mezi jednotlivými použitími. 
Mají ale i funkce zvyšující uživatelské pohodlí.

Důvody pro čištění kontaktních čoček 
jsou usazeniny a nečistoty pocházející 
z  vnějšího i  vnitřního prostředí oka 
a  také podstatné snížení znečištění 
mikroorganizmy.

Dezinfekce

Dezinfekce čoček je považována za hlavní 
důvod pro použití roztoků. Spojitost mezi 
přítomností mikroorganizmů (zejména 
bakterií) na povrchu oka a zánětlivými 
reakcemi je zřejmá. Proto se klade důraz 
i na hygienu rukou při manipulaci s nimi.

Moderní roztoky, víceúčelové (MPS) 
i peroxidové, v laboratorních experimen-
tech prokázaly schopnost zabíjet celou 
řadu mikroorganizmů. Důležité je ale 
jejich správné a pravidelné používání. 
Nepravidelná nebo špatně prováděná 
péče se může stát zdrojem komplikací.

Optimální kombinace roztoků

Zajímavý je také význam kombinace 
materiálu kontaktních čoček a  typu 
roztoku k péči o ně. Na přelomu století 
se hodně debatovalo o „toxicitě rozto-
ků“. Otevřelo ji pozorování zvýšeného 
barvení rohovky fluoresceinem při 
specifických kombinacích materiálů 
a roztoků. Primárně se řešil dopad růz-
ných konzervačních látek. Novější vý-
zkumy ale dokazují, že tento jev souvisí 
s  přítomností specifických povrchově 
aktivních látek v  roztocích, a  také, že 

fluoresceinové barvení nesvědčí o bu-
něčné smrti, ale o  přechodné změně 
fyziologie zdravých epiteliálních buněk. 

Dvě nedávné studie posuzovaly 
kombinaci roztoků a měsíčních kontakt-
ních čoček společnosti CooperVision. 
První bylo krátkodobé posouzení dvou 
materiálů čoček (Biofinity a Avaira Vitali-
ty) a dvou roztoků (Hy-Care a All In One 
Light) po dvou hodinách nošení; druhá 
hodnotila klinický výkon a  subjektivní 
snášenlivost šesti kombinací produktů 
používaných po dobu jednoho měsíce.

U  krátkodobé studie (n = 28) ve 
všech čtyřech kombinacích čoček a roz-
toků nebyly pozorovány žádné rozdíly 
v hodnocení spokojenosti (≥86 ze 100) 
nebo zrakové ostrosti. Výsledky bio-
mikroskopie při sledování byly obecně 
podobné a všechny byly v přijatelných 
mezích (<1,2 jednotek). Plocha barvení 
rohovky byla nízká (méně než 7 % plochy 
rohovky). Rozsahy jak absolutních úrovní 
barvení, tak rozdílů mezi produkty byly 
malé a hluboko pod prahovou hodnotou 
považovanou za klinicky významnou.

Druhá klinická studie (n = 33) zkou-
mala dlouhodobější hodnocení šesti 
kombinací čočka / roztok: čočky Biofinity 
(comfilcon A) a Avaira Vitality (fanfilcon 
A) a  roztoky Hy-Care, All in One Light 
a Refine One Step. Každý subjekt používal 
všech šest kombinací po dobu čtyř týdnů. 
Subjekty byly vyšetřovány při každé vý-
měně čočky a znovu po čtyřech týdnech 
používání. Vedle subjektivních hodnocení 
se posuzovalo také hodnocení povrchu, 
zraková ostrost a biomikroskopie. 

Subjektivní hodnocení bylo pozitivní 
téměř u  všech hodnocených návštěv 
(99,6 %) a  doba nošení byla u  všech 
kombinací podobná. Biomikroskopické 
skóre pro kombinace bylo podobné bě-
hem šesti následných návštěv. Zatímco 
u Biofinity bylo pozorováno zvýšení bar-
vení spojivek, pak u Refine One-Step 
vyšší podráždění papil tarzální spojivky. 
Velikost těchto rozdílů však byla klinicky 
nevýznamná. Průměrné stupně pro 
barvení spojivek byly všechny pod 1,0.

Celkový závěr z  obou studií je, že 
všechny kombinace silikon-hydro-
gelových čoček (Biofinity® a  Avaira 
Vitality®) a  systémů péče (All In One 
Light®, Hy-Care® a peroxidový Refine 
One Step®) fungovaly a  byly obecně 
dobře přijímány.
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Torické kontaktní čočky od CooperVision® s
Optimised Toric Lens Geometry™.

Pro více informací kontaktujte svého Area manažéra společnosti CooperVision®,
nebo navštivte www.coopervision.cz

vynikající stabilita         rychlé usazení
kratší aplikační čas1

 

1. Hamed Momeni-Moghaddama et al.: Comparison of fitting stability of the di�erent so� toric contact lenses. 
Contact Lens & Anterior Eye, Vol. 37 No.5, říjen 2014. Optimised contact lens geometry vykazuje vynikající stabilitu 

spolu s nejnižší rotací kontaktních čoček v porovnání s jinými systémy stabilizace. 
Kontaktní čočky se až třikrát rychleji vracejí do stabilní polohy. Výsledek? 
Nejjednodušší možná aplikace torických kontaktních čoček a za kratší čas.
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Evropský trh s měkkými 
kontaktními čočkami 
v covidovém roce 2020
Evropská federace národních asociací a mezinárodních výrob-
ců kontaktních čoček a prostředků péče se sídlem v Bruselu 
(Euromcontact) zveřejnila souhrnné informace o  stavu trhu 
s kontaktními čočkami v rámci Evropy za rok 2020.

Organizace Euromcontact zpracovává 
statistiky již od roku 2003. Sdružuje 
mezinárodní výrobce kontaktních čoček 
– firmy Alcon Vision Care, Avizor, Bausch 
& Lomb, CooperVision, Johnson & 
Johnson Vision, Mark’ennovy, Menicon 
a dále národní sdružení z Belgie, Finska, 
Itálie, Německa, Nizozemska, Španělska, 
Švýcarska a Velké Británie. Výše zmínění 
výrobci předpokládají, že drží 80-90% 
podíl na trhu s kontaktními čočkami.

Údaje poskytlo 33 zemí

Výrobci sdružení v organizaci Eurom-
contact informují čtvrtletně nezávislou 
organizaci o  počtu prodaných čoček 
( jednotek) a jejich tržní hodnotě (pro 
čočky a  výrobky pro péči o  čočky) ve 
velkoobchodních cenách. Tato organi-
zace údaje zpracuje podle přesné me-
todiky a zašle souhrnná čísla setříděná 
podle zemí, segmentu a  za všechny 
země celkem výše zmíněným společ-
nostem i  organizaci Euromcontact. 
Zpráva zahrnuje všechny segmenty 
trhu s měkkými kontaktními čočkami 
a  prostředky péče o  ně. Údaje jsou 
primárně určeny výrobcům jako zdroj 

informací o vývoji trhu, mohou však být 
zajímavé i pro aplikátory kontaktních 
čoček a celé odvětví péče o zrak. 

Informace poskytuje celkem 33 zemí, 
z nichž čtyři jsou sloučeny do dvojic, a to 
konkrétně Belgie a Lucembursko, Velká 
Británie a Irsko, celkový počet tak činí 31 
zemí. Ve zprávě zveřejněné na webových 
stránkách Euromcontact jsou uvedeny 
údaje z jedenácti hlavních zemí (Belgie 
a Lucembursko, Dánsko, Francie, Itálie, 
Německo, Nizozemsko, Norsko, Španěl-
sko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie 
a  Irsko). Následující země sice údaje 
shromáždily a  poskytly, ve zveřejněné 
zprávě však nejsou zahrnuty: Bulharsko, 
Česká republika, Egypt, Finsko, Chorvat-
sko, Izrael, Jihoafrická republika, Kuvajt, 
Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rakous-
ko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Saúdská 
Arábie, Slovensko, Slovinsko, Spojené 
arabské emiráty a Turecko. 

Trh v roce 2020 poklesl

Ve všech 33 zemích, které zpráva zmiňu-
je, došlo zřejmě v důsledku protiepide-
mických opatření k poklesu v oblasti jed-
nodenních kontaktních čoček o 10,6 %, 

skupina čtrnáctidenních a  měsíčních 
kontaktních čoček poklesla méně, a to 
o 8,8 %. Největší pokles oproti minu-
lému roku nastal ve skupině měkkých 
konvenčních kontaktních čoček, zde se 
tržní hodnota snížila o 24,6 %.

Hodnota trhu měkkých kontaktních 
čoček v roce 2020 poklesla o 9,6 % na 
úroveň 1  813 milionů eur. Trh s  kon-
taktními čočkami v  jedenácti hlavních 
zemích, které představují 75,9 % trhu 
z  výše zmíněných 33 zemí, poklesl 
o  9,1 % na hodnotu 1  376 milionů 
eur. V  těchto zemích došlo k  poklesu 
ve všech sledovaných segmentech 
trhu, u  jednodenních čoček o  9,4 %, 
u čtrnáctidenních a měsíčních o 8,4 % 
a u konvenčních o celých 24 %.

K největšímu propadu došlo v  Itálii 
(−19,8 %), Švédsku (−13,7 %) a ve Španěl-
sku (−13,7 %), ale například Nizozemsko 
(+1,4 %) a Norsko (+1,8 %) dokonce rostly! 
Zajímavě se vyvíjel nejsilnější trh – Velká 
Británie. Celý britský trh poklesl o 5,1 %, 
ale počet prodaných kusů se snížil jen 
o 3,8 %. Bylo to zřejmě zapříčiněno au-
tomatickými dodávkami čoček až domů 
s pravidelnými platbami, které se str hávají 
z platebních karet a které nevyžadují ote-
vřené obchody. Co bylo zřejmě odloženo, 
byly návštěvy u specialistů.

Rozdělení trhu ve všech 33 zemích 
bylo v loňském roce následující: 44,6 % 
tvoří jednodenní kontaktní čočky, 55 % 
týdenní, čtrnáctidenní a měsíční kon-
taktní čočky a 0,4 % měkké konvenční 

Kontaktní čočky překlad: redakce
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kontaktní čočky. V  jedenácti sledo-
vaných zemích to bylo 58,1 % jedno-
denních kontaktních čoček, 41,3  % 
týdenních, čtrnáctidenních a měsíčních 
kontaktních čoček a  0,6 % měkkých 
konvenčních kontaktních čoček.

Základna nositelů kontaktních 
čoček

Nejvyšší míru rozšíření kontaktních čoček 
mezi obyvateli ve věku 15–64  let vyka-
zují severské země, konkrétně Dánsko 
s 13,6 %, i když oproti roku 2019 je to 
pokles o 7,2 %. Následují Švédsko s 12,4 % 
(pokles o 15,5 %) a Norsko s podílem 
11,7 %. Norsko jako jediné vykázalo 
nárůst o 4,7 %. Nejnižší podíl nositelů 
kontaktních čoček v  rámci jedenácti 
hlavních zemí má covidem silně zasažené 
Španělsko (3,5 %, −14,5 %) a Německo 
(3,8 %, −7,8 %).

Jednodenní kontaktní čočky se nej-
více nosí opět na severu Evropy. Dánsko 
vykázalo 10,5 %, Norko 8, 1 % a Švédsko 
6,7 %. Týdenní, čtrnáctidenní a měsíční 
kontaktní čočky tvoří nejsilnější seg-
ment na trhu (v  % všech nositelů) ve 
Španělsku (77,2 %) a Německu (74,8 %).

Předpokládá se, že k poklesu nošení 
kontaktních čoček došlo kvůli omeze-
ním způsobeným protiepidemickými 
opatřeními.

Silikon-hydrogelové čočky 

Ze sledovaných jedenácti zemí má nej-
vyšší podíl Norsko (95 %), následované 
Švédskem (93 %), Velkou Británií a Irskem 
(91,7,9 %). Nejnižší podíl má Itálie (74,8 %).

Prostředky péče o kontaktní 
čočky

Prodej prostředků péče o  kontaktní 
čočky klesl celkově ve všech 33 zemích 
o 6,4 % na hodnotu 204 milionů eur. 
V  jedenácti hlavních zemích poklesl 
o 9,9 % na hodnotu 144 milionů eur. Ví-
ceúčelové roztoky a peroxidové systémy 
péče tvoří společně 78,3 % z celkového 
prodeje prostředků péče o  kontaktní 
čočky (tab. 2). 

Nejvíce vydá nositel kontaktních 
čoček za prostředky péče ve Švýcar-
sku. Nejméně ve Velké Británii a Irsku.  
To může být způsobeno vyššími cenami 

ve Švýcarsku i tím, že tamní nositelé bě-
hem roku spotřebují více balení těchto 
prostředků.

Shrnutí

Ze srovnání, které vypracovala organizace 
Euromcontact na základě údajů doda-
ných členskými organizacemi, vyplynula 
velikost základny nositelů kontaktních 
čoček v jednotlivých zemích. Největší zá-
kladnu nositelů měkkých kontaktních čo-
ček si stále drží severské země, tj.Švédsko, 
Dánsko a Norsko (více než 10 % populace 
ve věkovém rozmezí 15–64 let).

tab. 1  Základna nositelů měkkých čoček pro každou zemi, podle jednotlivých kategorií čoček 
a celkem (ve srovnání s rokem 2019). Penetrace je vyjádřena jako % z celkové populace 
ve věku 15 až 64 let.

Země/
region

Jednodenní 
čočky  

Týdenní/
čtrnáctidenní 

Konvenční 
měkké čočky

Všechny typy 
(celkem)

Změna oproti 
roku 2019

DK 10,52% 3,04% 0,06% 13,62% −7,24%

SE 6,66% 5,74% 0,00% 12,40% −15,53% 

NO 8,11% 3,52% 0,02% 11,65% 4,69% 

NL 2,34% 6,26% 0,02% 8,62% −1,26% 

UK-IE 5,03% 3,40% 0,02% 8,45% −6,13% 

CH 4,28% 3,97% 0,01% 8,26% −3,55% 

BE-LU 2,10% 3,10% 0,02% 5,23% −6,52% 

FR 1,44% 3,03% 0,02% 4,50% −7,34% 

IT 2,40% 1,47% 0,02% 3,89% −20,39% 

DE 0,93% 2,86% 0,03% 3,82% −7,80% 

ES 0,76% 2,71% 0,04% 3,51% −14,50% 

Celkem 
11 zemí 2,53% 3,01% 0,02% 5,56% −9,06% 

Celkem 
31 zemí 1,22% 1,87% 0,01% 3,10% −7,20% 

tab. 2  Velikost segmentu víceúčelových 
roztoků v porovnání s peroxidovými 
systémy (údaje za rok 2019 a 2020).

Země Víceúčelové roztoky / 
Peroxidové systémy

Změna 
v %

BE-LU 3,24 −1,8% 

CH 0,93 −8,1% 

DE 1,45 −3,2% 

DK 3,32 −10,7% 

ES 6,27 −6,7% 

FR 5,14 5,1%

IT 3,20 −5,9% 

NL 3,02 −11,8% 

NO 8,76 3,3%

SE 11,27 −8,6% 

UK-IE 6,143 −13,9% 

55,00 %

44,60 %

1,50 %

55 %

0,4 %

44,6 %

graf. 1  Rozdělení trhu s kontaktními 
čočkami v roce 2020 pro všech 
33 zemí

 týdenní, čtrnáctidenní a měsíční čočky
 jednodenní čočky
 konvenční čočky
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Sklerální 
kontaktní čočky
Sklerální kontaktní čočky se staly koncem 19. století prvním 
typem kontaktních čoček, kterými se dala poměrně dobře kori-
govat zraková ostrost a chránit povrch oka. Poté se jejich aplikace 
snížila nástupem tvrdých čoček a komerčnímu rozšíření měkkých 
kontaktních čoček v sedmdesátých letech 20. století. 

Díky dostupnosti výroby a  technolo-
giím dochází v posledních letech opět 
k  rozmachu sklerálních kontaktních 
čoček. Odborníci si uvědomili jejich 
význam a výhody zejména v celé řadě 
klinických indikací, kde je možné 

potenciálně oddálit např. chirurgický 
zákrok na rohovce. S tím souvisí i pro-
blematika optických a  fyziologických 
situací, které jsou se sklerálními čoč-
kami zmiňovány. Je proto nutné znát 
postupy a  doporučení, aby výsledná 

aplikace nabídla klientům optimální 
výhody při jejich nošení.

Řešení pro množství očních 
potíží

Sklerální kontaktní čočky se již více než 
sto let používají pro korekci refrakčních 
vad a při terapeutických rehabilitačních 
procesech u  širokého spektra očních 
potíží. Lze jimi výborně korigovat zra-
kovou ostrost i v případech, kde nebylo 

Kontaktní čočky autor: 
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
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možné použít jiné optické pomůcky. 
Vývojově byly vyráběny ze skla, poté 
z polymetylmetakrylátu (PMMA) hap-
tické části až po moderní sklerální de-
signy, které jsou stále v popředí zájmu 
a výzkumů.

K hlavním indikacím aplikace skle-
rálních čoček řadíme optické a  tera-
peutické možnosti. V  osmdesátých 
letech minulého století byly tyto čočky 
vyráběny z  plynopropustných mate-
riálů, využívaly se hlavně pro korekci 
vysokých ametropií, zejména myopie 
a při afakii (44 %). Dále pak především 
u  ektatických onemocněních rohovky, 
jakými jsou keratokonus, pelucidní 
marginální degenerace a keratoglobus 
(32  %). Po penetrující keratoplastice 
(12 %) a rovněž u očních povrchových 
onemocnění (7 %). Po uvedení silikon-
-hydrogelových materiálů pro měkké 
kontaktní čočky, kterými se korigovaly 
vysoké myopie a  afakie, se moder-
ními vysoce propustnými sklerálními 
čočkami pro kyslík řešily především 
rohovkové ektázie (53  %), oční povr-
chová onemocnění (18 %) a stavy po 
penetrující keratoplastice (17 %). Mo-
derní sklerální čočky se používají dnes 
i pro korekci jednoduchých refrakčních 
vad včetně presbyopie, a  to zejména 
u  klientů, kteří mají specifické potíže 
s viděním či komfortem.

Sagitální hloubka

Zatímco u  tvrdé korneální čočky je 
důležitý poloměr křivosti zadní optické 
zóny, u  sklerálních čoček je klíčovým 
parametrem sagitální hloubka, a to ze-
jména sagitální hloubka kolmá k místu, 
kde se haptická zóna dotýká povrchu 
oka. Obecně mají sklerální kontaktní 
čočky větší tloušťku oproti tvrdým kor-
neálním čočkám, čímž se minimalizuje 
potenciální deformace čočky. Ohyb 
přední plochy čočky často souvisí s in-
terakcí mezi haptickou zónou a sklerál-
ní elevací. Vyšší tloušťka materiálu čoč-
ky také ovlivňuje množství kyslíku pro 
rohovku nižší hodnotou Dk. Středová 
tloušťka se obvykle pohybuje v rozmezí 
200–500 μm. Stejně jako u  tvrdých 
a měkkých čoček se také u sklerálních 
čoček liší profil tloušťky v závislosti na 
středové tloušťce, optické mohutnosti 
a sklerálním designu. Každá čočka má 

typicky svoji optickou zónu, přechodo-
vou zónu a haptickou zónu, i když tyto 
čočky vykazují určitá specifika.

Moderní vyšetřovací metody 
a přístroje

Pro lepší porozumění tvaru a průběhu 
očního povrchu přispělo k úspěšnější 
aplikaci v posledních letech zavedení 
nových vyšetřovacích a diagnostických 
metod. Jedná se o  oblast zobraze-

ní předního segmentu oka, jakým 
je optická koherenční tomografie 
(OCT) a korneosklerální profilometrie. 
Morfologie předního segmentu se 
mění: v průběhu dne, při akomodaci, 
s  věkem, s  refrakční vadou či s  one-
mocněním. Z  toho důvodu mají při 
aplikaci sklerálních kontaktních čoček 
sofistikované zobrazovací metody svůj 
význam. K výhodám patří např. přes-
nější stanovení zadní plochy haptické 
zóny, která snižuje decentraci čočky, 
její deformaci, ulpívání nečistot, tvorbu 
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manufacturing techniques and ocular imaging have led to a resurgence 
in scleral lens prescribing in recent years [17,18]. 

3. Scleral lens indications 

There are numerous optical and therapeutic indications to prescribe 
scleral lenses [19–21]. During the 1980’s, when scleral lenses were first 
manufactured in gas permeable materials [13–16,22], the most common 
conditions treated were; high ametropia (aphakia and myopia, 44 %), 
primary corneal ectasia (keratoconus, pellucid marginal degeneration, 
keratoglobus, 32 %), post-penetrating keratoplasty (12 %), and ocular 
surface disease (7 %) (based on a weighted analysis of Ezekiel, Pullum, 
and Trodd [13,23]. Since the advent of silicone hydrogel soft contact 
lenses used for the refractive correction of aphakia and high myopia, the 
most common clinical conditions treated with modern highly oxygen 
permeable scleral lenses are; primary corneal ectasia (53 %), ocular 
surface disease (18 %), and post-penetrating keratoplasty (17 %) 
(weighted analysis of data [6,24–35]. Modern scleral lenses are also 
used for the correction of simple refractive errors, including presbyopia, 
particularly when other modalities fail due to vision or comfort issues 
[36]. 

4. Scleral lens terminology and anatomy 

4.1. The evolution of scleral lens terminology 

The Scleral Lens Education Society previously classified large 
diameter rigid lenses based on the overall lens diameter relative to the 
horizontal visible iris diameter (e.g. corneoscleral, mini-scleral, semi- 
scleral, and large scleral lenses) [37]. However, any lens ‘fitted to vault 
over the entire cornea, including the limbus, and to land on conjunctiva 
overlying the sclera’ is now considered a scleral lens [38]. Supplementary 
Table 1 highlights the main differences between the Scleral Lens Edu-
cation Society scleral lens terminology guidelines [38] and the 2017 ISO 
standards for Ophthalmic optics (Contact lenses Part 1: Vocabulary, 
classification system and recommendations for labelling specifications) 
[39]. The Scleral Lens Education Society guidelines adopt a simplified 
three zone description (optic, transition, and landing zones) and this 
terminology is used throughout this paper (Fig. 1A and B). 

4.2. The optic zone 

The optic zone houses the refractive correction of a scleral lens and 
can be customised similarly to rigid corneal lenses. For example, the 
optic zone can be elliptical in shape to optimise the fit [40], or offset 
from the geometric centre of the lens to improve alignment of the optics 
with the pupil [41,42]. In addition to including front surface toricity to 
correct residual astigmatism, front surface asphericity can be manipu-
lated to minimise residual higher order aberrations (primarily spherical 
aberration) [43,44], or a customised wavefront guided front surface can 
also reduce other non-symmetrical higher order aberrations [45–47] 
(see Section 11.1). 

4.3. The transition zone 

The transition zone connects the optic and landing zones and is often 
referred to as the limbal, peripheral, or intermediate zone [38]. The 
transition zone may contain multiple curves and can be manipulated to 
adjust the fluid reservoir depth over the mid-peripheral cornea and 
limbus through alterations in its curvature or tangent angle. 

4.4. The landing zone 

The landing zone contacts the conjunctival tissue overlying the sclera 
and may be spherical, toric, quadrant, multi-meridian specific, or 
completely customised based on an ocular impression (e.g. 

EyePrintPRO™ (Advanced Vision Technology, USA)), or scleral profil-
ometry (e.g. sMap3D (Precision Ocular Metrology, Mexico, USA, 
distributed by Visionary Optics, Virginia), Eye Surface Profiler (Eaglet 
Eye, Netherlands, and Pentacam (Oculus, Germany). The alignment of 
the landing zone influences lens seal off, suction, centration, and tissue 
compression [48–51]. A recent study showed that, in comparison to 
habitual scleral lens corrections (including spherical and toric landing 
zones), a quadrant-specific scleral lens design resulted in an improve-
ment of one line or more visual acuity in 50 % of eyes and a reduction in 
the incidence of midday lens removal from 30 % to 7 % [52]. Further 
potential customisations include notches or localised vaulting to avoid 
conjunctival anomalies, fenestrations to reduce suction and aid lens 
removal [53], venting channels to enhance fluid exchange between the 
landing zone and the optical zone, and modifications to aid stabilisation 
(e.g. ballast, slab off designs). 

Fig. 1. A. This image illustrates the three zones of a scleral lens on an eye. 
Image credit Daddi Fadel. B. This image illustrates the three zones of a scleral 
lens on an eye with sodium fluorescein. Image credit Daddi Fadel. 
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over the entire cornea, including the limbus, and to land on conjunctiva 
overlying the sclera’ is now considered a scleral lens [38]. Supplementary 
Table 1 highlights the main differences between the Scleral Lens Edu-
cation Society scleral lens terminology guidelines [38] and the 2017 ISO 
standards for Ophthalmic optics (Contact lenses Part 1: Vocabulary, 
classification system and recommendations for labelling specifications) 
[39]. The Scleral Lens Education Society guidelines adopt a simplified 
three zone description (optic, transition, and landing zones) and this 
terminology is used throughout this paper (Fig. 1A and B). 

4.2. The optic zone 

The optic zone houses the refractive correction of a scleral lens and 
can be customised similarly to rigid corneal lenses. For example, the 
optic zone can be elliptical in shape to optimise the fit [40], or offset 
from the geometric centre of the lens to improve alignment of the optics 
with the pupil [41,42]. In addition to including front surface toricity to 
correct residual astigmatism, front surface asphericity can be manipu-
lated to minimise residual higher order aberrations (primarily spherical 
aberration) [43,44], or a customised wavefront guided front surface can 
also reduce other non-symmetrical higher order aberrations [45–47] 
(see Section 11.1). 

4.3. The transition zone 

The transition zone connects the optic and landing zones and is often 
referred to as the limbal, peripheral, or intermediate zone [38]. The 
transition zone may contain multiple curves and can be manipulated to 
adjust the fluid reservoir depth over the mid-peripheral cornea and 
limbus through alterations in its curvature or tangent angle. 

4.4. The landing zone 

The landing zone contacts the conjunctival tissue overlying the sclera 
and may be spherical, toric, quadrant, multi-meridian specific, or 
completely customised based on an ocular impression (e.g. 

EyePrintPRO™ (Advanced Vision Technology, USA)), or scleral profil-
ometry (e.g. sMap3D (Precision Ocular Metrology, Mexico, USA, 
distributed by Visionary Optics, Virginia), Eye Surface Profiler (Eaglet 
Eye, Netherlands, and Pentacam (Oculus, Germany). The alignment of 
the landing zone influences lens seal off, suction, centration, and tissue 
compression [48–51]. A recent study showed that, in comparison to 
habitual scleral lens corrections (including spherical and toric landing 
zones), a quadrant-specific scleral lens design resulted in an improve-
ment of one line or more visual acuity in 50 % of eyes and a reduction in 
the incidence of midday lens removal from 30 % to 7 % [52]. Further 
potential customisations include notches or localised vaulting to avoid 
conjunctival anomalies, fenestrations to reduce suction and aid lens 
removal [53], venting channels to enhance fluid exchange between the 
landing zone and the optical zone, and modifications to aid stabilisation 
(e.g. ballast, slab off designs). 

Fig. 1. A. This image illustrates the three zones of a scleral lens on an eye. 
Image credit Daddi Fadel. B. This image illustrates the three zones of a scleral 
lens on an eye with sodium fluorescein. Image credit Daddi Fadel. 
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vzduchových bublin, prolaps spojivek, 
zvýraznění utlačených spojivkových cév 
apod. Například klienti nosící torickou 
haptickou část uvádí lepší komfort 
a delší dobu strávenou s nasazenými 
čočkami. S tím také souvisí lepší optic-
ké vlastnosti a zraková ostrost.

Pro výběr odpovídajícího designu 
sklerální čočky je vhodné využít mo-
derní přístroje, které nám o daném oku 
poskytnou více údajů. K  takovým patří 
konfokální profilometrie s využitím flu-

orofotometrie u sklerálních topografů. 
Mívají integrovaný Scheimpflugův sys-
tém umožňující analyzovat povrch oka do 
18 mm horizontálně a 17 mm vertikálně, 
dále pak elevace více než 16 mm. Dalším 
zařízením je možnost předněsegmentové 
dokumentace, a to především ve spojení 
se štěrbinovou lampou pomocí fotosys-
témů a videosystémů.

 Výhodou je archivace snímků v data-
bázi klienta. Svůj význam má také měření 
na endotelovém mikroskopu, kterým 

získáme přehled o buněčné morfologii 
endotelu dané rohovky. Ve spojitosti 
s nošením čoček se udává i snížení hus-
toty endotelových buněk, a to vlivem ro-
hovkového edému a hypoxického stresu.

Obecné zásady aplikace

K obecným zásadám aplikace skle-
rálních čoček patří fakt, že dosedají na 
spojivku, nedotýkají se rohovky a lim-
bu. Jsou centrovány na rohovce s mi-
nimálním pohybem. Základní čočka 
se vybírá pomocí diagnostického setu, 
kdy se aplikovaná čočka naplní fyzio-
logickým roztokem bez konzervačních 
látek s  fluoresceinem. Poté se kont-
roluje centrální a  adekvátní usazení 
včetně odhadu tvaru rohovky. Jestliže 
se jeví počáteční množství roztoku jako 
nadměrné (např. > 500 μm) nebo ne-
dostatečné (např. < 100 μm), je nutné 
použít diagnostickou čočku s  jinou 
sagitální hloubkou. Pokud je přítomno 
více bublinek, je vhodné čočku vyjmout 
a  znovu ji nasadit. Vyhodnotíme-
-li nasazenou diagnostickou čočku 
s  promýváním (např. 200–400  μm), 
necháme čočku alespoň po dobu 
30  minut usadit, následně vyhodno-
tíme aplikaci a  přezkoušíme refrakci. 
Pomocí štěrbinové lampy sledujeme 
usazení a centraci směrem od centra 
čočky k její periferii, dále pozorujeme 
tloušťku slzné čočky od apexu k limbu, 
interakci se spojivkou a  profil okraje 
čočky ve všech kvadrantech.

Sklerální čočky jsou účinnou po-
můckou při korekci zejména nepravi-
delných rohovek a při léčbě onemoc-
nění souvisejících s očním povrchem. 
Tvar povrchu oka je nezbytný pro 
optimalizaci a správný výběr designu 
sklerální čočky, zejména pak pro jejich 
úspěšné nošení. I  když je počáteční 
návyk na tyto čočky delší, než jsme 
zvyklí u běžných klientů nosících měkké 
nebo tvrdé korneální čočky, mají zajisté 
své nezastupitelné místo.

doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. 
katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně
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obtain a stable fit and, in such cases, can yield superior visual acuity 
[223]. Scleral lenses typically decentre infero-temporally [25,26,41,87, 
174,224] due to the effects of gravity, eyelid morphology, and scleral 
topography. Inferior decentration can induce a small base down pris-
matic effect due to an asymmetric fluid reservoir [180], which can be 
problematic for unilateral lens wearers [42], and create residual higher 

order aberrations [199]. Residual astigmatism may also arise due to lens 
flexure, typically associated with thinner lenses with rotationally sym-
metric landing zone fitted on a non-spherical sclera [54]. These optical 
effects can be minimised by reducing the extent of decentration by 
fitting a toric or customised landing zone [220] and reducing apical 
clearance [87]. Transient changes in corneal optics have also been 

Fig. 5. Slit lamp assessment of a diagnostic 
scleral lens applied to an eye with keratoconus. 
Estimation of apical (A), mid-peripheral (B), 
and limbal vault (C) with sodium fluorescein 
filled fluid reservoir. Note the asymmetry in the 
fluid reservoir thickness in (A), common in 
keratoconus. Estimation of apical (D), mid- 
peripheral (E), and limbal vault (F) without 
sodium fluorescein. Landing zone assessment 
under low (G) and high magnification (H). 
Assessing the mid-peripheral and limbal vault is 
challenging since the lens thickness in that area 
is different than center lens thickness. Image 
credit Maria Walker.   
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obr. 2  Vyhodnocení aplikace na štěrbinové lampě.
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