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Vážené dámy, vážení pánové,

zdravím vás v úvodu dalšího čísla České oční optiky, ve kterém 
si můžete opět přečíst zajímavé příspěvky. Druhou částí v něm 
pokračuje článek Oko ve forenzní medicíně a jistě vás také zaujme 
rozhovor se zpěvačkou Hanou Holišovou. Můžete si zavzpomínat 
na březen a výstavu OPTA, která se v letošním roce přestěhovala do 
modernějšího a prostornějšího pavilonu. 

Dovoluji si vás pozvat na valnou hromadu Společenstva českých 
optiků a optometristů, která se bude konat koncem června, kde vám 
mimo jiné představíme, co nového připravujeme. Více se již brzy 
dozvíte na webových stránkách Společenstva.

Přeji vám, aby stejně jako v posledních dnech stoupají teploty, 
rostl i počet spokojených zákazníků ve vašich optikách. Dále vám 
přeji, ať s klidnou hlavou přečkáte ne příliš hezké divadlo, které nám 
v současné době předvádějí naši zákonodárci a ústavní činitelé, 
a hlavně vám všem přeji krásné léto!

Mgr. Michal Graca
člen představenstva SČOO
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Brýlové čočky, které vás dovezou až do cíle.

Již brzy ve vašich optikách...
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viděním 
dojedete  
dál
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Valná hromada SČOO

Valná hromada Společenstva pro-
běhne v sobotu 24. června 2017 v odpo-
ledních hodinách v budově Autoklubu 
ČR v Opletalově ulici v Praze. Předsta-
venstvo SČOO, které valnou hromadu 
svolává, zveřejní pozvánku, program 
jednání a další podrobnosti v polovině 
května na webových stránkách Spole-
čenstva – www.scoo.cz.

Kongres OPTOMETRIE-
OPTIKA 2017

Společenstvo bude pořádat ve 
spolupráci s katedrou optiky Přírodo-
vědecké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci již 12. vzdělávací kongres 

OPTOMETRIE- OPTIKA, a to ve dnech 
23.–24. září 2017 v budově Přírodově-
decké fakulty UPOL.

Připravte se na zajímavý, přínosný 
a kreditovaný odborný program, příjem-
nou atmosféru i spoustu zábavy.

Podrobné informace budou zveřej-
něny na www.scoo.cz začátkem června. 
Na webu bude rovněž možná registrace.

Těšíme se na další setkání s vámi 
v září v Olomouci!

Veletrh OPTA 2017

OPTA 2017 proběhla v březnu 
v Brně velmi úspěšně. Jako spoluor-
ganizátor akce jsme vloni požádali 
pořadatele o změnu pavilonu, centrální 
umístění stánku SČOO na výstavní 

ploše a pozměnění realizačního týmu 
veletrhu. Úspěch letošního ročníku 
dokázal, že je velmi dobře, že jsme byli 
vyslyšeni – v novém pavilonu V byla 
OPTA větší a hezčí než v minulosti 
a zúčastnilo se jí také více návštěvníků. 
Podrobné informace o veletrhu nalez-
nete na stranách 46–49.

Společenstvo podporuje OPTU od 
jejího začátku a vkládá do akce mnoho 
energie i financí. Věříme totiž, že naše 
profese potřebuje důstojnou platfor-
mu, na které nejen uzavřeme obchody 
a podáme informace o nových výrob-
cích a technologiích, ale také se všichni 
setkáme, podiskutujeme o profesním 
i neprofesním životě, oprášíme vzpo-
mínky a společně se pobavíme. Proto 
také již dlouhodobě vkládáme mnoho 
know-how a úsilí do organizace OPTA 

STRÁNKY SČOO   autor: Ing. Pavel Šebek

INFORMACE 
ze Společenstva
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Party, která se i letos velmi podařila, 
i když byla orientována spíše na věkem 
nebo duchem mladší generaci našich 
kolegů – více než tisíc se jich dobře 
bavilo po celou noc.

Jsme velmi rádi, že se dlouhodobé 
úsilí představenstev SČOO o zachová-
ní veletrhu a povyšování jeho úrovně 
vyplácí a OPTA opět získává na veli-
kosti a lesku.

Děkujeme především Veletrhům 
Brno za to, že pro náš obor OPTU 
pořádají a že spolupráce s jejím obmě-
něným realizačním týmem je příjemná, 
dále sponzorům OPTA Party – spo-
lečnostem CooperVision a Safilo, bez 
jejichž významného finančního při-
spění a přátelské spolupráce bychom 
tak velkolepou akci nezorganizovali, 
všem vystavujícím společnostem, že 
shledávají OPTU dostatečně atraktivní 
a přínosnou, aby do svých prezentací 
na ní investovali a podíleli se tak na 
její velikosti, a samozřejmě všem ko-
legům návštěvníkům, že si v dnešní 
uspěchané době stále naleznou čas 
a přijedou se na OPTU podívat, pobavit 
se a potvrdit tak význam veletrhu pro 
náš obor.

Uděláme vše, co je v našich silách a mož-
nostech, aby OPTA 2018 byla ještě lepší!

Ing. Pavel Šebek
tajemník SČOO
scoo@scoo.cz

Velký stánek Společenstva se letos stal díky poloze uprostřed pavilonu a svému ozvučení, 
osvětlení a pohoštění doopravdy tím několik let slibovaným energickým centrem veletrhu.

Zajišťovali jsme také přednášky v OPTA 
Foru. Právního konzultanta SČOO Mgr. 
Jana Zahálku a jeho vysvětlení pozadí pro 
odbornou veřejnost těžko pochopitelného 
chaosu při zavedení EET do našeho oboru 
si přišlo poslechnout mnoho kolegů.

Sobotní OPTA Party v klubu SONO Centrum 
byla letos nastavena ve stylu funky soul 
disco a mnoho kolegů a kolegyň si jí užilo 
až do ranních hodin.
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V současné době si bez zá-
brusového automatu nedo-

vedeme práci v dílně oční optiky 
už představit. Vývoj těchto za-
řízení, která podstatně ulehčila 
a zkvalitnila práci očních optiků, 
prošel od poloautomatických 
keramických brusů přes šablo-
nové brusy s kovovými kotouči 
s brusnou plochou s diamanto-
vým brusivem až po současné 
počítačové zábrusové 3D au-
tomaty. 

Ty nejmodernější automaty jsou vy-
baveny dalšími doplňkovými zařízeními, 
která dokážou dodatečně upravovat 
tvar fazety, zbrušovat ostré hrany fazety 
(ochranná fazeta), vrtat, drážkovat a fré-
zovat čočky (obr. 1).

Obvodový tvarový zábrus brýlové 
čočky je rozložen do dvou etap: 
 • tvarové předbroušení na předbru-
šovacím kotouči,

 • zábrus fazety na jemném  
kotouči s obvodovým profilem  
drážky. 

V současné době se u některých typů 
brýlí, hlavně u brýlí bez očnic, provádí 
ještě leštění fazety čoček.

Rozlišujeme několik typů tvaru obvo-
dové fazety:
 • „V“ fazeta (střechová, břitová),
 • plochá,
 • plochá s obvodovou drážkou,
 • negativní „V“,
 • speciální (např. do prohnutých spor-
tovních obrub).

Průběh obvodového 
tvarového zábrusu 

Celý proces obvodového tvarového 
zábrusu je možné spustit buď čistě auto-
maticky, nebo jej lze ovlivnit nastavením 
určitých parametrů výsledné fazety. Prv-
ní generace zábrusových automatů byly 
vybaveny fazetovacím kotoučem, který 
byl sestaven ze dvou kotoučů různé 
zrnitosti (obr. 2). Předbroušená čočka 
s plochou fazetou dosedla do drážky 
tvořené šikmými okraji obou k sobě 
doléhajících kotoučů a bez působení 
jakýchkoliv bočních horizontálních sil 
se během jejího otáčení ve fazetové 
drážce tohoto dvojitého kotouče vy-
tvořila střechová fazeta. Břit této fazety 
se během zábrusu samovolně posunul 
k přednímu okraji asi do jedné třetiny 

TVAROVÝ  
ZÁBRUS 
brýlových čoček 

Z PRAXE OPTIKA  autor: Bc. Ladislav Najman
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okrajové tloušťky čočky. Bylo to díky 
hrubší zrnitosti kotouče přiléhajícího 
k zadní ploše čočky, čímž zde docházelo 
k rychlejšímu odbrušování materiálu 
čočky a čočka se posouvala více k této 
polovině kotouče. Tyto automaty musely 
být přesně vodorovně usazeny na masiv-
ním pracovním stole, jinak by zábrus tzv. 
volné fazety neprobíhal podle očekává-
ní. Byly schopny pracovat pouze v tzv. 
2D režimu, což znamená, že nedokázaly 
kopírovat zakřivení obvodového průbě-
hu břitu fazety čočky podle konkrétního 
průběhu drážky v očnici nasnímané 
obruby. Současné automaty jsou vyba-
veny fazetovacími kotouči o jednotné 
zrnitosti po celé šíři jejich brusné plochy 
a tvarově zabrušovaná čočka je během 
obvodového fazetování pevně vedena 
v drážce fazetovacího kotouče podle 
programu počítače. Toto vedení čočky 
otáčející se v drážce fazetovacího ko-
touče může být buď čistě automatické, 
nebo manuálně navolené (řízená fazeta). 
Moderní zábrusové systémy pracují již 
v 3D režimu, kdy do paměti uložený 
nasnímaný průběh obvodového pro-
hnutí drážky očnice obruby zahrnou 
do výsledného vedení čočky během 
zábrusu tak, aby fazeta hotové čočky co 
možná nejpřesněji kopírovala průběh 
prohnutí očnice obruby. Tak se dosáhne 
dokonalého usazení čoček v očnicích, 
pokud možno bez deformací obruby.

Režimy „V“ fazety

Před spuštěním fazetování čočky 
můžeme zvolit některý z režimů pro zho-
tovení této fazety, a to automatický, nebo 
řízený (manuálně nastavitelný). V režimu 
řízené fazety lze nastavit dva její parame-
try – stupeň obvodového prohnutí fazety 
a předozadní polohu břitu fazety. 

Poloha a obvodový průběh břitu fazety 
zabroušené čočky by měly splňovat tyto 
estetické a funkční požadavky:
 • fazeta by neměla příliš vyčnívat přes 
přední okraj očnice;

 • zakřivení obvodového průběhu břitu 
fazety by mělo odpovídat prohnutí drážky 
v očnicích obruby, aby očnice nebyla po 
vsazení deformována a čočka neměla 
tendenci vyskočit z drážky.

Z těchto požadavků vychází i auto-
matický režim zábrusu fazety. Může být 
nastaven tak, že vytvoří polohu břitu 
fazety asi v jedné třetině od předního 
okraje čočky a průběžné zakřivení břitu 
kopíruje kulovou plochu o poloměru 
křivosti asi 12 cm, což odpovídá optické 
mohutnosti asi 4 D. Takové zakřivení očnic 
mají standardní obruby. Potíže s takto 
nastaveným automatickým režimem 
mohou vzniknout u velmi tenkých čoček 
(pod 2 mm), kdy je vhodnější poloha 
břitu fazety v polovině okrajové tloušťky. 

Jiné komplikace by mohly nastat u ne-
standardně zakřivených obrub, kdy by 
prohnutí dodaných čoček neodpovídalo 
prohnutí očnic obruby. K těmto pro-
blémům však nemusí docházet, pokud 
obsluhu zákazníka a objednávku čoček 
provádí zkušený kvalifikovaný oční optik, 
který vše vezme v úvahu a objedná čočky 
odpovídajícího prohnutí (tzv. báze čoček). 
Ke zjištění potřebné báze objednávaných 
čoček do vybrané obruby slouží sférome-
try (torometry) nebo speciální příložní 
měrky. Přikládají se k přední ploše fólie 

Obr.2: Fazetovací kotouč sestavený ze dvou polovin nestejné zrnitosti

obr. 1  Sada kotoučů (zleva) – předbrušo-
vací na plastové čočky, fazetovací, 
lešticí, předbrušovací na minerální 
čočky.

obr. 2  Fazetovací kotouč sestavený ze 
dvou polovin nestejné zrnitosti.

obr. 3a Měrky zakřivení báze.

obr. 3b Měření zakřivení fólie (čočky). obr. 3c Měření prohnutí očnice.
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ve vybrané obrubě nebo k přednímu 
okraji horní části očnice (obr. 3). Číslo tzv. 
báze je vlastně optická mohutnost přední 
plochy čočky z korunového skla o indexu 
lomu 1,523. Čím vyšší je toto číslo, tím je 
plocha zakřivenější.  

Varianty manuální volby prohnutí 
fazety na automatu (obr. 4):
 • kopírování zakřivení předního okraje 
fazety čočky (podle její přední plochy); 

 • kopírování zakřivení zadního okraje 
fazety čočky (podle její zadní plochy);

 • obvodový průběh břitu fazety podle 
procentuální polohy od předního 
okraje fazety (vliv okrajové tloušťky 
v každém bodě obvodu čočky);

 • podle optické mohutnosti kulové 
plochy (báze), nezávisle na prohnutí 
přední i zadní plochy čočky;

 • automatické 3D zkopírování nasní-
maného průběhu drážky v očnici 
(nejnovější 3D automaty).

Po zvolení některé z variant prohnutí 
fazety můžeme ještě posunout takto pro-
hnutou fazetu více k přední nebo zadní 
ploše, aniž se její prohnutí změní. Břit fa-
zety se však po manuálním nastavení jeho 
průběhu nesmí dostat v některém místě 

obvodu čočky mimo její okraj. V případě, 
že bychom nastavili nevyhovující průběh 
fazety, objeví se na displeji zábrusového 
automatu varování s požadavkem přena-
stavení průběhu fazety. 

Varianty volby předozadní polohy břitu 
fazety:
 • v milimetrech od předního okraje 
fazety (od přední plochy);

 • v milimetrech od zadního okraje 
fazety (od zadní plochy);

 • v procentech od předního okraje 
fazety (vliv okrajové tloušťky); 

 • úpravou posunutí polohy břitu fazety 
jen ve zvoleném obvodovém bodě 
čočky tak, že poloha břitu fazety na pro-
tilehlém okraji obvodu čočky zůstane 
zachována (šikmý průběh břitu fazety).

Kdy volit manuálně řízený průběh 
„V“ fazety?
Řízenou fazetu se doporučuje zvolit v pří-
padě zábrusu tvarově nestandardních 
čoček (viz tab. 1). Měla by se také zvolit při 
zábrusu do očnicových obrub, jejichž tvar 
byl nasnímán podle tvaru jejich vysazené 
fólie kontaktním nebo bezkontaktním 
(kamerou) způsobem. Při tomto snímání 
tvaru není zaznamenáno prohnutí očnice 
obruby a 3D program automatu ho ne-
může zahrnout do následujícího automa-
tického zábrusu. Automaticky zabroušená 
čočka by pak nemusela dobře zapadnout 
do drážky očnice. Vše je ovšem limitováno 
okrajovou tloušťkou zabrušované čočky. 
Pokud chceme zvolit obvodový průběh 
fazety nezávislý na prohnutí přední a zad-
ní plochy čočky (zadáním báze), musí 
mít čočka po předbroušení tvaru do-
statečnou okrajovou tloušťku po celém 
jejím obvodu. Problém nastane, když má 
dodaná čočka malou okrajovou tloušťku 
a výrazně jiné prohnutí než očnice vybra-
né obruby (obr. 5). Kompletace takové 
zakázky by vedla k nežádoucí deformaci 
vybrané obruby. To by se však zkušenému 
optikovi stát nemělo.

Bc. Ladislav Najman
SZŠ a VOŠZ Brno
najman@szsmerh.cz

Grafické podklady: z archivu autora

Podle přední 
plochy

Podle zadní 
plochy 50 %

Zadáním 
báze podle 

očnice
33 %

Sférické čočky

Silná sférická spojka +

Silná sférická rozptylka +

Běžná čočka okraj do 2 mm +

Běžná čočka okraj 2–4 mm +

Torické (astigmatické) čočky  
s vyšší hodnotou cylindru

Spojná s cylindrem na přední ploše +

Spojná s cylindrem na zadní ploše + +

Rozptylná s cylindrem na přední ploše + +

Rozptylná s cylindrem na zadní ploše +

Speciální čočky

Lentikulární spojná sférická +

Lentikulární rozptylná sférická +

Lentikulární spojná astigmatická +

Lentikulární rozptylná astigmatická +

Varianty průběhu fazety:
a) podle přední plochy
b) podle zadní plochy
c) nezávisle na plochách
d) nakloněná

a) b) c) d)

obr. 4  Fazety řízené. Varianty průběhu fazety: a) podle přední plochy, b) podle zadní plochy, 
c) nezávisle na plochách, d) nakloněná.

obr. 5  Nevyhovující (esovitě prohnutý) 
průběh fazety.

a) b) c) d)

tab. 1  Volba nastavení prohnutí manuálně řízené „V“ fazety (znaménko + označuje zvo-
lenou variantu).
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OPTOMETRIE

Hranice stáří je značně re-
lativním pojmem, neboť 

závisí na konkrétních společen-
ských podmínkách. Ještě na 
počátku 19. století byl za sta-
rého považován čtyřicátník, na 
začátku 20. století padesátník 
a v současnosti je to již člověk 
přibližně ve věku 60 let. Jedná 
se o  praktické prodlužování 
středního věku. 

S tímto fenoménem souvisí dlou-
hodobé stárnutí naší populace s velmi 
nízkým počtem narozených dětí, které 
je v současné době velmi diskutova-
ným tématem. Demografické studie 
tento posun v populačním vývoji 
potvrzují (graf 1). Podle prognostiků 

bude v roce 2050 tvořit největší část 
české populace obyvatelstvo ve věku 
60 až 65 let.

Střední délka života

Důležitým pojmem v této tematice 
je střední délka života, jinak také „naděje 
na dožití“. Tento pojem udává, jakého 
věku se člověk pravděpodobně dožije 
při narození v dané populaci, a můžeme 
jej považovat za ukazatel jejího zdravot-
ního stavu.

Stáří je konečnou etapou procesu 
stárnutí. Hovoří se o něm u osob, jež 
spadají do věkové skupiny, která se blíží 
střední délce života, nebo ji již překročila. 
Neexistuje však přesný moment jeho 

nástupu, jelikož fyziologické změny 
v lidském těle vlivem stárnutí probíhají 
nepřetržitě a pozvolna. Jedná se o velmi 
charakteristický nezvratný fyziologický 
proces, který u každého člověka probíhá 
jinak a s jinou časovou odezvou.

Dlouhodobé stárnutí populace 
zasahuje do všech sfér současné spo-
lečnosti – promítá se v systému zdra-
votní péče, ekonomické sféře, sociálním 
systému atd. 

Na prodlužování střední délky živo-
ta mají vliv pokročilejší a dostupnější 
zdravotnictví, preventivní programy, 
zdravý životní styl, podpůrná infrastruk-
tura, ekonomika a snahy o zlepšení 
životního prostředí. O kvalitě života 
a zdraví nejlépe vypovídá zdravá délka 
života, to znamená délka života prožitá 

autorka: Bc. Markéta Haklová

ROLE  
OPTOMETRISTY
v péči o staré pacienty 
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ve zdraví. V tomto směru je situace 
v České republice víceméně srovna-
telná s průměrem v Evropské unii. 
V České republice se jako zdravá délka 
života udává u mužů 62 let a u žen 
64 let (údaje z roku 2012). Dlouhodobě 
nové generace stárnou v lepší tělesné 
kondici, lepším zdravotním stavu a jsou 
také sociálně ambicióznější než gene-
race starší, což vytváří mimo jiné trvalý 
tlak na vývoj a zkvalitňování sociálních 
služeb pro seniory (graf 2a, b).

Přístup k vyšetřování 
starých pacientů

Optometristé, lékaři a ostatně všichni 
pracovníci ve zdravotnických službách 
se budou ve své praxi stále častěji se-
tkávat spíše se starší klientelou, která má 
specifické problémy a potřeby. Stáří je 
běžnou součástí života a je třeba na ně 
nahlížet jako na přirozenou záležitost, ne 
jako na problém. Každý člověk si zaslouží 
úctu a důstojné jednání.

Řada seniorů je od určitého věku 
postižena velkými geriatrickými syn-
dromy, jako jsou imobilita, insta-
bilita, inkontinence a intelektové 
poruchy, které výrazně zhoršují kvalitu 
 života. Vyšetření této skupiny pacientů 
(v tomto případě ve spojitosti s refrakcí 
či očním onemocněním) vyžaduje 
profesionální, etický, trpělivý a zod-
povědný přístup, což může být v praxi 
velmi obtížné. 

Samotné stanovení anamnézy bývá 
časově dosti náročné a sdělná hodnota 
získaných informací velmi mizivá. Proto 
si situace často vyžaduje konzultaci 
s osobou, která s pacientem žije nebo 
se o něj stará. Staří lidé nemusí zcela 
úplně porozumět položené otázce 
a mohou být zmatení. Kromě problémů 
se zrakem se často přidružuje i posti-
žení sluchu, staří lidé se rychle unaví 
a často jsou také špatně mobilní. Při 
samotném vyšetření optometristou 
mohou na kůži vznikat otlaky způso-
bené špatným nastavením zkušební 
obruby a nesprávně nastavená výška 
vyšetřovacího křesla či židličky u pří-
strojů může v závěru zkreslovat celkový 
výsledek měření (člověk sedí v nepřiro-

graf 1  Postupné prodlužování střední délky života občanů České republiky od roku 1970 
do roku 2013 [15].

graf 2a, b  Očekávaná věková struktura obyvatelstva v roce 2050 v porovnání s výchozí 
věkovou strukturou v roce 2002 a 2010 v České republice [16].

Graf1: Postupné prodlužování střední délky života občanů ČR 
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zené poloze, nesoustředí se z důvodu 
nepohodlí atd.). Aby bylo zaručeno co 
nejobjektivnější vyšetření, je třeba dbát 
i na ty nejmenší detaily.

Obecná doporučení 
a zásady komunikace 
se starým pacientem

 • Na vyšetření je třeba si vyhradit 
dostatek času.

 • Připravíme si klidné prostředí pro 
komunikaci bez rušivých prvků (hluk, 
telefony, cizí hovory). Ujistíme se, že 
nás pacient dobře slyší.

 • Komunikujeme s vyšetřovaným, ne 
s jeho doprovodem (a to i v případě, 
že jeví známky disability). Vždy je 
nutné komunikovat jen s jednou 
osobou.

 • Důležitý je oční kontakt.
 • Dbáme na důstojné a správné 
oslovování (nepoužíváme výrazy jako 
„babi“, „dědo“…); měli bychom vědět, 
jak se vyšetřovaný jmenuje.

 • Vyvarujeme se odborných výrazů, 
žargonu, komplikovaných vysvětlení 
či ironicky míněných protimluvů.

 • Mluva by měla být jasná a dostateč-
ně hlasitá, pokud možno nemlu-
víme vysokým hlasem a volíme 
krátké věty.

 • Používáme přímá pojmenování, 
vyhýbáme se zájmenům a pokud 
to lze, tak na předměty, osoby 
nebo části těla, o nichž se hovoří, 
ukazujeme.

 • Nehovoříme zády k vyšetřova-
nému či mimo jeho zorné pole, 
nestojíme před zdrojem umělého 
ani přirozeného světla, nežvýká-
me, abychom pacientovi umožnili 
odezírání ze rtů.

 • Sledujeme projevy neverbální komu-
nikace.

 • Vyvarujeme se prudkých pohybů, 
snažíme se zpomalit komunikaci, 
důležité je klidné chování a pozitivní 
výraz. Pacienta povzbuzujeme vlíd-
ným zájmem, pochválíme ho.

 • Pokud se domníváme, že vyšetřovaný 
nepochopil instrukce či poučení, 
použijeme jiné pojmy (neopakujeme 
stejná slova).

 • Používáme psané orientační body 
pro podporu zvukové informace 
v průběhu hovoru (to je vhodné 
hlavně při poruchách sluchu nebo 
při demenci). Na závěr hovoru je 
dobré shrnout nejdůležitější body 
a předat je pacientovi v písemné 
podobě.

 • Měli bychom umět rozlišit situace, 
kdy použít otevřené a kdy zavřené 
otázky.

 • Dáváme zřetelně najevo, zda odchá-
zíme jen na chvíli, nebo zda vyšetření 
již skončilo.

 • Pacienta nepodceňujeme, komuni-
kaci neomezujeme, ale přizpůsobuje-
me jeho schopnostem.

 • Během vyšetření je třeba s pacien-
tem komunikovat, uklidňovat ho, 
komentovat postup vyšetření.

 • Je nutné chránit důstojnost lidí trpí-
cích syndromem demence (zabránit 
ponižování a pokud to situace a stav 
pacienta umožní, dát mu možnost 
rozhodovat o sobě). 

Nedá se přesně definovat, jak se 
k pacientovi ve vysokém věku chovat. 
Každý člověk je jiný, má jiné potíže, 
je jinak znevýhodněn. Je pouze na 
empatii, trpělivosti a komunikačních 
schopnostech vyšetřujícího, aby si 
uměl poradit v různých situacích, 
dovedl odhadnout, s jakým člověkem 
bude právě pracovat a přizpůsobil 
tomu i způsob vyšetření. 

Pokud se optometrista dostane 
k vyšetřování pacienta stiženého 
nějakou formou neurodegenerativní 
choroby (demence, Alzheimerova 
choroba, Park insonova choroba), 
může výše uvedená doporučení 

využít i při jeho vyšetření. Přitom je 
třeba klást důraz především na časté 
chválení, nevyvracet tvrzení pacientů, 
i když jsou chybná, snažit se posilovat 
jejich sebedůvěru, případně se snažit 
nalézt význam ve všem, co pacient 
dělá a říká. Jestliže reaguje negativně 
nebo nervózně, nesmí optometrista 
vyvolat spor a musí se umět vyhnout 
domluvám. Je důležité, aby pacient 
nevnímal vyšetřujícího jako protivníka, 
ale jako zdroj pomoci a následného 
pohodlí. 

Riziko pádu spojené 
se zrakem

Ačkoli se na první pohled může zdát, 
že vidění a incidence pádů starých lidí 
spolu nesouvisí, není tomu tak. Souvislost 
mezi zrakem a pády je často opomíjena, 
a to i přes její mnohdy fatální následky.

Ačkoliv jsou příčiny pádů multifaktori-
ální (zdravotní stav kostí, mobilita, užívání 

různých léků, schopnost včas zareagovat, 
Parkinsonova choroba atd.) a přičítají se 
také faktory z okolního prostředí (špatná 
obuv, volné koberce, nevyhovující osvět-
lení atd.), důležitou úlohu hraje právě 
zhoršené vidění způsobené nejčastěji 
refrakční vadou a kataraktou, fyziologickým 
úbytkem kontrastní senzitivity, stereopse 
a zorného pole (hlavně v dolní části).

Vidění je důležité pro udržení rov-
nováhy – při stání, chůzi ze schodů a do 
schodů a v případě narušeného vidění 
zhoršuje neostrý obraz odhad vzdále-
ností, rozlišení okrajů a povrchu okolních 
předmětů a tím znesnadňuje přesnost 
došlápnutí. Při chůzi je důležité svalové 

Koncept úspěšného stárnutí 
vychází z ovlivnitelnosti 

zdravotního stavu, kondice, 
výživy, sociálních podmínek 

i psychického postoje 
k vlastnímu stáří.
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napětí, souhra svalů a udržení rovnováhy 
hlavně do stran. Tyto prvky však bývají 
u starých lidí narušeny, což vede hlavně 
k pádům na bok, jejichž následkem jsou 
většinou zlomeniny kyčlí.

Pády jsou ve stáří sice časté, nicmé-
ně nejsou normální součástí procesu 
stárnutí. Předpokládá se, že téměř 50 % 
starších lidí má nepoznanou nebo ne-
korigovanou oční vadu, přičemž většina 
z nich je korigovatelná. Podle dotazníků, 
které senioři vyplnili, je nejčastějším 
důvodem, proč svůj zrakový problém 
neřeší:
 • domněnka, že špatný zrak je pro vyšší 
věk normální, 

 • strach z vysoké ceny brýlové korekce, 
 • strach z operace katarakty. 

Velmi častým důvodem špatné ko-
rekce nebo dokonce žádné korekce bývá 
i to, že pacient jeví známky disability (je 
s ním obtížná komunikace) a je těžko 
vyšetřitelný. 

Paradoxně příčinou pádu může 
být jak nekorigovaná vada, tak i vada 
plně korigovaná. V prvních týdnech 

po operaci katarakty i po zhotovení 
nové plné korekce se riziko pádů 
opět o něco navyšuje. Zmenšení 
nebo zvětšení obrazu způsobené ko-
rekcí, na kterou není pacient zvyklý, 
může přivodit problémy v odhadu 
vzdálenosti. Je to způsobeno tím, 
že se starý mozek hůře adaptuje 
na změnu obrazu a i malá změna 
korekce o 0,5 až 0,75 D a změna osy 
cylindru o 10° může vyvolat velké po-
tíže se stabilitou. Každý, kdo korekci 
stanovuje, na tuto skutečnost musí 
pamatovat. 

Stejné omezení platí i pro mul-
tifokální, bifokální a trifokální čočky, 
hlavně u pacientů, kteří  je nikdy 
předtím nenosili. Staří presbyopové 
mají s takovouto korekcí problémy při 
chůzi, zvláště na schodech. Musí silně 
naklánět hlavu, aby se vyhnuli pohledu 
dolní částí adice (na blízko), což výraz-
ně narušuje rovnováhu. Adaptace na 
tento druh čoček je vzhledem k věku 
obtížnější  a pohyb na nerovném 
povrchu a na schodech tak může být 
rizikový.

Doporučení 
optometristům

 • Zvážíme, zda klientovi doporučíme 
multifokální čočky a pro chůzi po 
nerovném terénu či po schodech 
navrhneme monofokální korekci. 
Pomocí vhodně zvolených otázek 
zjistíme, v jakém prostředí se pacient 
pohybuje, a vysvětlíme mu rizika 
(to platí především pro pacienty, 
kteří multifokální čočky ještě neměli, 
neboť u nich je pak riziko pádu 
dvojnásobné).

 • Ačkoli se to ve vyšetřovnách nedělá 
běžně, je dobré staré lidi vyšetřit 
i na speciálních tabulích pro měření 
kontrastní citlivosti a upozornit je na 
možná rizika spojená se sníženým 
vnímáním kontrastu.

 • Korekci na dálku zvyšujeme maximál-
ně o polovinu žádoucí hodnoty (sfé-
rickou hodnotu měníme maximálně 
o 0,5 D a osu o 10°).

 • Operaci katarakty je vhodné provést 
časněji a poté upozornit pacienta 
na riziko pádu v prvních týdnech po 
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operaci (tato situace se netýká přímo 
optometristy, může však pacientovi 
podat informace).

 • Optometrista by si měl uvědomit, 
kteří pacienti jsou pádem z důvo-
du zrakových problémů nejvíce 
ohroženi (parkinsonici, pacienti 
s demencí, diabetici, lidé po mrtvici, 
lidé s artritidou atd.).

Některá doporučení 
vhodná pro rizikovou 
skupinu pacientů

 • Dbejte na kvalitní osvětlení, zejména 
na schodištích a v koupelnách.

 • Zajistěte kvalitní osvětlení okolo za-
hradních cest a venkovních schodišť.

 • Namontujte madla a zábradlí u všech 
schodišť.

 • Nenoste trepky, pořiďte si raději 
pevnou obuv s protiskluzovou pod-
rážkou.

 • Nenoste brýle na čtení při chůzi a už 
vůbec ne při chůzi po schodech (což 
je bohužel častá praxe).

Při vyšetřování a provádění nej-
různějších testů je nanejvýš důležité 
umět odlišovat stařecké změny, vznik-
lé na základě fyziologického stárnutí, 
od patologických změn, které se vyvi-
nuly současně s těmi fyziologickými. 
Pro kval itu zraku jsou významné 
především patologické změny na 
sítnici a zrakovém nervu. Pokud jsou 
akutní příčiny a léčba podceňovány, 
významně narůstá riziko poklesu zra-
kových funkcí. S tím je spojena ztráta 
soběstačnosti a pacient je odkázán na 
okolí. Nehledě na fakt, že významně 
narůstá také riziko nejrůznějších ne-
hod ať už v domácnosti, či v silničním 
provozu. Důležitou úlohu v péči má 
i prevence a poučení pacientů v pre-
seniorském věku a „mladých seniorů“. 
Právě tato opatření jsou nejlepším 
způsobem, jak obtížím předejít, nebo 
aspoň oddálit potíže v pokročilejším 
věku – jedná se o tzv. koncept úspěš-
ného stárnutí. Ten obecně vychází 
z ovlivnitelnosti zdravotního stavu, 
kondice, výživy, sociálních podmínek 
i psychického postoje k vlastnímu stá-

ří. Je jakousi prevencí vedoucí k ome-
zení nemocnosti a nesoběstačnosti ve 
stáří. Zjednodušeně lze tuto myšlenku 
shrnout pod heslo „přidat život létům, 
nejen léta životu“.

Závěr

Seniorská populace je nesmírně 
heterogenní. Někteří senioři jsou ve 
skvělé formě, někteří jsou sice méně 
zdatní, ale v běžném životě stále nezá-
vislí, a jiní již vyžadují celodenní péči. 
Řada starých lidí je v pokročilém věku 
špatně mobilní nebo zcela imobilní. 
Velká část je v důsledku chorob ome-
zena v činnostech, kterým se mohou 
věnovat, a v prostředí, ve kterém se 
mohou pohybovat. Zrak se tak stává 
důležitým prostředkem pro trávení 
volného času. Možnost sledovat tele-
vizi, věnovat se ručním pracem, číst, 
luštit křížovky či prostě jen pozorovat 
život kolem sebe má nesmírný význam 
pro duševní pohodu a spokojené stáří. 
Nemožnost vykonávat alespoň některé 
z těchto činností vede k uzavírání se 
do sebe, depresím a mezilidské izolaci. 

Je třeba si uvědomit, že stáří, stejně 
jako jiná životní období, má svá specifika, 
radosti i starosti. Pochopení pacienta 
v souvislostech se životní etapou, v jaké 
se právě nachází, je klíčem k úspěšné 
praxi, protože optometrie je především 
o práci s lidmi. 

Bc. Markéta Haklová
Přírodovědecká fakulta  
Univerzity Palackého v Olomouci,  
katedra optiky
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Ellen Haeserová přijela na 
letošní veletrh OPTA s před-

náškou, v  níž popisovala nejen 
brýlové obruby. Za své poslání 
považuje naučit lidi, aby pře-
mýšleli o  hodnotě věcí a  raději 
našetřili částku, kterou vydají 
za jeden kvalitní výrobek, než 
aby stejnou částku utratili za tři 
výrobky, které jsou už v době ná-
kupu bezcenné. Kreativní odvětví 
proto chápe jako celek s nápady, 
které se ovlivňují a  propojují 
minulost s přítomností tak, aby 
měly vyrobené předměty hodno-
tu a smysl, který přetrvá.

Studovala jste oděvní návrhářství. 
Jaký předmět Vám připadal na škole 
nejpraktičtější?
Studovala jsem Akademii umění v Ro-
tterdamu a v prvním ročníku jsme měli 
obecné předměty. Za těch pět let jsem 
byla jako student na praxi na třech 
místech. Když studujete, tak se snažíte 

dobrat toho, kým vlastně jste. A já 
jsem ještě na škole chtěla dělat několik 
věcí zaráz. Vytvářela jsem kolekce, ale 
zajímaly mě i trendy, proto jsem si vy-
brala odlišné praxe. Pracovala jsem pro 
hobby časopis zaměřující se na tvorbu 
oděvů v době, kdy ženy ještě šily (což 
je dnes zase populární). Pak jsem šla do 
De Bijenkorfu – i dnes je pořád nejlep-
ším a nejhezčím obchodním domem 
v Nizozemsku. Taky jsem byla na praxi 
v Oilily a to byla ve své době ikonická 
značka pro děti. 

Ale abych zodpověděla vaši otáz-
ku – mezi přednáškami jsme měli i ty 
o dějinách umění. V té době jsem je 
sledovala, ale úplně zas tak jsem do nich 
zapálená nebyla. Dnes vím, že hledat 
význam pod povrchem věcí je přesně 
to, co chci dělat. 

Čtu teď knihu od holandské editor-
ky časopisu Harper‘s Bazaar Cécile Nari-
nxové Dit gaat niet over mode, de kracht 
van kleren (Tahle kniha není o módě, ale 
o tom, jak velkou moc mají šaty). Zabývá 

se tím, co pro lidi znamená oblékání, 
jak vytváří jejich identitu, jaké jim může 
poskytnout emocionální vzpomínky, 
mezi něž patří například vůně spojená 
s určitým oděvem. Kniha zachycuje 
i historii, takže vnímáte symboliku 
oděvů, které se nosily ve starověkém 
Řecku nebo třeba v 17. století. Jste si 
vědomi symbolického sdělení toho, 
co lidé nosí. V současnosti se význam 
oděvu vytrácí a mým posláním je zase 
jej vynést na světlo.

Jsem velmi praktická osoba, nepro-
sazuji svoje ego, ale moje intuice mi 
vždycky napověděla správně. Některým 
věcem je třeba dát čas. Vždycky budou 
existovat levné věci masové spotřeby 
pro ty, komu móda nebo vlastní identita 
nic neříkají. Jenže lidé, které to zajímá, si 
budou čím dál tím víc vědomi hodnoty 
dobře navržené věci, která přetrvá. 
Zákazníci jsou zahlceni, a tak jim přes 
internet pomáhají osobní stylisté (tuto 
službu poskytuje např. Zalando nebo 
Mr.Einstein.com).

Nicotnost pomine,
KVALITA PŘETRVÁ 

ROZHOVOR  autorka: Eva Klapalová
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Jak byste charakterizovala Vy osobně 
dobrého bloggera, který sleduje trendy? 
Člověk, který sleduje nebo předvídá 
trendy, dospěje k určité informaci intu-
itivně. Abych byla upřímná, svoji práci 
tímto stylem už nedefinuji. Trendy jsou 
v dnešní době totiž naprosto všude 
a nemají hloubku ani účel. Sama pracuji 
v tomto oboru už 35 let. V osmdesá-
tých letech, když jsem začínala, bylo 
předpovídání nebo sledování trendů 
novou profesí. Na akademii umění jsem 
v podstatě končila v roce 1980 tím, že 
jsem kromě kolekce měla i prezentaci 
o trendech, což bylo v té době něco 
úplně nového. Vycházím ze své intuice 
a tyto podněty poté propracovávám 
do vizuálů. Jimi se následně inspirují 
firmy a čerpají z nich informace – podle 
nich produkty vyvíjejí, nakupují nebo 
se rozhodují.  

Blogger je pak obecné slovo pro 
člověka, jenž napíše osobní příběh nebo 
názor, který se může dotýkat trendů.

Jak předvídání trendů přesně funguje?
Když jsem na počátku osmdesátých let 
začínala, firmy se zaměřovaly na jeden 
produkt a vyráběly například jen jeden 
druh sukně. To se ale změnilo s měst-
skou módou zaměřenou na mladé – 
tento styl vyžado val určitou „náladu“ 
nebo „téma“. A právě na to reagovalo 
předpovídání trendů. 

Návrhářský tým přišel s tématy za-
loženými na trendech a podle toho 
vytvořil kolekci. Marketingoví odborníci 
ve firmách pak řekli: „Náš trh obsáhne 
tuhle skupinu, kterou zajímá tento styl, 
takže vytvoříme takovou nebo onakou 
kampaň. Vybereme tento typ obrázků 
a pak výrobek prodáme.“ 

V dnešní době je středem zájmu 
zákazník. Je o výrobku dokonale infor-
mován v reálném čase díky internetu 
a sociálním médiím, včetně cen. Je 
tedy potřeba volit jiné marketingové 
nástroje. Zákazníci v dnešní době díky 
internetu, hlavně generace Z a mi-
leniálové, okamžitě rozpoznají, co je 
doopravdy a co je jen marketingový 
tah. Lidé mají dnes v oblibě skutečné 
příběhy, o kterých si mohou povídat 
a sdílet je se svými přáteli na sociálních 
sítích i ve skutečnosti.

Znamená to, že trendař 
má v dnešní době roli 
filtrovače informací?
Tohle je jen jedna jeho 
část. Posledního půl-
druhého roku jsem 
se pustila do dalšího 
stupně, kdy jsem se 
posunula od role tzv. 
trendaře k roli propo-
jovače (v angličtině Be 
a Blender, pozn. red.). 
Abychom doopravdy 
změnili svět spotřeb-
ního zboží, potřebu-
jeme světy pospojo-
vat, promísit – myslím 
tím lineární uvažování 
s cyklickým nebo také 
starý svět s tím novým.

Procházíme zásad-
ním obdobím přeměny. 
Se všemi novými tech-
nologiemi a komunika-
cí přes chytré telefony 
jsou zákazníci přehlceni 
obrázky a informacemi 
probíhajícími v reálném 
čase, takže už nedokáží 
přijít s osobním vhle-
dem. Je načase, aby 
se lidé naučili rozpo-
znávat, které výrobky 
mají smysl. Následkem 
globalizace výrobky 
pocházejí z opačného 
konce světa a nejdůleži-
tější položkou je u nich 
nejnižší cena.

Slouží nám podle Vás 
globalizace, nebo ne?
Rozhodně ne. Jenže stejně jako evo-
luci ji nemůžete zastavit. Vždycky 
s sebou ponese výhody a nevýhody. 
Globalizace nás dostala do bodu, kdy 
spotřebováváme přes míru a na trhu je 
množství zboží za nereálně nízké ceny, 
což ohrožuje životní prostředí a taky 
pracovní příležitosti v Evropě. Mnoho 
výrobků je doslova bezcenných, kupu-
jete v podstatě už „odpad“. Potřebujeme 
se dopracovat k tomu, aby si zákazníci 
uvědomili, že dobře navržený výrobek 
má své kouzlo.

Jak byste to vyřešila?
Své hlavní poslání vidím v informování 
zákazníků a firem o hodnotě věcí. Mož-
ná není nutné, abychom dělali kolekce 
dvakrát do roka. Tak rychlé tempo je 
přeci absurdní. 

Móda je pro lidi zajímavá proto, že 
když si koupíte něco krásného, můžete 
to nosit i po letech. Ne každý je návrhář 
nebo stylista – to ani není nutné. Dů-
ležité je uvědomovat si, že vytvářením 
vlastního stylu obohacujete svůj život. 
Náhrdelník po babičce nebo po mamin-

Ellen Haeserová 

Nizozemská návrhářka, která předpovídá trendy. Ty 
podle ní vznikají tak, že je vnímavý a všímavý člověk 
schopen prozkoumat a poté propojit různé oblasti 
tak, že vznikají nové souvislosti. Tomuto konceptu 
říká propojovač (Be a Blender). Hovoří pěti jazyky 
(nizozemština, angličtina, francouzština, němčina 
a  italština). Na letošním veletrhu OPTA měla před-
nášku s názvem See the Light, ve které hovořila jak 
o nových trendech v brýlích, tak o pojmech, které 
jsou pro ni důležité: hodnotě, smysluplnosti, kreativní 
osobnosti, filtrování informací a zeitgeistu.
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ce je pořád nádherný, protože měl hod-
notu už v době, kdy byl vyroben. Nebyl 
přehnaně drahý, ale jako konkrétní věc 
má tu pravou hodnotu a ta přetrvává.

Máte na mysli emocionální hodnotu? 
I levný předmět může mít emocionální 
hodnotu. Jenže aby měl hodnotu z dlou-
hodobého hlediska, musí jeho kvalita 
přetrvat. Nemusí to být jen výrobek udr-
žitelný – což je taky důležité – ale musí 
to být výrobek hodnotný. Židli, která 
byla například vytvořena v roce 1920, si 
jako antikvární kousek někdo z mladší 
generace umístí do interiéru. 

Pojďme hovořit o masovém spotřeb-
ním zboží. V posledních desetiletích si 
značky myslely, že lidé chtějí jen položky, 
které nijak nevybočují z průměru. Taková 
položka měla od každého něco, byla to 
všehochuť, aby se lidem líbila. Bodem ob-
ratu se ale stala dravá soutěž o ceny, která 
vyústila ve vyrábění bezcenných před-
mětů. Jde jen o kvantitu, nikoliv o kvalitu.

Navrhovala byste tedy, aby se produ-
kovalo méně výrobků?
Přesně tak. V módním průmyslu se 60 % 
položek nikdy neprodá na trh, pro který 
jsou určeny. Nakupujte méně, ale lépe. 
Například u dámských šatů dostanete 
hezky navržený a ušitý kus za 99 eur. 
Zákazníkům v současné době 99 eur při-
padá jako závratná částka. Ano, tu částku 
sice vydáváte, ale pokud se člověk rád 
obléká, mým posláním je naučit lidi, aby 
si radši našetřili 100 eur, než aby utratili tři-
krát 10 eur za oděv, který je nicotný a který 
po vyprání po dvou měsících vyhodí.

Je to i záležitost sebevzdělávání 
a osobního stylu. Když máte obstát 
v náročné situaci, například jdete poprvé, 
celí nejistí, do zaměstnání, budete se cítit 
lépe, když víte, že jste oblečeni v tom 
nejlepším, co máte. Promění to celou 
vaši duši, ale jen tehdy, pokud vám sako 
nebo oděv padne jako ulité.

Podle Vás osobně – funguje udržitel-
nost, nebo je to jen nálepka, která je 
právě v módě?
V současnosti je podle mě udržitelnost 
doopravdy cílem. Jako starší má člověk tu 
výhodu, že vnímá provázanosti. V deva-
desátých letech jsem pracovala pro Esprit. 

Začali s ekologickou kolekcí, která se tehdy 
stala velkým propadákem. Marketing teh-
dy k lidem nepronikl. Pro spotřebitele ta 
idea přišla příliš brzy, nerozuměli jí. Špatné 
bylo načasování. Ekovýrobky tehdy teprve 
začínaly. V současné době jsou běžné. 
V potravinářském průmyslu existuje něco 
podobného, tzv. slow food. Znám jej z roku 
1995, ale rozšířené je především dnes. Tyto 
koncepce se totiž prosazují pomalu. 

Používáním sociálních médií se 
všechno zrychluje. Jsem si absolutně jistá 
tím, že udržitelné myšlení – nemluvím jen 
o 100% ekologičnosti, ale o materiálu, 
způsobu vzniku výrobků – znamená, že se 
vyrábí více věcí, ale mají delší trvanlivost. 
Samozřejmě výrobce musí vydělávat, ale 
víc peněz nemusí získávat tím, že bude 
prodávat kvanta věcí s malou marží. Na 
tom by tratily všechny strany. 

Co zákazník potřebuje? Mladá ge-
nerace dnes uvažuje úplně jinak než 
například ta poválečná, nazývaná baby 
boomers. Zatím je to hudba budoucnos-
ti, ale s novými technologiemi, jako je 
3D tisk, kdy se cílí přímo na jednotlivce, 
se výroba může odehrát přímo v ob-
chodě. Není potřeba mít věci na skladě.  

Jaký vidíte rozdíl mezi poválečnou 
a mladou generací?
Mladší generace nechce BMW nebo Audi, 
aby něco znamenala. Její příslušníci nechtějí 
vlastnit auto, pronajmou si je nebo je sdílejí. 
Mají jiné hodnoty. Mladí lidé si považují času, 
který vynaloží na charitu, nebo možnosti na 
rok odjet, aniž by ztratili místo. Chtějí být 
svobodnější. Nezajímá je až tak majetek, ale 
zážitky. Studenti bez partnera žijí pospolu, 
což se dělalo i v sedmdesátých letech, nebo 
žijí se svými rodiči. Dávají přednost tomu 
podělit se, být propojeni, preferují sdílení 
a sociální média. Neznamená to samo-
zřejmě, že to budou dělat celý svůj život. 

Na své přednášce na veletrhu OPTA jste 
mluvila o zeitgeistu určitého období. Mů-
žete stručně charakterizovat ducha doby 
od osmdesátých let, jak jste jej vnímala Vy?

Osmdesátá léta byla obdobím 
„silového“ odívání a silných žen a také 
dobou krize, která následovala po 
sedmdesátých letech, období hippies. 
V té době se taky prosadil punk. Styli-
zované účesy znamenaly, že lidé chtěli 

doopravdy být v interakci s tehdejší 
společností. Ženy chtěly nosit stejné 
oblečení jako muži, vypadat, že mají 
větší moc a sílu, proto se stejně jako 
muži oblékaly do sportovních sak. 
Výsledkem byla mohutnější silueta s ši-
rokými rameny a vycpávkami. Vidím tu 
jasnou souvislost s emancipací žen. Bylo 
to však také období nazývané glamour, 
kdy všechno bylo výrazné. 

Devadesátá léta byla ve znamení 
zenu. Hlavní myšlenka té doby zněla: 
zkoumejme sami sebe a naše vnitřní 
já. Začalo být populární meditovat. 
Tu dobu ztělesňuje ekologie, příroda 
a její tvary v architektuře. Všechno 
mělo čisté a neporušené linie, interiéru 
dominovaly neutrální barvy, na rozdíl 
od osmdesátých let, kdy např. italské 
uskupení Memphis Group uplatňovalo 
ve velkém barvy a používalo v architek-
tuře nebo v interiéru potisky různých 
vzorů. 

Pak přišel rok 2000 – nové století. Ve 
vzduchu visela otázka: „Co bude dál?“ 
Objevil se pocit vnímání budoucnosti. 
Zpátky do budoucnosti, říkalo se. Po-
citově mi to připomínalo šedesátá léta. 

Začali se objevovat interpreti-hvězdy. 
Každý se stal hvězdou, která doslova 
blýská na všechny strany. Na scénu přišli 
rappeři. A zároveň jednotlivci, kteří chtěli 
také ochutnat hvězdný pel, což teď zažívá 
rozmach díky sociálním médiím, různým 
kampaním a lidem pohybujícím se okolo 
hudby. Pro mladé lidi byla idolem Beyon-
cé a její skupina Destiny‘s Child – když ji 
viděli, měli pocit, že mohou taky uspět. 
Jakmile začalo YouTube, pověsili všichni, 
kdo uměli zpívat, svoje vystoupení na in-
ternet. To byl začátek hvězd-jednotlivců. 
A tak začala taky éra lidí, kteří ovlivňují 
veřejné mínění, a bloggerů.

Četla jsem, že jste začala vytvářet tis-
ky, které mají příběh. Jak jste tento 
nápad dostala?
Intuitivně odjakživa vyjadřuji to, co 
vidím a cítím, a vkládám to do vizuál-
ního jazyka. Když předpovídáte trendy, 
přicházíte vždycky s určitými náladami 
a rozpoložením. Potisky látek jsem se 
zabývala už nějakou dobu. Před několika 
lety jsem náhodou potiskla hedvábnou 
látku motivy, které podtrhly předměty 
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před nimi, čímž jsem vytvořila určitou 
atmosféru a obrázkový svět. Tohle by 
vypadalo hezky v interiéru, pomyslela 
jsem si a vytvořila kolekci.

Jako kreativní člověk, který mísí 
trendy, jsem zvyklá sledovat, co už exis-
tuje a jak se dá pracovat s tím, co nově 
přichází, vynořuje se, a zkombinovat to. 
Je to jako když komponujete hudební 
skladbu, operu nebo píšete povídku. 
Máte určité ingredience a z nich vytvo-
říte příběh. 

Jaké typy látek používáte?
V Indii jsme tiskli na všechny možné 
druhy látek. Momentálně pracuji na 
prezentaci pro jeden veletrh v Paří-
ži – půjde o dekoraci pro salon prádla 
a plavek v červenci, který organizuje 
Eurovet. Existuje také nový typ digitální 
technologie, kterou se dá tisknout na 
dřevo nebo koberce.

Kde tisknete?
Šátky tisknu v Indii, kde jsou kvalitní látky 
a kde mám své zdroje. Momentálně 
úspěšně zkoumám i výrobní možnosti 
v Evropě. Koberce se vyrábějí v Německu. 
Moje potisky mohou používat evropské 
firmy i licenčně. Oni vypracují analýzu 
a zabývají se obchody a já dostanu 
provizi za design.

Jaké barvy a tvary nosíte nejraději?
Jsem takový chameleon. Dnes mám 
na sobě světlé tóny, krémově bílé šaty 
a přes ně průhlednou zelenou blůzu, 
ale miluji barvy. Je škoda, že jsem si 
v minulosti nemohla fotit, jaký jsem 
měla na sobě každý den model, jako to 
lidé dnes zachycují na své telefony. Tohle 
bych si byla přála. 

A přesně v tom vidím svoje poslání – 
naučit lidi, jak moc se dá vyzískat z toho, 
co člověk nosí. Nejsem bohatá. Nemám 
drahé kousky od Chanelu nebo od Vuit-
tona, ani samostatnou šatní místnost. 
Nosím oděvy intuitivně. Kombinuji 
deset let staré kousky s něčím, co jsem 
si koupila teprve včera. 

Nechala jste si nějaké oblečení od ba-
bičky nebo od maminky?
Babička mi v sedmdesátých letech, když 
jsem byla na střední škole, vlastnoručně 

upletla barevný pruhovaný zavinovací 
svetr, který pořád mám. Maminka mi 
hlavně na narozeniny šila šaty, učila 
mě šít na stroji a projevovat kreativitu 
už od mých šesti let. V březnu mi bylo 
59 let. Oblečení, které jsem nosila jako 
náctiletá, už nemám, protože bych na ně 
potřebovala sklad, ale zůstaly mi ústřižky 
látek. Nechala jsem si také několik kusů 
oblečení po svých dětech.

Jak by se mělo zacházet s výjimečnými 
lidmi, génii, v oblasti módy?
Jsou to umělci, od kterých člověk 
čerpá inspiraci. Kreace návrhářů od 
Dioru, Chanelu, Dolce & Gabbany, 
Prady nebo Stelly McCartneyové jsou 
nápadité, mají vkus a vždycky si ucho-
vají svůj styl, rukopis, který se s časem 
zhodnocuje a neprochází drastickými 
proměnami. Ráda bych, aby se tímto 
inspirovali obyčejní lidé, protože se tak 
mohou dozvědět, z jakého podhoubí 
kolekce vzniká a proč je pojata určitým 
způsobem. Je to stejné, jako když malíř 
vysvětluje své mistrovské dílo. 

Někteří lidé se ostýchají nosit některé 
barvy nebo tvary, což je, myslím, škoda. 
Každý si může vytvořit vlastní styl. A jako 
vzory mohou posloužit lidé jako Iris Ap-
felová nebo Michelle Obamová.

Osobní příběh brýlí

Měl by jej mít podle Ellen Haeserové 
každý výrobek. Nizozemská návrhářka 
představila tento nápad na slunečních 
brýlích Dick Moby, kdy v krátkém videu 
návrháři vysvětlují, proč je napadlo vy-
tvořit zrovna udržitelné brýle z plastu. 
Po skicách a vystřihování zkušebních 
obrub z kartonů vyrobili prototypy 
z plastu a dávali je na vyzkoušení zná-
mým. Vyslechli si připomínky, včetně 
těch kritických, až dali dohromady brýle, 
které byly podle nich nejlepší. Hlavní roli 
ve filmu hrají přitom na každém záběru 
obruby (i tehdy, když na plátně nejsou 
a jenom se o nich mluví). 

Jaké se tedy budou letos nosit brýle? 
Veškeré trendy se vracejí jako spirála 
v menších či větších obměnách (dalo 
by se dokonce až poněkud kacířsky říci, 

že některé, klasické, se vinou desetiletími 
a jen se obměňují jejich názvy). 
Z barev si lze letos vsadit na hnědou, 
která hraje i v módě čím dál tím větší 
roli. Výborně se doplňuje s modrou 
(kobaltová modř je jedním ze silných 
odstínů, jak se ukazuje i na obrazech). 
Pozadu nezůstává klasická zlatá, ka-
ramelová a medově hnědá. Kromě 
jemné bílé a šedé jsou hlavními letoš-
ními favority růžová ve všech odstí-
nech (nejen u brýlí, ale i očních stínů 
nebo oděvů), a to i pro muže, a také 
zelená – ta se kromě obrub objevuje 
i v interiérech. 
Jaký další neobvyklý příběh zaujme 
zákazníka? Když začneme u l imi-
tovaných  ed ic í ,  zmiňme jméno 
Basquiat. Obrazy tohoto neoexpresi-
onistického malíře doslova tryskající 
barevností posloužily jako inspirace 
pro potisky na obruby. A nebyly je-
diné. Objevují se i obruby s motivy 
tetování. 
A materiály, styly a trendy? Prvním 
trendem jsou letos sedmdesátá léta se 
svými třpytkami a tvary. Druhým jsou 
brýle schované pod rčení Čím víc, tím 
lépe – myslí se potisku a zdobnosti. 
Třetím je motiv květin. Čtvrtým je 
nový trend hranatých obrub (hlavně 
u slunečních brýlí). Jako kontrast lze 
vnímat trend pátý – kovové obruby, 
které si pohrávají s motivem krajky, 
nebo vypadají jen jako drátky. Opo-
minout nelze ani přírodní materiály, 
kdy jsou brýle mohutnější – letos 
upoutají ty z bambusu, ale objevují 
se i takové, které vypadají jakoby 
upletené z proutí. A brýle sluneční? 
Klasické a nesmrtelné pilotky letos 
přidaly extra hrazdu, zrcadlovky se 
budou nosit i nadále a kulaté obruby 
se ponesou ve stylu větších retrotva-
rů. Zajímavým fenoménem se stávají 
brýle, které člověk nosí jak oficiálně, 
tak při sportu – v češtině bychom je 
mohli klidně nazvat „atlebrýle“ a dost 
se svým tvarem blíží těm lyžařským.

Za rozhovor poděkovala Eva Klapalová
Foto: z archivu Ellen Haeserové
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Mýtus č. 1
Polarizační čočky jsou v ně-
kterých situacích užitečné, ale 
v jiných mohou být škodlivé

Polarizační čočky nejsou nikdy škod-
livé a za denního světla vždy zlepšují 
viditelnost. V některých situacích, jako 
např. při jízdě autem, na lodi, při rybaření 
a horolezectví, je jejich efekt značný a oka-
mžitě poznatelný. Je to proto, že oslepující 
oslnění, které polarizační čočky blokují, 
je v těchto situacích všudypřítomné. 
V jiných případech, kdy oslnění není tak 
závažné, fungují polarizační čočky jako 
běžné sluneční brýle, protože redukují 
množství světla, které do očí přichází.

P 
olarizační brýlové čočky se v oční optice stávají uznáva-

ným standardem pro kvalitní ochranu zraku před sluncem. 
A to nejen v případě speciálních slunečních brýlí, jak tomu 
bylo v uplynulých 20 letech, ale i u módních slunečních 
brýlí a slunečních brýlových čoček na předpis. Důkazy jsou 
zcela přesvědčivé.

Vedle společností speciálně zaměřených na polarizační 
brýlové čočky, jako jsou Polaroid, Maui Jim a Costa del Mar, 
jsou dnes polarizační čočky široce zastoupeny v nabídce 
i takových prominentních značek slunečních brýlí, jako jsou 
Ray Ban, Oakley, Persol, Armani, Carrera, Silhouette a řada 
dalších. Receptové polarizační čočky, které donedávna 
zaujímaly okrajovou pozici na úzce specializovaném trhu,  
jsou dnes strategickým produktem v portfoliu výrobců  

 
čoček na předpis od lokálních nezávislých laboratoří až ke 
všem hlavním světovým výrobcům.

V USA a Austrálii se polarizační čočky podílejí téměř 
10 % na prodeji všech čoček a evropský trh je rychle dohání. 
Přesto jsou prodeje polarizačních čoček nerovnoměrné, 
a to i když porovnáváme optiky ve stejném regionu. Různé 
studie trhu dokazují, že někteří prodejci dosahují díky mar-
ketingovým a vzdělávacím akcím velmi vysokých prodejů 
brýlí na předpis s polarizačními čočkami, někdy až 20 % 
ze všech prodaných brýlí. Jiní však stěží prodají alespoň 
nějaké. Důvody takových rozdílů jsou rozličné. Pokusíme se 
vyvrátit některé předsudky a nepravdivé informace, s nimiž 
se optici často setkávají, když se zákazníci na polarizační 
čočky ptají.

Čtení časopisu s polarizačními čočkami Vidění řidiče při řízení s polarizační čočkou

Čtení časopisu bez polarizačních čoček Oslnění řidiče při řízení bez polarizačních čoček

Předsudky a mýty  
o polarizačních čočkách
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Mýtus č. 3
Polarizační čočky nejsou dost tmavé,  
nebo jsou naopak příliš tmavé

Vnímání intenzity světla je velmi individuální záležitostí, ostatně 
jako každé vnímání reality. Vedle biologických faktorů závisí také 
na tom, na jaké podnebí, prostředí a životní styl je každý zvyklý.

Protože polarizační čočky odstraňují oslepující oslnění 
a zostřují obraz, jsou někdy vnímány jako světlejší než čočky 
nepolarizační, i když je jejich skutečná absorpce světla stejná. 
Dnes jsou polarizační čočky k dostání ve velice široké škále 
barev a stupňů absorpce světla, proto s nimi lze uspokojit 
vizuální potřeby každého člověka. Existují také polarizační 
čočky s dodatečnou fotochromatickou vrstvou, jež se při-
způsobí světelným podmínkám a poskytnou svému nositeli 
ještě větší komfort. Nicméně vzhledem k fyzikálním zákonům 
nemohou být polarizační čočky nikdy čiré. 

Správně fungující polarizační čočky teoreticky eliminují 
nejméně 50 % světla, neboť musí odfiltrovat všechny horizon-
tálně kmitající světelné vlny. V praxi absorbují ty nejsvětlejší 

polarizační čočky téměř 60 % světla. Proto budou polarizační 
čočky vždy vhodné pro denní ochranu zraku před sluncem 
a neměly by se používat po setmění.

Mýtus č. 2
Polarizační čočky jsou  
příliš tlusté

V minulosti byly z technologic-
kých důvodů receptové polarizační 
čočky vyráběny s větší  středovou 
tloušťkou nebo tloušťkou hrany, aby 
se předešlo poškození polarizačního 
filmu uvnitř čočky.

Také byly k dostání pouze v indexu 
1,50. U moderních polarizačních čoček 
je polarizační film umístěn blízko přední 
plochy, což umožňuje při výrobě dosáh-
nout co nejmenší tloušťky středu i hrany 
stejné jako u čirých čoček.

Dnes jsou polarizační čočky k dostání 
také v indexu 1,60 a 1,67, vyrábějí se i z po-
lykarbonátu nebo Trivexu. Proto mohou 
optici nabízet tenčí a lehčí polarizační 
čočky i těm pacientům, kteří mají velmi 
vysoké dioptrie.

 Polarizační progresivní čočka 
v indexu 1,50 vyrobená  
free-form technologií

Polarizační progresivní čočka 
v indexu 1,67 vyrobená  
free-form technologií

Polarizační filtr

Polarizační filtr

1,8 mm

5.0 mm

1,8 mm

3.0 mm

Polarizační filtr

Polarizační filtr

N 
a rozdíl od jiných běžně používaných výrobků mají 

optické čočky omezené možnosti obchodní prezentace. 
Když je představen nový vůz nebo telefon, každý vidí jeho 
odlišnosti již při pohledu na výrobek nebo i jen na jeho ob-
rázek. Pokrok v technologii optických čoček je stejně rychlý  

 
jako v jiných odvětvích, zákazníci však technologický vývoj 
ocení, až když čočky nosí. Výhody polarizačních čoček lze 
poznat až při jejich používání. Proto je velice důležité, aby 
profesionální optici podávali správné informace, když čočky 
doporučují svým klientům.

Pohled na jezero  
bez polarizační čočky

Pohled na jezero  
s polarizační čočkou
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ZAJÍMAVOSTI   překlad: redakce

OKO VE  
FORENZNÍ  
MEDICÍNĚ
 2. část
Soudní lékař je v současné době 

hlavní postavou nejednoho se-
riálu z kriminálního prostředí. Bio-
chemická analýza sklivce může 
napovědět příčinu smrti oběti. Ale 
i oči živých lidí přinášejí užitečné 
informace – velikost a pohyblivost 
zornic ukazuje na otravu a u řidi-
če prozradí požití alkoholu nebo 
omamných látek před jízdou. 

Postmortální biochemie 
a sklivec

Přerušení srdečního tepu a dýchá-
ní má za následek posmrtný nedosta-
tek kyslíku. Buňky proto musí přepnout 
proces získávání energie na anaerobní 
glykolýzu, což zapříčiní pokles hodno-
ty pH. V důsledku okyselení buněčné-
ho prostředí se z lysozomů uvolňují 

hydrolytické enzymy a buňky spolu 
s tkáněmi se tak začnou rozpouštět. 

Sklivec se na rozdíl od jiných těles-
ných tkání a orgánů vyznačuje relativně 
velkou postmortální stabilitou a roz-
kladným procesům, které v lidském těle 
po smrti započnou, odolává delší dobu. 
Neobsahuje příliš mnoho buněk ani 
proteolytických enzymů a od zbytku těla 
je silně izolován, takže biochemickým 
změnám, bakteriálnímu rozkladu a kon-
taminacím není vystaven tak silně jako 
krev. Postmortální biochemická analýza 
sklivce může poskytnout důležité infor-
mace o biochemických podmínkách 
před smrtí (ante mortem). Pro analýzu 
chemického složení sklivce se pomocí 
injekční stříkačky, kterou zasuneme do 
laterálního očního koutku, z každého 
oka odebere mililitr viskózní tekutiny ze 
sklivce. Z kosmetických důvodů se poté 
oční bulva opět naplní vodou.

Zvláštnosti v oblasti distribuce 
elektrolytů a koncentrace ketonů nebo 
glukózy se v krvi po smrti jen těžko 
dokazují, protože buněčné membrány 
rychle odumírají a brzy nastává autolýza 
(rozklad) těla. Sklivec ovšem neobsahuje 
téměř žádné buňky, proto v něm po 
smrti neprobíhá žádné významnější 
odbourávání glukózy prostřednictvím 
glykolýzy. Koncentrace glukózy ve sklivci 
zůstává až dva dny po smrti prakticky 
nezměněna. U diabetiků je mimo zvý-
šené hodnoty glukózy případně možné 
prokázat ve sklivci i přítomnost ketonů, 
které se zde za normálních podmínek 
nevyskytují. Ketony je ovšem ve sklivci 
možné objevit i v případě podvýživy, 
závislosti na alkoholu nebo otravy izo-
propylalkoholem. Jakmile zjistíme, které 
ketony se ve sklivci nacházejí, můžeme 
získat konkrétnější informace o tom, 
jak se sem vlastně dostaly. V případě 
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podvýživy a otravy izopropylalkoholem 
odhalíme aceton, závislost na alkoholu 
a diabetes zase zapříčiní přítomnost 
kyseliny beta-hydroxymáselné ve sklivci. 
Látky jako močovina nebo kreatinin jsou 
vylučovány přes ledviny. Pokud ledviny 
selžou, hromadí se tyto látky i ve sklivci. 
Jejich koncentrace v něm zůstávají sta-
bilní až deset dní po smrti.

Glukóza a inzulin 

Inzulin, hormon produkovaný sliniv-
kou břišní, podporuje transport glukózy 
z cév do buněk a reguluje tak hladinu 
cukru v krvi. Obsah inzulinu v krvi musí 
být přísně kontrolován, protože jeho 
nedostatečné, ale zároveň i přílišné 
množství může být životu nebezpečné. 
Nedostatek inzulinu může způsobit 
diabetické kóma, jeho nadbytek má zase 
na svědomí hypoglykemii. 

Diabetické kóma
Diabetické kóma patří mezi nejnebez-
pečnější komplikace související s cuk-
rovkou. V důsledku nedostatku inzulinu 
stoupá hladina cukru v krvi až k velmi 
vysokým hodnotám a diabetik tak může 
ztratit vědomí. Zhruba jedna čtvrtina 
všech diabetických kómat se vyskytuje 
u pacientů, kteří o svém diabetu nevědí, 
40 % všech případů diabetického kóma-
tu se projevuje jako následek infekce. 
Míra úmrtnosti se u diabetického kó-
matu pohybuje mezi 0,5 až 1,5 procenty. 

Na základě biochemické analýzy 
sklivce je možné diabetické kóma velmi 
spolehlivě stanovit. Obsah glukózy ve 
sklivci odpovídá zhruba 50 až 85 pro-
centům hladiny cukru v krvi, u zdravého 
člověka se hladina glukózy ve sklivci 
pohybuje okolo 20 mg/dl. Naproti tomu 
u diabetika může hladina glukózy ve 
sklivci činit až 90 mg/dl. V případě dia-
betického kómatu může hladina glukózy 
vystoupat až na čtyřnásobek nebo 
dokonce desetinásobek této hodnoty. 
Je třeba brát v úvahu, že během anae-
robního rozkladu glukózy vzniká laktát. 
Pokud koncentrace glukózy a laktátu ve 
sklivci dají po smrti dohromady celkovou 
hodnotu větší než 410 mg/dl, můžeme 
s velkou pravděpodobností považo-
vat za příčinu smrti diabetické kóma. 

Na základě zkoumání krve k žádným 
spolehlivým zjištěním o hladině cukru 
nedojdeme, protože glukóza je během 
několika hodin anaerobně odbourána. 

Inzulin – dokonalá vražda?
Jedním z nejslavnějších případů historie 
kriminalistiky je případ „Barlow“ z roku 
1957. Kenneth Barlow věřil, že se mu 
podařilo spáchat dokonalý zločin. Své 
ženě Betty, která netrpěla cukrovkou, 
injekčně podal nadměrnou dávku in-
zulinu, a ta poté zemřela na následky 
silné hypoglykemie. Protože ovšem 
o rok dříve zemřela za nejasných okol-
ností i první Barlowova žena, zúčastnění 
soudní lékaři vsadili všechno na jednu 
kartu – pokusili se prokázat, že tělo 
zemřelé obsahovalo inzulin, který se 
v něm předtím nenacházel. Po mnoha 
pokusech na více než 1000 zvířatech, 
kterým injekčně vpravovali tkáň z místa 
vpichu na kůži Betty Barlowové, se léka-
řům podařilo prokázat přítomnost látky, 
která vykazovala stejné fyziologické 
vlastnosti jako inzulin. U těchto zvířat 
byly patrné symptomy hypoglykemie. 
Barlow byl nakonec za vraždu své ženy 
odsouzen na doživotí. 

Př ítomnost inzulinu se i  dnes 
prokazuje metodou prověření tkáně 
z okolí místa vpichu, protože rozbor 
krve to neumožňuje. Velmi významný 
je důkaz inzulinu z mozkomíšního 
moku nebo sklivce. Hypoglykemii 

je možné prokázat podle celkových 
hodnot glukózy a laktátu ve sklivci, 
které činí méně než 160 mg/dl. 

Důkaz inzulinu ze sklivce hraje roli 
i v případě sebevražd prostřednictvím 
vpravení inzulinu nebo požitím orálních 
antidiabetik, která zvyšují produkci inzu-
linu, jako je například sulfonylmočovina.  

Alkohol

Alkohol je dvě hodiny po jeho po-
žití možné prokázat i ve sklivci. Obsah 
alkoholu v krvi může po smrti díky 
rozkladným procesům v mrtvém těle 
značně narůst, krevní analýza proto není 
vhodným důkazem konzumace alko-
holu před smrtí. Z hlediska posmrtné 
biochemické analýzy se i zde ukazuje 
výhoda izolované polohy sklivce. Nárůst 
hladiny alkoholu ve sklivci v důsledku 
rozkladu těla odborníci nepředpoklá-
dají. Je sice možné prokázat konzumaci 
alkoholu, a to jednu až dvě hodiny před 
smrtí, ovšem jeho množství nelze spo-
lehlivě stanovit. 

U chronických alkoholiků může dojít 
k náhlé smrti i bez intoxikace alkoholem; 
z toxikologického hlediska nelze pro-
kázat konzumaci alkoholu na základě 
krevních testů. Obsah glykogenu, uklá-
dací formy glukózy v lidském těle, je 
v játrech silně redukován. Organizmus 
tedy musí ve zvýšené míře odbourávat 
tuky (lipolýza), což vede opět k nárůstu 

Durman obecný. Tato rostlina, pěstovaná v mnohých zahradách, obsahuje skopolamin, 
který může být pouhým dotekem ruky přenesen do oka. Prostřednictvím utlumení svěrače 
zornice dochází k tzv. botanické mydriáze.
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koncentrace acetonu a kyseliny beta-
-hydroxymáselné v těle. Tyto látky je 
ve sklivci možné posmrtně prokázat 
a potvrdit tak chronický alkoholizmus. 

Nedostatek kyslíku

Hypoxantin je produktem rozkladu 
adenosinmonofosfátu (AMP), který 
vzniká při nedostatku kyslíku. Stanovení 
obsahu hypoxantinu ve sklivci může 
poskytnout informace o možném nedo-
statku kyslíku před smrtí. Dlouhé nebo 
opakované přerušované fáze kyslíkové-
ho deficitu vyvolávají ve sklivci dvaceti- 
až padesátinásobný nárůst koncentrace 
hypoxantinu. Takové fáze s nedostatkem 
kyslíku se mohou vyskytovat například 
u obětí požárů nebo pacientů, kteří ze-
mřeli v důsledku srdečního onemocnění. 

Screening drog

Heroin s poločasem rozpadu od 
dvou do devíti minut se v organizmu roz-
kládá nejprve na 6-monoacetylmorfin 
(6-MAM), ve druhé fázi potom na morfin. 
6-MAM má poločas rozpadu zhruba 
půl hodiny. Heroin se kvůli krátkému 
poločasu rozpadu nedá v krvi dokázat. 
Poté, co se veškerý 6-MAM přemění 
na morfin, již není možné prokázat, že 
člověk užil heroin. Morfin je vylučován 
převážně močí, jeho důkaz je tedy 
možné provést na základě analýzy moči. 
Pokud ovšem u zemřelého není moč 
k dispozici, je užití heroinu možné po-
tvrdit prostřednictvím jeho metabolitů 
(morfin a 6-monoacetylmorfin) ve sklivci. 
Vzhledem k tomu, že je sklivec izolovaný 
a neobsahuje mnoho buněk, trvá v něm 
přeměna 6-MAM podstatně déle než ve 
zbytku těla. Rozbor sklivce tak umožňuje 
dokázat užití heroinu. 

Toxikologie

Oko jako hustě inervovaný smyslový 
orgán reaguje citlivě na otravy látkami, 
které působí na autonomní nervový 
systém. Následky těchto intoxikací 
jsou dobře pozorovatelné na šířce zor-
nice. Stimulace parasympatiku nebo 
utlumení sympatiku mohou mít za 

následek zúžení zornice. Prostřednictvím 
parasympatického nervového systému 
je řízena i slzná žláza, takže stimulace 
parasympatiku může způsobit zvýšení 
produkce slz.

Otrava parasympatolytiky  

Konzumace okrasných nebo divoce 
rostoucích rostlin může zejména u dětí 
přivodit známky otravy. Především 
rostliny z čeledi lilkovitých (durman, 
blín, rulík) jsou bohaté na atropin a sko-
polamin, které silně zpomalují činnost 
parasympatiku. Často také pozorujeme 
otravu organizmu po kontaktu s dur-
manem, se kterým se hojně setkáváme 
v zahradách. V tomto případě se může 
již pouhým dotknutím kterékoli části 
rostliny dostat tolik skopolaminu do 
oka, že dojde k velmi silnému rozší-
ření zornice postiženého oka. Tento 
fenomén bývá také označován jako 
botanická mydriáza. Dalšími vedlejšími 
účinky při otravě atropinem nebo sko-
polaminem jsou suché oči a vyschlá 
ústa, tlukot srdce, zácpa, narušená 
tepelná regulace a v těžkých případech 
i halucinace.

Nežádoucím vedlejším účinkem 
mnoha léků je útlum parasympatiku. 
Jedná se například o antihistaminika, 
antidepresiva a psychofarmaka. Otrava 
v důsledku předávkování těmito látkami 
se v oblasti oka projevuje také rozšířením 
zornice, výpadkem akomodace na blízko 
a vysycháním oka. 

Sympatomimetický 
syndrom

Sympatomimetika jsou látky, které 
mají stimulující účinek na sympatikus. 
Tato skupina látek se stala důležitou 
proto, že ilegální užívání povzbuzují-
cích prostředků, amfetaminů, synte-
tických drog (např. extáze) a kokainu 
je široce rozšířené. Tyto látky vyvolávají 
sympatomimetický syndrom s násle-
dujícími znaky:
 • mydriáza (rozšíření zornice),
 • zmatenost,
 • paranoia,
 • vysoký krevní tlak,
 • cerebrální křeče.

Cholinergický syndrom

Mióza (zúžení zornice) je spouštěna 
látkami, které stimulují parasympatikus 
(cholinergičtí agonisté, parasympato-
mimetika). Mezi jedy a léky, které jsou 
tohoto schopny, patří mimo jiné nikotin, 
ester kyseliny fosforečné, fyzostigmin, 
pilokarpin, prostigmin a barbituráty. 
Parasympatikus stimulují rovněž mno-
hé insekticidy. Zmíněné látky působí 
přímo na svěrač zornice a způsobují tak 
miózu. Mióza je součástí takzvaného 
cholinergického syndromu, který je 
charakterizován:
 • kómatem,
 • nadměrným sliněním (hypersalivace),
 • nadprodukcí slz (slzení),
 • plicními edémy,
 • zpomalením srdečního tepu (bradykardie),
 • cerebrálními křečemi.

Intoxikace opiáty

Zúžená zornice může poukázat na 
užívání opiátů (opium, morfin, heroin). Tyto 
látky, na rozdíl od cholinergických agonistů, 
nepůsobí periferně na M. sphincter pupillae, 
nýbrž centrálně ve středním mozku. Zde 
stimulují činnost nervových buněk, které 
vyvolají zúžení zornice. Většina drogově zá-
vislých si je tohoto vedlejšího účinku opiátů 
vědoma, a proto se během příležitostných 
razií vyšetřovatelů pokoušejí své zornice 
opět rozšířit pomocí mydriatik.

Alkohol v silničním 
provozu

Alkohol je nervový jed, který posti-
huje centrální nervový systém jako celek 
a kromě zraku bývá omezena i výkonnost 
dalších smyslů. Fyzické účinky alkoholu se 
projevují oslabením pozornosti, vníma-
vosti, obezřetnosti a uvážlivosti. 

Poruchy zraku způsobené 
alkoholem

Poruchy zraku postihují následující 
oblasti:
Adaptace na světlo a tmu
Alkohol silně zpomaluje přizpůsobivost 
oka světelným změnám. Doba re-
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adaptace oka po jeho oslnění (například 
dálkovými světly automobilu) je u pod-
napilého řidiče zpomalena až o 60 % 
oproti řidiči střízlivému.
Optokinetický nystagmus
Pomalý sledovací pohyb optokinetické-
ho nystagmu, který slouží ke stabilizaci 
pohybujícího se objektu na sítnici, je tak 
silně narušen, že pohybující se objekty 
již není možné sledovat. Narušeny jsou 
i sakády neboli rychlé fáze optoki-
netického nystagmu, a nové objekty 
tak mohou být fixovány jen s většími 
časovými rozestupy. 
Vestibulookulární nystagmus
Poruchy rovnovážného systému způ-
sobené alkoholem zabraňují vesti-
bulookulárnímu nystagmu a obraz 
na sítnici tak při změně polohy hlavy 
nemůže být stabilizován.
Zorné pole
U podnapilých řidičů se vyskytují 
různá omezení zorného pole. Cha-
rakteristické je tunelové vidění, které 
ztěžuje vnímání objektů umístěných 
po stranách. Riziko nebezpečí během 
předjíždění se zvyšuje.

Reakce zornic
Reakce zornic jsou časově opožděné, 
amplitudy pohybů zornic snížené. Obojí 
vede k tomu, že oko není schopné při 
náhlém osvětlení okolí adekvátně zare-
agovat a podnapilý řidič je oslněn.
Časové a prostorové aspekty vidění
Alkohol způsobuje změny vnímání času 
a prostoru.
Zdvojené obrazy
Fúze neboli spojení obou obrazů na 
sítnici v jeden vnímaný obraz nefun-
guje správně.

Fyziologická vyšetření 
během odběru krve

V případě konkrétního podezření na 
řízení vozidla pod vlivem alkoholu může 
být u řidiče nařízena krevní zkouška. Ve-
dle odběru krve se provádí také tělesné 
vyšetření, které musí být zdokumentová-
no v protokolu o odběru krve. Testuje se 
rovná chůze vpřed a náhlá otočení bě-
hem chůze. K fyziologickým vyšetřením, 
která se provádějí v rámci odběru krve, 
patří také zkouška rotačního nystagmu. 

Při zkoušce rotačního nystagmu 
policisté domnělého poživatele alkoholu 
několikrát otočí kolem jeho osy. Po ná-
hlém přerušení otáčení a fixaci jednoho 
bodu je možné pozorovat tzv. rotační 
nystagmus. Bez vlivu alkoholu tento 
nystagmus trvá tři až pět sekund, pod 
vlivem alkoholu může být doba jeho 
trvání prodloužena až na dvanáct a více 
sekund. Prodloužený rotační nystagmus 
je sice důležitým indikátorem požití 
alkoholu, protože ho testovaná osoba 
nedokáže ovlivnit, ale sám o sobě není 
dostatečným důkazem relativní nebo 
absolutní nezpůsobilosti k jízdě. 

Relativní nezpůsobilost 
k jízdě

Od koncentrace alkoholu v krvi 
0,3 promile se v Německu po roz-
hodnutí Spolkového soudního dvora 
hovoří o relativní nezpůsobilosti k jízdě. 
Zastaví-li policie řidiče kvůli podezření 
na řízení vozidla pod vlivem alkoholu, 
musí policisté vyplnit protokol se stan-
dardizovanými informacemi o fyzickém 

Alkohol u řidiče ovlivňuje reakce zornic i adaptaci na světlo a tmu. Readaptace oka po oslnění protijedoucím autem probíhá u podnapilého 
řidiče až o polovinu pomaleji než u řidiče střízlivého.
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a duševním stavu bezprostředně obvi-
něného, který je v Německu známý také 
jako „zpráva o vrávorání“. Tento protokol 
je součástí hlášení a může být před 
soudem použit jako důkazní materiál. 
Zapisuje se do něj, zda jsou oči pode-
zřelého řidiče něčím nápadné a zda je 
spojivka zarudlá. Dále policie kontro-
luje, zda jsou oči vodnaté nebo lesklé. 
Vodnatost i zarudlost očí poukazuje na 
rozšíření konjunktiválních cév v důsled-
ku konzumace alkoholu. Další dotaz se 
týká neklidných očí a slouží ke zjištění, 
zda se u řidiče projevují poruchy očních 
pohybů (např. nystagmu) v reakci na 
alkohol. Dále se měří průměr zornic 
(v milimetrech) a testuje se, zda zorni-
ce reagují na světlo spontánně, nebo 
opožděně. (V České republice se podle 
zákona uplatňuje nulová tolerance 
alkoholu, a to jak u řidiče motorového 
vozidla, tak i u cyklisty, pozn. redakce.)

Biometrie

Kdo už někdy cestoval do USA, jis-
tě zná postupy pro identifikaci osob 
během pasové kontroly, při nichž se 
pořizují i digitální fotografie duhovek 
obou očí.  Rozpoznávání duhovky 
je postup, sloužící k biometrické 
autentizaci osoby. Př i  pořizování 

digitálního snímku se využívá infra-
červeného záření, které eliminuje 
rušivé odlesky rohovky. Překážkou 
jsou potom již jen oční víčka a řasy. 
Biometrie duhovek má několik vý-
hod, díky kterým se jeví jako ideální 
metoda k identifikaci osob.
 • Duhovka je snadno přístupná.
 • Duhovka leží uvnitř oka, není ji tedy 
možné zvenčí nijak měnit nebo s ní 
manipulovat. 

 • Rohovka duhovku výborně chrání 
proti škodlivému UV záření. 

 • Duhovka je plochá, a lze ji tedy dobře 
zachytit na fotografii.

Duhovka každého člověka má 
svou vlastní texturu, která je vytvá-
řena během vývoje oka. Dokonce 
i jednovaječná dvojčata s identickým 
genomem mají rozdílnou texturu du-
hovek. Textura duhovky zůstane stejná 
i v situaci, kdy se změní barva duhovky 
působením medikamentů, jako jsou 
například léky na glaukom ze skupiny 
analogů prostaglandinů. 

S ohledem na neměnnost duhovky 
ji stačí vyfotografovat jednou a snímek 
může být využíván jako srovnávací údaj 
po mnoho dalších let. Biometrie duhov-
ky je považována za velmi spolehlivou 
metodu. Nesprávné pozitivní výsledky, 
kdy se jedna osoba zamění za jinou, 

se  v ysk ytu j í  jen 
zřídka. Nesprávné 
negativní výsledky 
se objevují tehdy, 
pokud osoba, jejíž 
biometrická data 
duhovky j iž byla 
zaznamenána, není 
během k ontro ly 
rozpoznána. U Asi-
atů s úzkou oční 
š tě r b inou může 
být duhovka nedo-
statečně viditelná, 
a proto o těchto 
duhovkách existu-
je jen málo údajů. 
Odlesky brýlových 
skel mohou rovněž 
vést k nesprávným 
n e g a t i v n í m  v ý -
sledkům. 

V prvním kroku při identifikaci 
duhovky se z digitálního snímku 
stanoví hranice duhovky a zornice. 
Informace z pixelů digitální fotografie, 
které jsou přiřazeny duhovce, jsou 
poté přepočítány na číselné hodnoty, 
které obsahují informace o lokálních 
amplitudách a fázích obrazu. Celkový 
soubor všech číselně zaznamenaných 
hodnot duhovky se označuje jako 
šablona, která se dá následně snad-
no porovnat s uloženou šablonou již 
zaznamenané duhovky. Spotřeba dat 
je při tomto procesu relativně malá 
a vyhodnocování probíhá rychle, tak-
že je možné do datových bank uložit 
miliony údajů.

Pro identifikaci mrtvých osob není 
biometrie duhovky vhodná, protože 
již několik minut po smrti probíhají 
v duhovce nevratné změny.

Z německého originálu přeložila redakce.

Originál článku:

Berke, A.: Mord(s)sache Auge: Das Auge in der 

forensischen Medizin, Teil 2. DOZ Deutsche 

Optikerzeitung. Heidelberg: DOZ-Verlag, 2010, 12, 

56–59. 

Grafické podklady: Adobe Stock

Textura duhovky je u každého člověka jedinečná, dokonce i jednovaječná dvojčata mají rozdílnou texturu. Digitální 
fotografie duhovek slouží k biometrické autentizaci osob.
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Už jste se někdy setkali s tím, 
že vám klient popsal astig-

matický vějíř (obr. 1) jako soubor 
barevných přímek? A na otázku 
u  Brockova testu, zdali je lep-
ší možnost jedna, nebo dvě, 
odpověděl, že v  první poloze 
jsou kontrastnější barvy kruhů? 
Pokud ano, tak jste pravděpo-
dobně vyšetřovali pacienta se 
synestezií. 

Synestezie je sdružení vjemů dvou 
nebo více tělesných smyslů. Jedná se 
o vzácný stav, který se vyskytuje u dvou 
až čtyř procent populace [1] a je až 
šestkrát častější u žen. Zatímco většina 
lidí jednotlivé kvality vjemů odlišuje, 
čili tvar vnímá jako tvar, chuť jako chuť 
a barvu jako barvu, synestetik může 
teoreticky spojit libovolné dva smysly 
dohromady. Je popsáno více než še-
desát variant kombinací barvy, chutě, 
hmatu a zvuku. Nejčastější je vytváření 
grafémů a barev, následuje synestezie 

časových jednotek a barev a dále syne-
stezie tónů a barev. I když pojem syne-
stezie byl znám již v roce 1800, poprvé 
se tímto stavem zabýval až sir Francis 
Galton v roce 1880, který poukázal na 
genetickou dědičnost [2, 3].

Vývoj přirozeného 
vnímání barev

Po narození je dítě konfrontováno 
s kakofonií smyslů, které prožívá, ale 
nerozumí jim – matčin hlas, šimrání 
na nohou, psí štěkot, bolest břicha 
z hladu a po vyvinutí makuly i barvy. Po 
určité době se dítě naučí organizovat 
jednotlivé vjemy do sad. Např. různé 
odstíny zelené jsou identifikovány jako 
zelené a zařazeny do kategorie zelená 
na základě podobnosti. Takové kate-
gorie jsou vytvořeny i pro další barvy, 
přičemž si i dítě uvědomuje analogii 
vztahů mezi barvami, například že 
oranžová je více podobná červené než 

zelené. Tento vývoj je ukončen relativ-
ně pozdě, ve věku čtyř až sedmi let [4]. 

Pravá a nepravá 
synestezie

U synestezie jsou velmi často zbarvená 
písmena, číslice a další jednotky nauče-
ných posloupností (např. dny v týdnu, 
měsíce v roce). Čím více grafické prvky 
kontrastněji vystupují, tím je synestezie 
výraznější. 

Pravý synestetik vidí písmena nebo 
číslovky v jiné barvě. Podívá-li se člověk 
bez tohoto stavu na změť pětek a dvojek, 
neuvidí nic podstatného, zatímco synes-
tetik okamžitě rozliší trojúhelník barevně 
odlišenými číslicemi (obr. 2), [5].

Synestezii lze také vyvolat pato-
logickými či arteficiálními podněty, 
např. intoxikací psychotropní látkou, 
migrénou, epilepsií, cévní mozkovou 
příhodou nebo nádorem. Takový stav 
je pak nazýván jako nepravá synestezie.

PROČ JE 
astigmatický vějíř  
barevný?

OPTOMETRIE  autorka: Mgr. Lucie Patočková
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Možné příčiny míšení 
smyslů

S největší pravděpodobností je příčinou 
míšení smyslů odlišnost v mozkových oblas-
tech, které zpracovávají smyslové podněty. 
Barva je nejprve zachycena čípky v sítnici, 
odkud dál putuje signál do týlního laloku 
(oblast V1, Brodmannova oblast 17), který 
zachycuje nejen barvu, ale i tvar, hloubku 
a pohyb (obr. 3). Signál pokračuje do spánko-
vého laloku (V4, poblíž gyrus fusiformis), do 
temenního laloku, kde se u gyrus angularis 
nachází křižovatka drah týlního, spánkového 
a temenního laloku (křižovatka TST). 

Do oblasti V4 vstupují i další zrakové 
vjemy, např. tvary číslovek a písmen. Může 
zde dojít k míšení signálů z oblasti V1, které 
se mohou mísit i v TST [3]. Právě toto míše-
ní impulzů může být příčinou synestezie. 

Synestezie sice není v současné 
době hodnocena jako psychická po-
rucha, lidé trpící tímto stavem se však 
většinou stydí o svém problému mluvit 
z důvodu možného nepochopení ve 
společnosti. 

Mgr. Lucie Patočková
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky, LF MU v Brně
395067@mail.muni.cz

Grafické podklady: archiv autorky, [3], [5]
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obr. 1  Jedna z možností, jak může synes-
tetik vnímat astigmatický vějíř.

obr. 2  Test pro určení synestezie [5].

obr. 3 Náčrt dráhy zrakového vjemu barev a tvarů (lokalizace v mozku) [3].
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V září 2016 Essilor SL Lab 
(Laboratoř Essilor pro spe-
ciální brýlové čočky) ve 
Francii vyrobila unikátní 
brýlovou čočku: prizmatic-
kou čočku 35D vyrobenou 
na míru pro nositele z Čes-
ké republiky se speciální-
mi zrakovými potřebami. 
Tento silný lidský příběh je 
výjimečný také z pohledu 
výrobních postupů. 

LABORATOŘ ESSILOR 
PRO SPECIÁLNÍ  

BRÝLOVÉ ČOČKY

Tohoto ojedinělého optického 
úspěchu bylo dosaženo díky 
vytrvalosti a vynalézavosti hned 
několika týmu Essilor zahrnují-
cích SL Lab zákaznické centrum, 
výrobní týmy a specialisty z Od-
dělení výzkumu a vývoje Essilor 
včetně přístrojové divize. 

Tato čočka je výsledkem řady 
testů, prototypů a nových proce-
sů, které bylo třeba implemento-
vat, a posunout tak hranice tech-
nologických možností.

35D prizmatické korekce bylo 
dosaženo lepením (face to face 
bonding) dvou prizmatických 
čoček v materiálu s indexem 
1,67. Bylo třeba upravit mechani-
ku uchycení čočky pro nanesení 
tvrdoelastického laku. Za použití 
speciálního kroužku k upevnění 
čočky byla nanesena antireflexní 

povrchová úprava Crizal Forte 
UV. Pro provedení zábrusu byl 
speciálně upraven brousící auto-
mat Essilor Mr. Blue 2.0, aby bylo 
možné zabrousit vysoký úhel 
prizmatu. 

KDO JE NOSITEL TÉTO 
UNIKÁTNÍ BRÝLOVÉ 

ČOČKY? 

Pan Ptáček, který dříve pracoval 
ve strojírenství, byl vážně zra-
něn při dopravní nehodě v roce 
2012, která zapříčinila jeho vel-
mi silnou diplopii. Tím, že pan 
Ptáček zcela ztratil prostorovou 
orientaci, byl nucen odejít do 
invalidního důchodu a celkově 
ztráta kvality vidění pro něj měla 
závažné sociální dopady. 

Pan Ptáček prodělal dvě ope-
race oka, avšak bez výrazného 
zlepšení. Před první operací bylo 
pravé oko pana Ptáčka stočené 

PRIZMA 35D:  
PŘÍBĚH UNIKÁTNÍ  
BRÝLOVÉ ČOČKY

Zabroušená prizmatické brýlová 
čočky 35D.

Essilor_COO_ptacek.indd   2 03.05.2017   12:24:37



tak, že prakticky nemohl vidět. 
Mozek nedokázal obraz pravé-
ho oka potlačit a stále zasahovat 
do vidění. Pro Mgr. Pavla Dien-
stbiera, který se jako oční optik  
a optometrista stará o vidění 
pana Ptáčka, nebylo možné zlep-
šit jeho zrakovou ostrost (ostrost 
je na OD 0,1 a na OS 1,6). Čočka 
s prizmatem 35D ale dokázala 
výrazně snížit rozdvojení obrazů 
OD a OS. Nyní s touto unikátní 
prizmatickou čočkou vidí pan 
Ptáček dva stejné obrazy, i když 
na OD značně rozmazaný, a do-
káže se lépe orientovat v prosto-
ru včetně odhadu vzdálenosti.

JAK HODNOTÍ  
VÝSLEDEK NOSITEL?

Pan Ptáček je se svou korekcí vel-
mi spokojen: „Po nehodě jsem 
venku musel nosit pravé oko 
zakryté páskou z důvodu velmi 
silného dvojitého vidění a špat-
né prostorové orientace. Teď se 
mi vidění zlepšilo mnohem více, 
to znamená, že už venku nemu-
sím používat zakrytí oka páskou 
a vidím sice stále dvojitě, ale ko-
rekce vidění se zlepšila o 95%.“ 
Na levém oku nyní pan Ptáček 
nosí progresivní brýlovou čočku 
Varilux S Series a po letech obtíží 
se zrakem si nyní může opět užít 
naplno svůj koníček, kterým je 
rybaření.

V Essilor jsme šťastní a pyšní, že 
dokážeme nalézt nejlepší op-
tické řešení pro každého klienta 
včetně pana Ptáčka. 
Zlepšit život díky lepšímu vidění, 
to je naše mise.

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

www.facebook.com/ 
essilorczech,  
essilorslovakia

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

www.essilor.cz
www.essilor.sk

Brýlová obruba s prizmatickou brýlovou čočkou 35D.

Spokojený nositel pan Ptáček, tým Dienst Optik a zástupci týmu Essilor.

Essilor_COO_ptacek.indd   3 03.05.2017   12:24:38
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OPTOMETRIE   autorka: Bc. Michaela Vondrusová

ANIZOMETROPICKÁ 
AMBLYOPIE
Pojem amblyopie je v součas-

nosti velmi rozšířený a zná-
mý nejen mezi odborníky, ale i ši-
rokou veřejností. Pravděpodobně 
nejčastěji se s  tímto pojmem 
setkávají rodiče předškolních či 
školních dětí, ale diskutují o něm 
i  dospělí, neboť někteří z  nich 
mají binokulární vidění narušené 
právě tímto adaptačním proce-
sem. Tento článek se podrobně 
zabývá amblyopií, která je způ-
sobena funkční abnormalitou 
zrakového systému.

Amblyopii lze obecně definovat jako 
pokles zrakové ostrosti (také označované 
jako vizus) bez zjevné příčiny na oku. 
Amblyopie se klasifikuje podle různých 
kritérií, nejčastější je dělení na organic-

kou a funkční. Organická amblyopie je 
způsobena organickou abnormalitou na 
sítnici nebo ve zrakové dráze, přičemž 
je typické, že odstranění příčiny (tedy 
organické abnormality) tento problém 
neřeší a oko i tak zůstává amblyopické. 
Naproti tomu u funkční amblyopie není 
přítomna žádná organická abnormalita 
a lze ji při brzkém odhalení řešit. Dále se 
amblyopie dělí podle hodnoty zrakové 
ostrosti na lehkou (zraková ostrost 6/9 až 
6/18), střední (6/24 až 6/60) a těžkou (6/60 
a horší). Poslední typ dělení amblyopie 
závisí na období zásahu patologické pří-
činy. Rozlišujeme tři kategorie – amblyopii 
kongenitální, d’arrêt (ze zástavy vývoje) 
a d’extinction (po ukončení vývoje). 
Kongenitální – vrozená amblyopie vzniká 
vlivem několika faktorů, mezi nejznámější 
patří vrozená katarakta (šedý zákal), ptóza 

(pokles horního víčka) nebo ve vzácných 
případech albinismus. Amblyopie d’arrêt 
vzniká před ukončením vývoje, tedy od 
prvního týdne po narození až do přibližně 
čtyř let života, v období aktivního vývoje 
zrakového aparátu. Období d’extinction 
znamená, že k amblyopii dochází až po 
funkčním vývoji zrakového aparátu, tedy 
až po čtvrtém roce života. Amblyopie 
způsobí vyřazení dané zrakové funkce, 
například při dlouhodobém zakrytí jed-
noho oka obvazem po úrazu.

Amblyopie a další 
adaptační procesy

Kromě amblyopie existuje mnoho 
dalších adaptačních procesů, které mohou 
amblyopii doprovázet. Patří mezi ně diplo-
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pie, konfuze, excentrická fixace, suprese 
a anomální retinální korespondence (ARK). 

Pojem diplopie znamená dvojité 
vidění, to znamená, že vyšetřovaná 
osoba vnímá subjektivně dva obrazy 
jednoho sledovaného předmětu. Známy 
jsou dva typy diplopie – monokulární 
a binokulární. Při monokulární diplopii 
vidí postižený jedinec na jednom nebo 
na obou očích dva obrazy jedním okem, 
nejčastěji z důvodu přítomnosti anomá-
lie optických médií (vady slzného filmu, 
rohovky, onemocnění sítnice, běžné 
refrakční vady nebo změny optické hus-
toty přední a zadní vrstvy čočky vlivem 
počínajícího šedého zákalu). Binokulární 
diplopie vzniká vlivem neschopnosti 
spojit obrazy z obou očí. Rozlišujeme 
diplopii nezkříženou (pravé oko vidí 
pravý obraz a levé oko vidí levý obraz) 
a zkříženou (pravé oko vidí levý obraz 
a levé oko vidí pravý obraz). Diplopii 
může také způsobovat porucha binoku-
lárního vidění, která se nazývá konfuze. 
Při ní mají fovey obou očí stejnou smě-
rovou hodnotu (tj. obrazy z obou foveí 
jsou v mozku kombinovány do jednoho 
vjemu), ale odlišný pohledový směr 
(např. vlivem strabizmu). Jedinec pak vidí 
dva různé objekty, jako by se překrývaly.

Excentrická fixace je monokulární 
adaptační jev, kdy oko i při monokulárním 
vidění (vidění jedním okem) používá k fi-
xaci na sítnici jiný bod než foveu, vzniká 
tzv. pseudofovea. Tento stav se u anizo-
metropické amblyopie nevyskytuje často, 
bývá běžný spíše u amblyopie ze strabiz-
mu, a to z toho důvodu, že ztráta zrakové 
ostrosti u anizometropické amblyopie je 
stejná v centrální i periferní části sítnice 
a oči většinou zůstávají v ortoforii (tedy 
oční osy jsou rovnoběžné). Excentrická 
fixace může vést ke vzniku anomální 
retinální korespondence (ARK), tedy bino-
kulárního adaptačního jevu, jehož hlavní 
účel spočívá v tom, aby bod na sítnici 
zdravého (lepšího) oka korespondoval 
s nově vzniklým bodem na sítnici šilhají-
cího oka, přičemž se vytváří patologické 
binokulární vidění. Rozlišujeme několik 
typů ARK – harmonickou anomální reti-
nální korespondenci (HARK), disharmo-
nickou anomální retinální korespondenci 
(DARK) a patologickou anomální retinální 
korespondenci (PARK). Excentrická fixace 

i ARK vedou k supresi (útlumu). Tento 
stav lze chápat jako aktivní útlum in-
formací pod prahovou hodnotu z celé 
nebo některé části (centrum, periferie) 
sítnice. Suprese způsobuje, že jedinec 
utlumeným okem nevnímá. Dělí se podle 
zasažené oblasti, tedy na centrální, kdy 
velikost zasažené oblasti činí 5° nebo 
méně, a periferní, při níž činí zasažená 
oblast 5° nebo více. U anizometropické 
amblyopie se často setkáváme s malou 
foveální supresí. 

Charakteristika 
anizometropické 
amblyopie

Stavů, které způsobují amblyopii, 
existuje několik. Amblyopii může vyvolat 
například i hysterie nebo mentální ano-
rexie. Nejčastěji se setkáváme s amblyopií 
způsobenou strabizmem (šilháním), kde 
manifestní (zjevný) strabizmus způsobí 
odchýlení zpravidla jednoho oka a oční osy 
tím pádem nejsou rovnoběžné (v ortoforii) 
a svírají spolu úhel. Za druhou nejčastější 
příčinu amblyopie lze považovat právě 
anizometropii. Jedná se o stav, který vzniká 
vlivem vysokého rozdílu refrakční vady na 
obou očích. Anizometropická amblyopie 
nejčastěji vzniká vlivem jednostranného 
rozmazaného obrazu či jednostranně 
horšího obrazu (na druhém oku je obraz 
ostřejší). Oba tyto stavy vytváří nedostateč-
nou stimulaci zrakového systému u oka 
s vyšší hodnotou refrakční vady a vedou 
k rozvoji amblyopie vlivem středního nebo 
těžkého stupně anizometropie (tab. 1). 
Rozdíl refrakční vady mezi oběma očima 
o minimální hodnotě 1 D narušuje neuro-
fyziologický vývoj zrakové dráhy a zrakové 
kůry. Dva nestejné obrazy ovlivňují fúzi 
(druhý stupeň binokulárního vidění) a na 

více ametropickém oku se rozvíjí suprese. 
Studie na zvířatech prokázaly, že existuje vý-
vojová etapa anizometropické amblyopie, 
která pravděpodobně trvá prvních deset 
let života. Deprivace jednoho oka vlivem 
rozmazaného obrazu po určitou část nebo 
během tohoto období způsobuje anizome-
tropickou amblyopii. Avšak v případě brzké 
korekce dítěte v kritickém období je možné 
se tomuto typu amblyopie úplně vyhnout.

Anizometropická amblyopie se kla-
sifikuje podle dvou kritérií. Prvním je typ 
refrakční vady, která anizometropickou 
amblyopii způsobila – tedy hypermetro-
pie, myopie a astigmatizmus. Typ refrakční 
vady úzce souvisí s velikostí anizometropie 
mezi očima a tím se stupněm amblyopie. 
V případě anizohypermetropie stačí ke 
vzniku amblyopie rozdíl o velikosti 1,5 D. 
Stejné je to v případě astigmatizmu. Ani-
zomyopická amblyopie vzniká pozvolněji, 
většinou až při rozdílu 5–6 D mezi očima, 
protože v případě anizomyopické am-
blyopie jedinec používá více ametropické 
oko (oko s více dioptriemi) k pohledu do 
blízka a oko s nižší hodnotou ametropie 
k pohledu do dálky, čímž zabraňuje depri-
vaci více ametropického oka. Klasifikace 
anizometropické amblyopie podle stupně 
anizometropie je zobrazena v tab. 1.

Amblyopie pochopitelně ovlivňuje 
několik zrakových funkcí oka, například 
zrakovou ostrost. U anizometropické 
amblyopie se snižuje jak centrální, tak 
i periferní citlivost zrakové ostrosti, a to 
rovnoměrně. Díky tomuto aspektu lze ani-
zometropickou amblyopii odlišit od am-
blyopie při strabizmu (a anizometropické 
amblyopie spojené se strabizmem), kdy se 
ztráta zrakové ostrosti omezuje převážně 
na foveální oblast. Prognóza pro obno-
vení zrakové ostrosti u anizometropické 
amblyopie je obecně dobrá, zlepšila se 
i během léčby dospělých. Dále anizomet-

Klasifikace anizometropické amblyopie  
v závislosti na hodnotě anizometropie 

hodnota anizometropie stupeň amblyopie 

0,25–0,75 D lehká

1,0–2,0 D střední

více než 2,0 D těžká

tab. 1  Klasifikace anizometropické amblyopie v závislosti na hodnotě anizometropie, 
převzato z [3].
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ropická amblyopie ovlivňuje stereoskopic-
ké (prostorové) vidění daného zrakového 
systému. Vysoká hodnota refrakční vady 
může snižovat hodnotu stereoskopického 
vidění, především ve spojení s mikrostra-
bizmem (jedná se o šilhání, při kterém je 
úchylka odchýleného oka menší nebo 
rovna 5°). Anizometropická amblyopie za-
sahuje i do kontrastní citlivosti zrakového 
systému. Při anizometropické amblyopii 
bez strabizmu při hodnotě 5 c/st (cyklů/
stupeň – úhel o velikosti jednoho stupně 
pojme prostorovou frekvenci o velikosti 
pěti cyklů) bude kontrastní citlivost v po-
řádku, ale ve spojení s mikrostrabizmem 
se kontrastní citlivost zhoršuje. 

Vyšetření jedince 
s anizometropickou 
amblyopií

V populaci se vyskytuje přibližně 1 % 
jedinců s anizometropickou amblyopií. 
Není proto zcela jednoduché odhalit 

tento typ amblyopie při běžném vyšetře-
ní. Z tohoto důvodu by měl optometrista 
před vlastním vyšetřením zraku začít nej-
prve s pečlivou anamnézou vyšetřované-
ho, která by měla zahrnovat informace 
například o průběhu porodu, očních i cel-
kových chorobách vyšetřovaného a jeho 
nejbližších příbuzných, které prodělal/li 
v dětství či dospělosti. Bohužel mnozí lidé 
o své amblyopii běžně neví a nemohou to 
tím pádem optometristovi sdělit. 

K odlišení anizometropické amblyo-
pie od ostatních amblyopií slouží něko-
lik testů. Pokud se při běžném vyšetření 
zraku naskytne situace, kdy vyšetřovaný 
i s plně stanovenou korekcí nemá 
zrakovou ostrost rovnu 1 (6/6), může 
být důvodem snížené zrakové ostrosti 
již zmíněná amblyopie. Už objektivní 
a subjektivní vyšetření zrakové ostrosti 
může odhalit přítomnost amblyopie, 
a to v případě vysokého rozdílu dioptrií 
na každém oku (výrazná anizometropie). 
Pokud si přesto nejsme jisti, spolehlivě 
amblyopii odhalíme použitím steno-
peické clony (obr. 1). V oku se na sítnici 
nevytváří ostrý bod, ale vlivem aberací 
oka vzniká tzv. rozptylový kroužek, 
který se u oka bez amblyopie při pou-
žití stenopeické clony posune na sítnici 
a vyšetřovaný tím pádem vidí obraz 
ostře. Pokud oko skutečně trpí amblyo-

pií, pak se při použití stenopeické clony 
vyšetřovanému zraková ostrost nemění. 

Běžně se subjektivní zraková ostrost 
stanovuje použitím tzv. optotypů se 
Snellenovými znaky (obr. 2). Velikost 
těchto znaků na řádku se mění s koefici-
entem 1,41 (odmocnina ze dvou) a taktéž 
se mění počet písmen na jednotlivých 
řádcích. Výslednou zrakovou ostrost 
udáváme ve zlomku – například 6/6, kde 
číslo v čitateli zlomku udává vyšetřovací 
vzdálenost a číslo ve jmenovateli číslo 
řádku, který vyšetřovaný přečetl ještě 
ostře. Čím je přečtené písmeno větší, tím 
horší je hodnota zrakové ostrosti. Řádek se 
považuje za přečtený, pokud vyšetřovaný 
přečte alespoň 60 % písmen na řádku.

Pokud má vyšetřovaný amblyopii 
nebo existuje-li podezření, že by ji mohl 
mít, pak je nejlepší použít tzv. ETDRS 
(Early Treatment Diabetic Retinopaty 
Study) optotyp (obr. 3). Rozdíl mezi tímto 
a Snellenovým optotypem spočívá v od-
lišné změně velikosti písmen na jednot-
livých řádcích. Zatímco na Snellenových 
optotypech se velikost písma mění s ko-
eficientem 1,41 (odmocnina ze dvou), na 
ETDRS optotypech je to s koeficientem 
1,28 (desátá odmocnina z deseti) se 
stejným počtem znaků na každém řádku. 
ETDRS optotyp také velmi dobře slouží 
k odhalení excentrické fixace.

slzného filmu, rohovky, onemocnění sítnice, běţné 
refrakční vady nebo změny optické hustoty přední a 
zadní vrstvy čočky vlivem počínajícího šedého 
zákalu. Binokulární diplopie vzniká vlivem 
neschopnosti spojit obrazy z obou očí. Rozlišujeme 
diplopii nezkříţenou (pravé oko vidí pravý obraz a 
levé oko vidí levý obraz) a zkříţenou (pravé oko 
vidí levý obraz a levé oko vidí pravý obraz). 
Diplopii můţe také způsobovat porucha 
binokulárního vidění, která se nazývá konfúze, při 
které mají fovey obou očí stejnou směrovou 
hodnotu (tj. obrazy z obou foveí jsou v mozku 
kombinovány do jednoho vjemu), ale odlišný 
pohledový směr (např. vlivem strabismu). Jedinec 
pak vidí dva různé objekty, jako by se překrývaly. 

Excentrická fixace je monokulární adaptační 
jev, kdy oko i při monokulárním vidění (vidění 
jedním okem) pouţívá k fixaci na sítnici jiný bod 
neţ foveu, vzniká tzv. pseudofovea. Tento stav se 
často u anizometropické amblyopie nevyskytuje, 
bývá běţný spíše u amblyopie ze strabismu, a to 
z toho důvodu, ţe ztráta zrakové ostrosti u 
anizometropické amblyopie je stejná v centrální i 
periferní části sítnice a oči většinou zůstávají 
v ortoforii (tedy oční osy jsou rovnoběţné). 
Excentrická fixace můţe vést ke vzniku anomální 
retinální korespondence (ARK), tedy binokulárního 
adaptačního jevu, jehoţ hlavní účel spočívá v tom, 
aby bod na sítnici zdravého (lepšího) oka 
korespondoval s nově vzniklým bodem na sítnici 
šilhajícího oka, přičemţ se vytváří patologické 
binokulární vidění. Rozlišujeme několik typů ARK 
a to harmonickou anomální retinální korespondenci 
(HARK), disharmonickou anomální retinální 
korespondenci (DARK) a patologickou anomální 
retinální korespondenci (PARK). Excentrická 
fixace i ARK vedou k supresi (útlumu). Tento stav 
lze chápat jako aktivní útlum informací pod 
prahovou hodnotu z celé nebo některé části 
(centrum, periferie) sítnice. Suprese způsobuje, ţe 
jedinec utlumeným okem nevnímá. Dělí se podle 
zasaţené oblasti, tedy na centrální – velikost 
zasaţené oblasti činí 5°  nebo méně neţ 5° a 
periferní – zasaţená oblast činí 5°  nebo více neţ  
5°. U anizometropické amblyopie se často 
setkáváme s malou foveální supresí.  

Charakteristika anizometropické 
amblyopie 

Věděli jste, ţe amblyopii můţe způsobit například 
hysterie nebo mentální anorexie? Takových stavů, 

 které způsobují amblyopii, existuje 
několik. Nejčastěji se setkáváme s amblyopií 
způsobenou strabismem (šilháním), kde manifestní 
(zjevný) strabismus způsobí odchýlení zpravidla 
jednoho oka a oční osy tím pádem nejsou 
rovnoběţné (v ortoforii) a svírají spolu úhel. Za 
další nejčastější příčinu amblyopie lze povaţovat 
právě anizometropii. Jedná se o stav, který vzniká 
vlivem vysokého rozdílu refrakční vady na obou 
očích. Anizometropická amblyopie nejčastěji 
vzniká vlivem jednostranného rozmazaného obrazu 
či jednostranně horšího obrazu (na druhém oku je 
obraz ostřejší). Oba tyto stavy vytváří 
nedostatečnou stimulaci zrakového systému u oka s 
vyšší hodnotou refrakční vady a vedou k rozvoji 
amblyopie vlivem středního nebo těţkého stupně 
anizometropie (viz tab. 1). Rozdíl refrakční vady 
mezi oběma očima o minimální hodnotě 1 D 
narušuje neurofyziologický vývoj zrakové dráhy a 
zrakové kůry. Dva nestejné obrazy ovlivňují fúzi 
(druhý stupeň binokulárního vidění) a na více 
ametropickém oku se rozvíjí suprese (viz předchozí 
odstavec). Studie na zvířatech prokázaly, ţe 
existuje vývojová etapa anizometropické 
amblyopie, která pravděpodobně trvá prvních deset 
let ţivota. Deprivace jednoho oka vlivem 
rozmazaného obrazu po část nebo během tohoto 
období způsobuje anizometropickou amblyopii. 
Avšak v případě brzké korekce dítěte v kritickém 
období zůstává moţnost se tomuto typu amblyopie 
úplně vyhnout. 

Tab. 1: Klasifikace anizometropické amblyopie v závislosti na 
hodnotě anizometropie, převzato z [3] 

Tab. 2: Počet jednotlivců, kterým se po ukončení léčby zlepšila 
zraková ostrost (vyjádřeno v %), převzato z [5] 

 

 

 

Obr.1: Stenopeická clona 

 

Počet jednotlivců, kterým se po ukončení léčby zlepšila zraková ostrost v %
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obr. 2  Snellenův optotyp.

obr. 1  Stenopeická clona [6].

obr. 3  ETDRS optotyp.
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Obr. 3: ETDRS optotyp 

 

Anizometropická amblyopie se klasifikuje 
podle dvou kritérií. Prvním je typ refrakční vady, 
která anizometropickou amblyopii způsobila – tedy 
hypermetropie, myopie a astigmatismus. Typ 
refrakční vady úzce souvisí s velikostí 
anizometropie mezi očima a tím stupněm 
amblyopie. V případě anizohypermetropie stačí 

rozdíl o velikosti 1,5 D ke vzniku amblyopie. Stejné 
je to v případě astigmatismu. Anizomyopická 
amblyopie vzniká pozvolněji, většinou aţ při 
rozdílu 5 – 6 D mezi očima, protoţe v případě 
anizomyopické amblyopie proband pouţívá více 
ametropické oko (oko s více dioptriemi) k pohledu 
do blízka a oko s niţší hodnotou ametropie 
k pohledu do dálky, čímţ zabraňuje deprivaci více 
ametropického oka. Klasifikace anizometropické 
amblyopie dle stupně anizometropie je zobrazena 
v tabulce 1. 

Amblyopie pochopitelně 
ovlivňuje několik zrakových funkcí oka 
např. zrakovou ostrost. U anizometropické 
amblyopie se sniţuje jak centrální, tak i 
periferní citlivost zrakové ostrosti a to 
rovnoměrně. Díky tomuto aspektu lze 
anizometropickou amblyopii odlišit od 
amblyopie při strabismu (a 
anizometropické amblyopie spojené se 
strabismem), kdy se ztráta zrakové ostrosti 
omezuje převáţně na foveální oblast. 
Prognóza pro obnovení zrakové ostrosti 
u anizometropické amblyopie je obecně 
dobrá, zlepšila se i během léčby dospělých. 
Dále anizometropická amblyopie ovlivňuje 
stereoskopické (prostorové) vidění daného 
zrakového systému. Vysoká hodnota 
refrakční vady můţu sniţovat hodnotu 
stereoskopického vidění, především ve 
spojení s mikrostrabismem (jedná se o 
šilhání, při kterém je úchylka odchýleného 
oka menší nebo rovna 5°). 
Anizometropická amblyopie zasahuje i do 
kontrastní citlivosti zrakového systému. 
Anizometropická amblyopie bez strabismu 
při hodnotě 5 c/st (cyklů/stupeň – úhel o 
velikosti jednoho stupně pojme 
prostorovou frekvenci o velikosti pěti 
cyklů) bude kontrastní citlivost v pořádku, 
ale ve spojení s mikrostrabismem se 
kontrastní citlivost zhoršuje.  
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Ke spolehlivému odlišení anizo-
metropické amblyopie od ostatních 
typů amblyopie slouží také 2.0 šedý 
filtr. U vyšetřovaného bez amblyopie se 
zraková ostrost po předsazení tohoto 
filtru zhorší přibližně o jeden řádek. 
V několika případech funkční amblyopie 
(např. amblyopie při strabizmu) šedý 
filtr nezpůsobí zhoršení zrakové ostrosti, 
avšak u anizometropické amblyopie se 
zraková ostrost také zhorší jako v případě 
stavu bez amblyopie.

Mezi další vyšetření, která se po-
užívají k odhalení anizometropické 
amblyopie, patří také vyšetření stereo-
skopického vidění a kontrastní citlivosti. 
K vyšetření stereoskopického vidění se 
běžně používá Random Dot stereotest, 
avšak ten se během studií neprokázal 
jako příliš účinný k vyšetření anizomet-
ropické amblyopie. Nejlépe se osvědčil 
TNO stereotest. Jedná se o jediný stere-
otest, který využívá anaglyfické Random 
Dot stereogramy s požadavkem využití 
červeno-zeleného filtru.

K vyšetření kontrastní citlivosti se často 
používá Pelli-Robsonův optotyp (obr. 4). 
Tento optotyp je sestaven z písmen, která 
postupně po řádcích mění kontrast ze 
100 % na 0,56 %. Písmena jsou uspořádá-
na do dvou trojic na jednom řádku.

Řešení anizometropické 
amblyopie

Anizometropická amblyopie (bez 
strabizmu – ortoforická) vykazuje 
nejlepší prognózu úspěšné léčby a ne-
existuje u ní žádná zábrana ve zlepšení 
zrakové ostrosti. Čím kratší dobu působí 
amblyopické faktory, tím vyšší je pravdě-
podobnost obnovení zrakové ostrosti. 
Nicméně u několika jedinců s amblyopií 
se prokázala zachovalá kortikální plasti-
cita až do dospělosti. Doporučení pro 
léčbu anizometropické amblyopie se 
skládá ze tří základních kroků: 
 • plná léčba refrakční vady – použití 
brýlové korekce, kontaktních čoček 
nebo refrakční chirurgie;

 • pasivní terapie s využitím dvou až 
šestihodinové přímé okluze zdravého 
(lepšího) oka za den nebo s využitím 
atropinové penalizace;

 • aktivní zraková terapie, která slouží 
ke zlepšení binokulárních funkcí 
a rozvoji nejlepší zrakové ostrosti. 
Procentuální vyjádření počtu jednot-
livců, u kterých se prokázalo zlepšení 
zrakové ostrosti minimálně o dva 
řádky optotypu, je zobrazeno v tab. 2. 

Korekce refrakční vady u anizome-
tropické amblyopie představuje první 
krok v její léčbě, a to především u malých 
dětí. U 25 % jedinců s počáteční zrako-
vou ostrostí 6/18 a lépe bez strabizmu 
se zaznamenalo spontánní zlepšení 
zrakové ostrosti pouze vlivem stálého 
nošení korekce. 

Korekce pomocí brýlí
Ke korekci refrakční vady na obou očích 
v případě anizometropické amblyopie se 
mohou používat brýle. Samotné nošení 
brýlí po dobu osmnácti týdnů před za-
hájením okluze vedlo ke zlepšení zrakové 
ostrosti až o dva a půl řádku. V případě vyso-

kého rozdílu hodnoty anizometropie mezi 
oběma očima bychom však měli raději 
zvolit korekci pomocí kontaktních čoček, 
abychom zabránili nežádoucí aniseikonii 
(rozdíl ve velikosti, kontrastu či ostrosti dvou 
sítnicových obrazů). Navození prizmatu 
představuje další úskalí při korekci anizo-
metropie. Především vertikálně navozené 
prizma o hodnotě 0,5 pD může způsobit 
diplopii nebo znemožnit stereoskopické 
vidění, a to především v případě, pokud se 
jedinec nedívá přes střed brýlových čoček. 
Vysoká hodnota anizometropie mezi oči-
ma také způsobuje rozdílný akomodační 
požadavek na každém oku, což může vést 
k odlišné korekci na každém oku. Všechny 
tyto situace lze řešit snížením dioptrické 
hodnoty na oku s vyšší hodnotou refrakční 
vady, a to asi o třetinu.

Korekce kontaktními čočkami
Korekce refrakční vady pomocí kontakt-
ních čoček se osvědčila jako dobré řešení 
v případě vysoké anizometropie, a to 

obr. 4  Pelli-Robsonův optotyp.

tab. 2  Počet jednotlivců, kterým se po ukončení léčby zlepšila zraková ostrost (vyjádře-
no v %), převzato z [5].

Počet jednotlivců, kterým se po ukončení léčby zlepšila zraková ostrost 

Hypermetropie 80–90 

Myopie 75–85

Astigmatizmus 80–90
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zejména kvůli zachování binokulárního 
vidění a zabránění vzniku nežádoucí 
aniseikonie, především v kritickém 
období vývoje zraku. Tento typ korek-
ce je estetický, v menší míře navozuje 
nežádoucí prizma a aniseikonii, proto 
se kontaktní čočky nejčastěji aplikují 
novorozencům s vrozenou afakií (stav 
oka bez oční čočky).

Korekce pomocí refrakční chirurgie
K řešení anizometropické amblyopie se 
také používá fotorefrakční keratekto-
mie (PRK) a laser in situ keratomileusis 
(LASIK). Používá se u jedinců s vysokým 
stupněm především myopické anizo-
metropie nebo také u nepřizpůsobivých 
jedinců (u kterých se dobře neosvědčily 
brýle ani kontaktní čočky). Refrakční 
chirurgie se také ukázala být dobrou 
volbou v případě, kdy se pomocí léčby 
dokázala zraková ostrost zlepšit na 
hodnotu 6/9 a refrakční chirurgií se její 
hodnota stabilizovala. 

U dospělých, kdy nejlepší brýlová 
korekce zlepšila stereoskopické vidění 
a zrakovou ostrost o dva řádky, došlo 
vlivem refrakční chirurgie ke stabilizaci 
asi u jedné třetiny jedinců. 

Efektem refrakční chirurgie u dětí 
se podrobně zabývá článek profesora 
Rudolfa Autraty (viz [5]).

Pasivní terapie
Anizometropická amblyopie se dále 
může řešit pasivní terapií, která obvykle 
zahrnuje okluzi nebo penalizaci oka 
s lepší zrakovou ostrostí (bez amblyopie). 
V obou případech je podstatou léčby 
„donutit“ amblyopické oko fixovat, což 
vede k reakci zrakové dráhy a stimulaci 
zraku. Používá se až v případě, že sa-
motná korekce refrakční vady nezlep-
šila zrakovou ostrost. Přímá okluze oka 
bez amblyopie představuje nejčastější 
metodu v léčbě amblyopie. Terapie 
spočívá ve stimulaci amblyopického 
oka prostřednictvím zakrytí oka s lepší 
zrakovou ostrostí. K okluzi se využívají 
okluzní náplasti, okluzní kontaktní čočky, 
klipy na brýle či matné filtry. 

U ortoforické anizometropické am-
blyopie se léčba pomocí okluze může za-
hájit kdykoli, avšak měla by jí předcházet 
korekce refrakční vady po dobu alespoň 

osmnácti týdnů. Pro jedince s anizomet-
ropickou amblyopií se používá částečná 
okluze, doba nošení pak záleží na závaž-
nosti amblyopie. U mírného stupně am-
blyopie (zraková ostrost lepší než 6/30) 
se doporučuje začít s okluzí po dobu 
dvou hodin denně. U těžkého stupně 
amblyopie (zraková ostrost horší než 
6/30) by se mělo začít s okluzí po dobu 
šesti hodin denně. Nejvíce se zraková 
ostrost zlepšila během několika prvních 
týdnů okluze. Lepší výsledky léčby se 
prokázaly u jedinců s výchozí zrakovou 
ostrostí o hodnotě 6/18 a těch, kteří 
ještě nedovršili šest let, zlepšení zrakové 
ostrosti se zaznamenalo i u dospělých 
a adolescentů. Velkou nevýhodou okluze 
zůstává možnost nahlížení pod okluzor, 
může také vést k diplopii (dospělí) nebo 
k narušení binokulárního vidění (děti).

Anizometropickou amblyopii lze také 
řešit pomocí atropinové penalizace s vyu-
žitím farmakologických preparátů. Jednu 
z metod představuje cykloplegie – použití 
1% atropinové masti (k vyloučení akomo-
dace) na obě oči a předložení +3,0 D před 
oko bez amblyopie. Amblyopické oko 
pak fixuje na dálku a druhé oko fixuje do 
blízka. V případě léčby anizometropické 
amblyopie pomocí atropinu trvá déle, 
než se zlepší hodnota zrakové ostrosti, 
nicméně celkové zlepšení zrakové ostrosti 
je srovnatelné s léčbou pomocí okluze. Vý-
hodu představuje fakt, že u atropinu nelze 
nahlížet mimo okluzi. Nejlepších výsledků 
pomocí této léčby bylo dosaženo u vysoké 
hypermetropie a mírné amblyopie (zrako-
vá ostrost 6/30 nebo lepší).

Dalším typem léčby je aktivní mono-
kulární nebo binokulární amblyopická 
terapie. Aktivní léčba oproti pasivní léčbě 
zabírá celkově méně času potřebného 
k dosažení nejlepší hodnoty zrakové 
ostrosti. Cíl léčby spočívá v posílení bi-
nokulárních funkcí amblyopického oka 
a snížení suprese. U anizometropické 
amblyopie běžně dochází k mírné cent-
rální supresi, proto se, jakmile je to možné, 
u tohoto typu amblyopie doporučuje 
binokulární antisupresní léčba. Terapii je 
nutné vykonávat alespoň patnáct minut 
denně. Léčba probíhá při okluzi zdravého 
(lepšího) oka vyšetřovaného a cíl spočívá 
v zužitkování různých technik, které ve-
dou ke stimulaci oka s amblyopií. Cvičení 

by se mělo provádět okolo dvaceti minut 
denně. Již dříve se během aktivní léčby 
prokázalo zvýšení rozlišovací schopnosti, 
rozvoj běžných pohybů oka a akomoda-
ce u oka s amblyopií. 

Závěr

Anizometropická amblyopie není 
příliš známým typem amblyopie, lze ji 
však považovat spolu s amblyopií ze stra-
bizmu za nejčastější typ amblyopie. Od 
ostatních typů amblyopie se liší nejen 
příčinou vzniku, ale i v charakteristic-
kých znacích jako např. supresi (útlum), 
excentrické fixaci či měření zrakové ost-
rosti, díky kterému ji lze dobře odlišit od 
ostatních typů amblyopií. Nejvíce se však 
liší možnostmi a výsledky léčby. Pro širší 
veřejnost, jež nepatří mezi odborníky 
v oboru optometrie a očního lékařství, 
mají význam především informace o po-
pisu nejrůznějších projevů tohoto typu 
amblyopie. Stejně tak může být přínosná 
pro odborníky, kteří včasným odhalením 
mohou předejít případným problémům.

Bc. Michaela Vondrusová
Přírodovědecká fakulta  
Univerzity Palackého v Olomouci,  
katedra optiky
vondrusova1@seznam.cz

Grafické podklady: [6], z archivu autorky
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ORTOPTIKA autorka: Mgr. Bc. Renáta Papcunová 

LÉČBA DÍVKY S 
 ANIZOMETROPICKOU 
AMBLYOPIÍ
Kazuistika
V   lednu 2016 bylo na naše 

pracoviště odesláno os-
mileté  děvče pro  zvážen í 
pleoptického cvičení při ani-
zometropické amblyopii. Pa-
cientka přišla s  brýlovou ko-
rekcí (OD: +5,5 D; OS: +7,5 D) 
odpovídající již plné cyklople-
gické refrakci. Dívka doposud 
neabsolvovala žádnou léčbu 
amblyopie. 

Vstupní vyšetření

Výsledky vstupního ortoptického 
vyšetření jsou shrnuty v tab. 1. Toto vy-
šetření bylo, vzhledem k výsledkům, do-

plněno zjištěním stavu fixace prostřed-
nictvím Haidingerova svazku a testu na 
kříž podle Dostála. Obě tyto metody 
potvrdily možnou existenci excentrické 
fixace levého oka. Pacientka byla po 
telefonické domluvě ihned odeslána ke 
svému očnímu lékaři k nezbytnému od-
bornému oftalmologickému vyšetření 
fixace v mydriáze pomocí oftalmoskopu. 
Byla potvrzena nestálá perifoveolární 
fixace levého oka.

V tomto okamžiku se zcela mění 
úhel pohledu na léčbu dané amblyopie. 
Excentrická fixace představuje stav, kdy 
fovea příslušného oka přichází za mono-
kulárních podmínek o svou dominanci 
ve prospěch jiného sítnicového bodu. 
Tato situace je vzhledem k rozložení 

a charakteru fotoreceptorů na sítnici pro 
jedince značně nevýhodná. Klasickou 
přímou totální okluzí a aktivní pleoptikou 
bychom excentrickou fixaci velice pevně 
zabudovali a pacientku tak v podstatě 
zbavili možnosti dosáhnout co nejopti-
málnějších výsledků pleoptické terapie. 

Léčba

Prvním nezbytným krokem byla 
konzultace mezi ošetřujícím oftalmolo-
gem a ortoptistou o reálných léčebných 
možnostech a jejich předpokládaných vý-
sledcích vzhledem k věku pacientky. Velký 
význam při zvažování, zda léčbu vůbec 
zahájit, měl fakt, že dívka dosud neprošla 
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žádnou pleoptickou terapií a nedošlo 
tedy pravděpodobně k upevnění excen-
trické fixace. Byl navržen prvotní léčebný 
plán, který podrobně popisuje tab. 2.

Druhý krok, zásadní pro výsledek léč-
by, spočíval v precizním a trpělivém rozho-
voru oftalmologa a ortoptisty s dívčinými 
rodiči. Bylo nutné je důkladně seznámit 
s léčebným postupem, s jeho možnost-
mi i záludnostmi, s předpokládanými 
výsledky, ale i s možností neúspěchu. Bylo 
nezbytné, aby rodiče jasně pochopili, že 
musí bezpodmínečně dodržovat léčebný 
plán a aby oni i dívka byli adekvátně mo-
tivováni. Také bylo důležité zodpovědně 
zvážit možné sociální a psychické důsled-
ky, které by takto esteticky výrazná léčba 
mohla na dívku v tomto věku mít. 

Po důkladném zvážení všech pro 
a proti byla terapie zahájena. Na prvních 
šest týdnů byla aplikována celodenní, 
inverzní okluze. Následovalo zjištění stavu 
fixace oftalmologem, při kterém se potvr-
dilo rozrušení místa excentrické fixace. 
Bylo tedy možné přejít k celodenní, přímé 
okluzi a červenému filtru. Současně byla 
zahájena pravidelná pleoptická cvičení 
jak v domácím prostředí, tak jednou týd-
ně i v ortoptické ambulanci se zaměřením 
na aktivní pleoptiku s červeným filtrem 
a stimulaci fovey Haidingerovým svaz-
kem. Po dvou měsících proběhla opět 
kontrola u očního lékaře, jenž potvrdil 
přítomnost centrální fixace. Délka okluze 
byla snížena na půl dne, stále však byla 
preferována dopolední doba z důvodu 
nejintenzivnější práce do blízka. 

Vstupní ortoptické vyšetření (s korekcí)

Vizus do dálky (čísla, řád) OD: 5/8

OS: 5/16

do blízka OD: J.č. 1

OS: J.č. 6

Binokulární funkce 
v reálném prostoru Worthova světla částečný útlum OS

Hardyho test částečný útlum OS

Bagoliniho skla – do dálky částečný útlum OS

Bagoliniho skla – do blízka částečný útlum OS

Maddoxův-Wingův test 0 pD

Stereotesty do blízka Langův II negativní

Langův I negativní

Binokulární funkce 
v přístrojovém  
prostoru – troposkop

Superpozice subj. = obj. 0°

V disociaci, když jsou navoze-
ny ryze monokulární podmín-
ky, byl odhalen na levém oku 
výrazný refixační pohyb do 
místa excentrické fixace

Fúze I spojí, udrží

Fúze II spojí, udrží

š.f. +30° až –6°

Fúze III totální útlum OS

Hrubá stereopse prokázána

Jemná stereopse neprokázána

tab. 1  Výsledky vstupního ortoptického vyšetření s korekcí.

tab. 2  Průběh prvotního léčebného plánu.

Léčebný plán

1. Na šest týdnů totální celodenní inverzní okluze (okluze tupozrakého oka) pro rozrušení místa excentrické fixace.

2. Kontrola stavu fixace v mydriáze pomocí oftalmoskopu.

3.

Totální celodenní přímá okluze (okluze lépe vidoucího oka). 
Před tupozraké oko aplikován červený filtr na principu metody podle Brinkera-Katze, která vychází z faktu, že v porovnání  
s periferií obsahuje fovea výrazně vyšší množství čípků citlivých právě na červené světlo (600–640 nm). Tupozraké oko  
je takto výrazně podporováno, aby k fixaci využívalo právě a pouze foveu. 
Aktivní pleoptika.

4. Pravidelné kontroly a postupné snižování doby okluze.
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Výsledky léčby

Po šesti měsících dodržování okluze 
a pravidelného pleoptického cvičení 
byla opět potvrzena centrální fixace 
a dívka tak dnes již smí okluzi nosit až po 
škole. Výsledky ortoptického vyšetření 
po devíti měsících léčby shrnuje tab. 3.

Pravidelné návštěvy na ortoptickém 
pracovišti umožnily jednak průběžné 
monitorování změn, ale také kontrolu 
důslednosti přístupu rodičů a dívky 
k léčbě. Vytvářely však i prostor pro zod-
povězení dotazů ze strany rodičů.  

Závěr

Tento kazuistický případ potvrzuje 
vysokou důležitost úzké mezioborové 
spolupráce a důvěry mezi oftalmolo-
gem a ortoptistou. Jak vyplývá z tohoto 
příspěvku, stejně významná je také 
důsledná edukace pacienta i rodiny, což 
následně umožňuje jejich zodpovědnou 
spoluúčast na léčbě, která se pouze tak 
může stát úspěšnou. 

Mgr. Bc. Renáta Papcunová 
Soukromá ortoptická ordinace  
Mgr. Zuzany Štěrbové, 
Hradec Králové
renata.papcunova@seznam.cz

Ortoptické vyšetření devět měsíců od zahájení léčby (s korekcí)

Vizus do dálky (čísla, řád) OD: 5/5

OS: 5/10

do blízka OD: J.č. 1

OS: J.č. 2

Binokulární funkce v reál-
ném prostoru Worthova světla bez útlumu

Hardyho test bez útlumu

Bagoliniho skla – do dálky bez útlumu

Bagoliniho skla – do blízka bez útlumu

Maddoxův-Wingův test –4 pD

Stereotesty do blízka Langův II měsíc, –, – 

Langův I negativní

Binokulární funkce 
v přístrojovém prostoru – 
troposkop

Superpozice subj. = obj. –2°

Fúze I spojí, udrží

Fúze II spojí, udrží

š.f. +30° až –8°

Fúze III spojí, udrží

Hrubá stereopse prokázána

Jemná stereopse částečná

tab. 3  Výsledky vyšetření po devítiměsíční léčbě.

Při ortoptickém vyšetření byl použit i Langův stereotest (Lang I.), který má tvar pohlednice a jsou na něm vyobrazeny tři objekty – auto, 
kočka a hvězda (foto: Mgr. Andrea Jeřábková).
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JAK TO VIDÍM JÁ  autor: redakce 

Herečka a  zpěvačka Hana 
Holišová je jednou z  nej-

výraznějších postav české 
muzikálové scény –účinkovala 
v takových představeních jako 
Jesus Christ Superstar, Vlasy, 
Zpívání v  dešti ,  Evita nebo 
Noc na Karlštejně. Nejnovější 
muzikálovou rolí je Adriana 
v  muzikálu Rocky podle kul-
tovního amerického filmu. Na-
rodila se do rodiny divadelníků 
a odmalička mohla pozorovat 
divadelní život v  zákulisí. Ab-
solvovala studium činoherního 
herectví na brněnské JAMU 
a od roku 2005 je její domov-
skou scénou Městské divadlo 
Brno, kde ztvárňuje mimo jiné 
roli Edith Piaf ve hře Vrabčák 
a anděl, hraje v dobrodružném 
muzikálu Ostrov pokladů, v ži-
votopisném muzikálu Chaplin 
nebo v  dojemné hře o  autis-
tickém chlapci Podivný případ 
se psem. V  roce 2012 získala 

prestižní Cenu Thálie za titulní 
roli v  muzikálu Papežka. Svůj 
herecký, pěvecký i   taneční 
talent potvrdila i  v  první řadě 
zábavné televizní soutěže Tvo-
je tvář má známý hlas, v  níž 
v roce 2016 zvítězila. 

Jakou úlohu ve Vašem životě hraje 
zrak?
Poměrně dost zásadní, asi jako u většiny 
lidí, myslím.

Co Vás v  poslední době uhodilo do 
očí?
Socha Jana Skácela na brněnském Špil-
berku, pozitivně...

Jaká kniha, obraz, fotografie či jiné 
umělecké dílo Vás v  poslední době 
oslovily?
Jsem žena – představení kamarádky 
a kolegyně Lucie Brychtové, která se 
narodila v těle muže. A teď o svém 
životním příběhu vytvořila moc krásné 

představení, které navíc může otevřít 
oči spoustě lidí, kteří tuto tematiku 
znají jen velmi okrajově, povrchně 
nebo vůbec.

Kdy Vám naposledy oči zářily nadše-
ním?
Pracovně? Po premiéře muzikálu Rocky, 
když jsme zjistili, že nadšení jsme nejen 
my herci, ale také diváci, a to je pádný 
důvod k zářivým očím.
Osobně? Když jsem ve svém diáři zjisti-
la, že opravdu můžu odjet a mít volný 
víkend v Jeseníkách.
Jinak mi oči září vždy, když dostanu 
květinu nebo když svítí slunce nebo 
když vidím spokojenost a radost svých 
blízkých. 

Co (nebo koho) byste střežila jako oko 
v hlavě?
Své soukromí.

Kdy je podle Vás potřeba mít oči na 
stopkách?
V dnešní době bohužel často...

Jak to vidí
HANA HOLIŠOVÁ
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Nad čím přivíráte oko a nad čím na-
opak ne?
Nepřivřu, když vidím lidskou lhostejnost 
a úmyslné zlo, a přivřu nad neúmysl-
nými chybami, protože jsme všichni 
jen lidi.

Otevřel Vám někdy někdo oči?
Ano, mnohokrát, naštěstí. Díky za to, 
i když to někdy dost bolelo.

Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?
Když vidím, že někdo udělá něco navíc, 
ze své vůle, i když nemusí.

Krása je v oku toho, kdo ji vnímá. Na co 
Vy se nejraději díváte?
To se nedá konkretizovat ani zo-
becňovat. Každý vidí krásu v něčem 
jiném, to je podle mě to nejkrásnější, 
domnívám se, a taky to, když jsou si 
lidé rozdílný vkus pro krásu schopni 
tolerovat.
Ale ať jsem tedy konkrétní, ráda se dívám 
třeba na hladinu moře nebo z okna 
chalupy v Beskydech, kde je vidět les 
a slyšet potok.

Co Vás obvykle upoutá na první pohled?
Krásná místa, dobré jídlo, hezký člověk, 
dobrá duše a moje postel. Někdy ale 
člověk zjistí, že dojem prvního pohledu 
nemusí být určující.

Jaké místo na světě podle Vás stojí za 
vidění?
Věřím, že každé místo stojí za vidění. 

Které místo v české krajině je pro Vás 
nejmalebnější? 
Mé oblíbené Beskydy. Ale je spousta 
dalších krásných a malebných míst, která 
mám ráda.

Má podle Vás strach velké oči?
Tak toho jsem si bohužel nevšimla. 

Co je pro Vás největší zloděj času? A co 
ráda děláte, když máte moře času?
Zloděj, ale zároveň pomocník je internet. 
Když je moře času, tak nejradši nedělám 
nic a jen tak prostě jsem.

Dokáže Vás něco dojmout až k slzám?
Kniha, film, lidé, zvířata, hudba, láska...

Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
Spíš by mě zajímalo nahlédnout do 
minulosti, jaká byla atmosféra a realita 
některých etap a situací, které známe 
z vyprávění. Budoucnost vidět netoužím. 

V kom vidíte hrdinu?
V tom, kdo se snaží postavit životním 
nesnázím nebo nástrahám s pozitivním 
duchem a vírou v lepší zítřky. 

Co byste podnikla jako neviditelná?
Asi spoustu věcí. Hodně bych psala... 
Šla bych do redakce bulváru a přepsala 
jejich články, do parlamentu a přepsala 
pár zákonů...

Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Takové, které bych mohla nosit jen tak, 
občas a pro radost, nikoliv kvůli špatné-
mu zraku.

Jaký vhled a  poučení Vám dává Vaše 
práce?
Vhled do různých světů a různých povah 
lidí, s nimiž se při své práci nebo díky 
své práci setkávám. A poučení – jak je 
důležité zůstat sám sebou a zůstávat 
nohama na zemi. A taky že je důležité 
mít zdravé sebevědomí. 

Co je podle Vás očividné?
Že se musíme všichni zamyslet nad tím, 
jak se chováme k přírodě, k sobě jako lidi 
a národy mezi sebou.

Kdy jste naposledy přišla – viděla – 
zvítězila?
Vždy, když přijdu, vidím, zažiju a přežiju, 
tak vítězím.

Za rozhovor poděkovala redakce
Foto: archiv TV Nova
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STRÁNKY OÚS   autorka: Ing. Alexandra Kováčiková

OPTICKÁ ÚNIA  
SLOVENSKA INFORMUJE
Opäť úspešná OPTA 2017

23. ročník Medzinárodného veľtrhu 
očnej optiky, optometrie a oftalmoló-
gie OPTA sa v tomto roku presťahoval 
do väčšieho a vzdušnejšieho pavilónu, 
čo sa pozitívne odrazilo aj na jeho 
úspešnosti. Túto skutočnosť využilo 
161 vystavovateľských firiem na roz-
šírenie svojich stánkov. OPTU v tomto 
roku navštívilo takmer 6000 návštev-
níkov, ktorí veľmi kladne hodnotili aj 
odborný a ďalší sprievodný program 
veľtrhu. Na OPTE sa uskutočnilo aj 
stretnutie predstavenstva Optickej 
únie Slovenska, ktorá je niekoľko rokov 
odborným partnerom veľtrhu. V tomto 
roku to už bolo druhé stretnutie. Hlav-
nou témou stretnutí bola realizácia po-
trebných zmien v školstve, týkajúcich 
sa vzdelávania optometristov a očných 
optikov.

Špecializačné štúdium 
optometrie na Slovensku 

Predstavenstvo OÚS pokračuje 
v jednaniach na Ministerstve zdra-
votníctva a školstva, spoločne so 
zástupcami vedenia Stredných zdra-
votníckych škôl so štúdijným odborom 
diplomovaný optometrista a očný 
optik, ohľadne špecializačného štú-
dia v odbore optometria pre očných 
optikov v súlade platných predpisov 
a v zmysle školskej legislatívy. Veríme, 
že kroky, ktoré OÚS podniká v tomto 
smere, budú úspešné a bude možné 
ich zrealizovať čo najskôr. O dosiahnu-

tých zmenách vás budeme priebežne 
informovať.

Okrem týchto aktivít predstavenstvo 
OÚS pokračuje v prípravách októbrové-
ho kongresu OÚS. 

Okuliare na počítač – 
má na ne zamestnanec 
nárok?

Pravdepodobne ste už u vás v opti-
ke riešili otázku niektorých zákazníkov, 
či môžu žiadať od zamestnávateľa úhra-
du okuliarov na počítač, prípadne, či je 
možné dať takúto položku do nákladov. 
Podarilo sa nám nájsť odpoveď na túto 
otázku. Existuje totižto nariadenie vlády 
č. 276/2006 Z. z. Slovenskej republi-
ky o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách pri práci 
so zobrazovacími jednotkami s účin-
nosťou od 1. júla 2006. Na účely tohto 
nariadenia vlády sa pod zobrazovacou 
jednotkou rozumejú zariadenia s ob-
razovkou na znázornenie abecedno – 
číslicových alebo grafických znakov 
bez ohľadu na použitý spôsob zobra-
zovania. Týka sa to zamestnancov, ktorý 
používajú zariadenie so zobrazovacou 
jednotkou ako významnú časť svojej 
práce. Zaujímavý pre nás je § 7, ktorý 
v odseku 2 a 3 hovorí: Ak je to na základe 
výsledkov vyšetrení očí a zraku potrebné, 
zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi 
komplexné oftalmologické vyšetrenie. 
Ak výsledky vyšetrení preukážu, že je 
nevyhnutné poskytnúť zamestnancovi 
špeciálne korekčné prostriedky na prácu 
so zobrazovacou jednotkou, je zamest-

návateľ povinný ich poskytnúť. Náklady 
spojené s plnením povinností zamest-
návateľa znáša zamestnávateľ. Týmto 
nariadením vlády sa preberá právny 
akt Európskych spoločenstiev a správa 
o praktickom uplatňovaní tohto na-
riadenia sa zasiela Európskej komisii 
každé štyri roky. Konkrétny spôsob 
alebo zásady poskytovania a hradenia 
špeciálnych korekčných prostriedkov 
na prácu so zobrazovacou jednotkou 
nenájdete nikde. Nariadenie vlády len 
stanovuje povinnosť pre zamestnávate-
ľa poskytnúť tieto prostriedky a znášať 
ich náklady bez bližšej špecifikácie. 
Zdá sa, že ho dodržiavajú len niektoré 
štátne inštitúcie ako sú univerzity a sa-
mosprávne organizácie, ktoré majú na 
dodržiavanie tohto nariadenia vlády 
vypracovanú smernicu. V nej sú pres-
ne zadefinované pravidlá a spôsob 
poskytovania takýchto korekčných 
prostriedkov. Náklady s tým spojené 
však v prípade štátnych inštitúcií znáša 
štát a nie súkromná firma. A keďže nie 
sú presne určené pravidlá a neexistuje 
kontrola, či sa takéto nariadenia do-
držiavajú, darí sa súkromným firmám 
toto úspešne ignorovať. Zaujímalo by 
ma, čo sa vlastne Európska komisia 
dozvie o praktickom uplatňovaní tohto 
nariadenia vlády zo správy, ktorá sa tam 
zasiela každé štyri roky, keďže sa toto 
nariadenie u nás prakticky neuplatňuje.

Ing. Alexandra Kováčiková
členka predstavenstva OÚS



CarboPURIT® UV je antireflexní 
úprava na brýlové čočky, která  
v maximální možné míře zvyšuje 
ochranu zraku před nebezpečným  
UV zářením. 

Antireflexní úprava CarboPURIT® UV 
pohlcuje přicházející záření a zároveň 
výrazně eliminuje odražené UV záření 
od zadní plochy brýlových čoček.

Chraňte svoje oči

Extrémní ochrana  
proti UV záření

Brýle nejsou jen obruba.
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VELETRHY autor: redakce

Svítící brýle pro děti, asfé-
r i c ké  k o n t a k t n í  č o č k y 

nebo kompaktní měřicí pří-
stroj. To je jen část novinek 
z   c e l é  ř a d y  e x p o n á t ů  n a 
23.  ročníku Mezinárodního 
veletrhu oční optiky, optomet-
rie a oftalmologie OPTA, který 
se na brněnském výstavišti 
konal  v  tradičním termínu 
10. až 12. března.

Veletrh se letos přesunul do vět-
šího a modernějšího pavilonu V na 
brněnském výstavišti. Vystavovatelé 
toho využili při navrhování svých 
stánků a připravili pro návštěvníky 
přehledné a prostorné expozice. Nad 
stánkem spolupořadatele veletrhu, 
Společenstva českých optiků a opto-

metristů, uprostřed pavilonu po celé 
tři veletržní dny zářila blýskavá disco 
koule, jež přeneseně symbolizovala 
slunce a odkazovala tak na zvýrazněné 
téma letošní OPTY – Brýle a slunce. 
Přehlídka slunečních brýlí byla letos 
široká a ty nejzajímavější z nich získaly 
také ocenění TOP OPTA v kategorii 
brýlových obrub a slunečních brýlí – 
konkrétně model značky JIMMY CHOO 
JADE/S z nabídky společnosti Safilo 
S.p.A., který kombinuje sluneční brýle 
s náušnicemi. „Náušnice připevněné 
na brýlové stranice navazují na linii 
zdobení Jimmy Choo, na jejich designu 
se podílela zlatnická firma a kamínky 
Swarovski jsou velmi detailně zlatnicky 
zpracované. Pokud se náušnice použijí 
jako módní doplněk krásně ladící s brý-
lemi, na stranici je mohou nahradit jiné 

náušnice s decentním logem značky,“ 
popsal Jiří Mikulecký z firmy Safilo. Ta 
také zpestřila návštěvníkům první dva 
veletržní dny módními přehlídkami, 
na kterých modelky představily brýle 
šesti světových značek – v pátek to byly 
obruby Tommy Hilfiger a Max Mara, 
v sobotu brýle značek Marc Jacobs, 
Jimmy Choo, Fendi a Dior. 

VELETRH OPTA 
se letos rozrostl

Sluneční brýle JIMMY CHOO JADE/S s ná-
ušnicemi z kamínků Swarovski.
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V OPTA FORU se 
přednášelo o módě 
i evidenci tržeb

Atrakt ivní  novinkou v dopro-
vodném programu byly přednášky 
v  podání  n izozemské návrhářk y 
a trendové specialistky Ellen Haese-
rové. O typech zákazníků, módních 
stylech a potřebách jak výrobců v ob-
lasti módy, tak koncových zákazníků 
přednášela v sobotním odpoledni 
hned dvakrát. Velký počet návštěvní-
ků zaznamenala také přednáška Jana 
Zahálky ze společnosti Re-medical na 
aktuální téma elektronické evidence 
tržeb. Vyplynulo z ní, že oční optiky 
by již měly své tržby od března 2017 
elektronicky evidovat. Přes nejasnosti 
ve výkladu zákona o evidenci tržeb 
a odlišnosti v doporučení úředníků 
jednotlivých finančních úřadů podle 
Zahálky ti oční optici, kteří registraci 
do EET odkládají, zbytečně riskují. 
Doposud všechny signály svědčí 
o tom, že Generální finanční ředitel-
ství považuje oční optiku za maloob-
chod s povinností evidovat v EET od 
1. března 2017.

Odborná komise vybrala 
špičkové výrobky

Brýlové čočky Flash to Mirror

Podvanácté se na veletrhu konala 
soutěž o nejlepší exponáty TOP OPTA, 
v níž hodnotitelská komise volila ze 
čtrnácti výrobků. Jednou z pěti sou-
těžních kategorií bylo zvýrazněné 
téma ročníku Brýle a slunce, cenu v ní 
získala firma ESSILOR-OPTIKA, spol. 
s r.o. za zrcadlové samozabarvující 
se brýlové čočky Flash to Mirror. „Jde 
o tzv. adaptivní brýlové čočky z rodiny 
Transitions, které se přizpůsobí všem 
světelným podmínkám. V interiéru, 
například v kanceláři, jsou perfektně 
čiré, zatímco venku na sluníčku se 
zabarví jako sluneční brýle,“ uvedla 
marketingová manažerka Kateřina 
Ševcová a zároveň dodala: „Nová 
edice Flash to Mirror má navíc jednu 
zvláštnost, díky které by měla být 

populární hlavně u mladé generace 
a u lidí sledujících módní trendy. Tyto 
čočky jsou opatřeny lehkou zrcadlovou 
povrchovou úpravou a zabarvují se do 
šesti nabízených odstínů.“

DNEye® Scanner obsahuje 
sedm funkcí měření

V kategorii Technologie v oční 
optice zvítězila firma Rodenstock ČR 
s.r.o. s kompaktním přístrojem DNEye® 
Scanner, který v sobě slučuje sedm 
měřicích funkcí. Při měření jsou získá-
na data o velikosti zornice při různém 
osvětlení a vidění na různé vzdálenosti 
a na základě těchto dat je propočten 

vliv chyb zobrazení vyššího řádu, který 
je následně korigován v brýlových 
čočkách. „Oproti předchozí generaci 
obsahuje navíc další tři funkce. Jed-
nou z nich je měření opacity, přístroj 
krásně ukazuje, zda je v předním seg-
mentu oka od rohovky až po čočku 
nějaký zákal. Dalšími funkcemi jsou 
tonometrie, tedy měření nitroočního 
tlaku, a pachymetrie, která dává in-
formaci o tloušťce rohovky, a to opět 
v celém segmentu předního oka. Tyto 
komplexní informace jsou důležité, 
protože ukazují na různé aspekty, které 
by mohly hrát roli ve vidění. Ovšem 
dominantou přístroje je, že tato kom-
plexní data může poslat do výroby a na 
jejich základě lze optimalizovat čočky 
vyráběné pro konkrétního zákazníka. 
Tím pádem se zpřesní finální refrakční 
hodnota a stoprocentně se využije 
potenciál vidění daného zákazníka,“ 
objasnil Libor Pivoňka, produktový 
manažer firmy Rodenstock ČR.

Kontaktní čočka, která 
se přizpůsobuje s věkem 
nositele

V kategorii  Brýlové a kontakt-
ní čočky získala cenu společnost 
 Johnson &    Johnson, s.r.o., a její mul-
tifokální kontaktní čočky 1-DAY ACU-
VUE®  MOIST   MULTIFOCAL. Produkt 
má oslovit zákazníky v presbyopic-
kém věku, kteří doposud nosili pouze 
jednoohniskové kontaktní čočky, 

Zrcadlovky Flash to Mirror se přizpůsobují 
světelným podmínkám.

Šest módních přehlídek během dvou veletržních dní lákalo návštěvníky na stánek firmy Safilo. 

Přístroj DNEye® Scanner změří kompletní 
data a umožní optimalizaci čoček.
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případně v kombinaci s br ýlemi, 
nebo měli v minulosti potíže s kvali-
tou vidění při nošení multifokálních 
kontaktních čoček. „Jedná se o re-
voluční čočku, která se člověku při-
způsobuje s jeho věkem. Postupem 
času se zornice zmenšují a tento fakt 
je v čočkách zohledněný. Navíc je 
navržena tak, aby perfektně seděla 
a nehýbala se, protože pohyb čoček 
ovlivňuje kvalitu vidění. Prováděli 
jsme průzkum a v drtivé většině byla 
úspěšná už první aplikace čoček, což 
nebývá u zákazníků jiných čoček tak 
běžné,“ řekl Václav Nádherný z firmy 
Johnson & Johnson, s.r.o.

S brýlemi NANO Glow je 
dítě potmě lépe vidět

V kategorii Speciální optika – dět-
ská optika zvítězila kolekce dětských 
obrub NANO Glow, jejíž stranice ve 
tmě svítí a zvyšují bezpečnost dítěte. 
„Obruby jsou vyrobené na bázi prys-
kyřice a silikonu, takže je můžete bez 
porušení mačkat a ohýbat. Navíc za 
ušima dítěte se stranice pěkně vytvaru-
jí, a pokud nejsou například při sportu 
žádoucí, mohou se nahradit páskou. 
Byl přidán také bezpečnostní prvek 
v podobě vsazené svítící látky. Výrobce 
sice tají, o jakou látku jde, každopádně 
není to fosfor. Stranice ve tmě nebo 
v přítmí svítí a tím pádem je dítě 

snadno rozpoznatelné,“ řekl Jaromír 
Kolomazník z firmy  COLOR-OPTIK s.r.o., 
která brýle vystavovala. Nabízejí se 
v oranžové, zelené, růžové, modré 
a žluté barvě.

K vidění bylo mnohem 
více zajímavého

Mezi nominovanými exponáty byly 
například brýlové čočky Impression 
Road SUN, speciálně zaměřené na 
řidiče. „Jedná se o progresivní individu-
ální brýlovou čočku, poskytující velmi 
široké zorné pole po palubní desce 
a do zpětných zrcátek. Celkově zvyšuje 
periferní vidění a zároveň vidění do 
dálky. Další předností je snížení oslnění 
od světel protijedoucích aut a poulič-
ních lamp, zároveň však zanechává 
perfektní vnímání návěstního a signa-
lizačního osvětlení. Čočky Impression 
Road SUN prakticky přebírají veškeré 
výhody z čiré varianty a navíc jsou do-
plněny filtrem proti slunečnímu a UV 
záření,“ vysvětlil Libor Pivoňka z firmy 
Rodenstock ČR s.r.o.

Na stáncích se po celé tři veletržní dny zkoušely brýle z nových kolekcí pro letošní rok. Vedou větší retrotvary, hranaté sluneční brýle, 
z barev je letos in hnědá, bílá a také všechny odstíny růžové.

Ohebné obruby NANO Glow se svítícími stra-
nicemi zajistí dítěti lepší vidění i bezpečnost.

Kontaktní čočky 1-DAY ACUVUE® MOIST 
MULTIFOCAL osloví zákazníky v presbyo-
pickém věku.
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Moderní italské obruby FEB31st s pří-
znakem eco-friendly prezentovala firma 
MIZACO s.r.o. „Obruby jsou primárně 
ze dřeva jako kanadský javor, eben nebo 
bambus, ale najdeme na nich i několik 
kovových prvků. Zájem o tento druh 
brýlí roste, protože někteří lidé začínají 
vnímat jejich příběh a kladou důraz 
právě na aspekt eco-friendly. Dřevo na 
obruby nepochází z deštných pralesů 
nebo podobně, naopak má původ na 
určených plantážích,“ uvedla Gabriela 
Vondrušková z firmy MIZACO.

Společnost Opti - project s.r.o. 
představila na veletrhu OPTA vyměřo-
vací systém Shamir Spark Mi, sloužící 
k vyměřování parametrů pro výrobu 
individuálních ohniskových nebo 
progresivních čoček. „Zákazník se 
podívá do přístroje, který vypadá jako 
zrcadlo, a zbytek se ovládá počítačem. 
Stačí jeden klik a máte vyfoceného 
zákazníka s vybranou obrubou. Pak 
už jednoduše nastavíte veškeré mezní 
hodnoty obruby a ve finále dostanete 
tabulku s vykalkulovanými parametry 
pro čočku,“ vysvětlil Břetislav Vejtasa 
z firmy Opti - project a vzápětí dodal: 
„Přístroj Spark Mi umí změřit údaje 
i přes sluneční nebo zrcadlové čočky, 
což byl u některých ostatních zařízení 
problém.“

Brýle na letošní OPTĚ 
ve znamení textury

Leitmotivem propojujícím letoš-
ní obruby se stal na veletrhu jejich 
menší, decentnější tvar a textura, 
u mnoha obrub ne vylisovaná přímo 
jako stranice, ale hmatatelná. Pascale 
vsadily na texturu květinovou, Dior 
na puntíky, stejně jako Boom nebo 

Marielli (posledně jmenované obruby 
mají část stranice jako proplétaný 
pásek). Když jste vzali do ruky obruby 
Baldinini, jevil se kov svým zdrsnělým 
povrchem jako dřevo, Genesis měly 
strukturu stranic opět čitelnou hma-
tem, čtverečkovanou. Zdobné obruby 
Kaos si daly na stranice drobné knoflíky 
nebo vyšívané stehy, jak je už jejich 
zvykem, Coco Song v japonském stylu 
zdobnosti měly na stranicích kulatý či 
trojúhelníkový kamínek. Textura pří-
mo ve stranicích se objevila u obrub 
ChangeMe (motiv krajky v acetátu) 
nebo Christian Lacroix (bronzové lesklé 
kovové hoblinky). 

Veletrh OPTA byl i letos plný novinek 
a optického zboží. V expozicích na 
ploše o 400 m2 větší než v předchozím 

roce byly k vidění novinky 258 značek, 
především aktuální kolekce brýlových 
obrub a slunečních brýlí, dále korekční 
čočky, kontaktní čočky, optické i oftal-
mologické přístroje a doplňkové zboží. 
Veletrhu se zúčastnilo 161 vystavovatelů 
a zastoupených firem, podíl zahraničních 
účastníků dosáhl 58 % a návštěvníků 
přijelo 5646. 

Obor oční optiky zažívá po několika 
letech opět úspěšné období a projevilo 
se to i na letošním ročníku veletrhu. 
Příští rok se celá „optická rodina“ na 
výstavišti sejde již po čtyřiadvacáté, 
opět v březnovém termínu – od pátku 
9. března do neděle 11. března 2018.

Redakce
Foto: Petr Gabzdyl, Jiří Zach, Zed_Comm

Dřevěné obruby FEB31st jsou složeny z více 
vrstev, zákazník si tak může zvolit vlastní 
barevnou kombinaci.

Barevné potisky a výrazné zdobení, květinové vzory nebo peří, ozdobné korálky, kamínky 
a  knoflíky, přírodní materiály jako dřevo či bambus – to vše patří k letošním trendům 
v brýlových obrubách.

•  Brýlové obruby Excited Evening z ko-
lekce Coco Song s polodrahokamem 
v ornamentu se dvěma draky.

•  Obruba KAOS KK395 v kombinaci kovu 
a acetátu je na stranicích ozdobená 
barevně sladěnými polodrahokamy. 
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ZE ŽIVOTA ŠKOL autoři: Mgr. Veselý, DiS., Ph.D., Mgr. Petrová, Mgr. Beneš, Ph.D.

Katedra optometrie 
a ortoptiky 
NA VELETRHU 
OPTA 2017 
V  letošním roce se konal již 

23. mezinárodní veletrh 
oční optiky, optometrie a oftal-
molog ie  OPTA.  Ve  dnech 
10. až 12. března se zaplnil 
návštěvníky z  řad odborníků 
i studentů tentokrát pavilon V 
brněnského výstaviště. Podle 
závěrečné zprávy vydané or-
ganizátory [1] byla letošní ex-
pozice větší o cca 500 m2, tedy 
meziročně narostla o  16  %. 
Návštěvnost letošního roční-
ku se pohybovala těsně pod 
hranicí 5700 osob.

Vystoupení studentů 
v OPTA FORU

Již tradiční součástí veletrhu byl 
odborný program, který se konal 
v pátek i v sobotu přímo v pavilonu V. 
Zúčastnili se jej také zástupci katedry 
optometrie a ortoptiky Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně. V páteč-
ním programu vystoupila Bc. Zuzana 
Odvárková s přednáškou Zmírnění 
dyslektických příznaků barevnou fólií, 
následně pokračovala Bc. Barbora Lan-
gová s příspěvkem Vliv změny hodnoty 
astigmatizmu na zrakový výkon při 

různých pohledových vzdálenostech. 
V odpoledních hodinách vystoupila 
Mgr. Lucie Patočková s prezentací 
výsledků své práce na téma Porucha 
barvocitu u pacientů s onemocněním 
žluté skvrny. Páteční odborný program 
zakončil vedoucí katedry optometrie 
a ortoptiky Mgr. Pavel Beneš, Ph.D., 
s příspěvkem Nová technologie Mo-
istureSeal u kontaktních čoček ULTRA. 

Ze sobotního odborného progra-
mu můžeme zmínit aktuální téma 3D 
tisku v oční optice, o kterém hovořil 
Ing. Jan Homola, a problematiku elek-
tronické evidence tržeb v oční optice, 
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o níž informoval Mgr. Jan Zahálka ze 
společnosti Re-medical. 

Prezentační stánek 
katedry optometrie  
a ortoptiky LF MU v Brně

Při letošním veletrhu jsme opět 
využili možnosti podat informace o stu-
diu českým i zahraničním studentům na 
stánku, který byl také součástí expozice 
v pavilonu V. Na stánek jsme umístili 
postery Optika, optometrie a ortoptika 
a Optometry, které shrnují základní 
informace o možnostech studovat tyto 
obory na LF MU v Brně. Návštěvníci 
stánku měli také příležitost diskutovat 
o konkrétních zkušenostech ze studia 
na LF MU s našimi studenty.

Závěr

Součástí veletrhu OPTA byl také 
společenský večer, který se konal v br-
něnském klubu SONO centrum. Účast 
na této společenské akci byla jako 
každoročně hojná. V neděli odpoledne 
byl veletrh zakončen na brněnském 
výstavišti. Domníváme se, že letošní 
ročník mezinárodního veletrhu byl 
velmi významný mimo jiné i proto, že 
umožnil setkání odborníků z různých 
oborů, kteří se během pracovních dnů 
běžně nesetkávají a nemají možnost 
diskutovat o problematice, jež jejich 
práci propojuje. 

Všem aktivním i pasivním účastní-
kům patří náš dík stejně jako organizá-
torům veletrhu OPTA 2017. Doufejme, že 
se v Brně opět setkáme i za rok v břez-
nu 2018 na příštím ročníku.

Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
Mgr. Sylvie Petrová
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky  
LF MU v Brně
Foto: z archivu autorů

Zdroj:

[1]  OPTA 2017 na větší ploše a v modernějším 

pavilonu [online]. BVV, 2017 [cit. 13.3.2017]. 

Dostupné z: www.bvv.cz/opta/aktuality/opta-

2017-na-vetsi-plose-a-v-modernejsim-pavilonu/

Momentka z oficiálního zahájení mezinárodního veletrhu OPTA 2017.

Na informačním stánku katedry optometrie a ortoptiky LF MU v Brně mohli zájemci o stu-
dium diskutovat s přítomnými studenty.

Bc. Barbora Langová při prezentaci svého 
příspěvku na téma astigmatizmu.

O kontaktních čočkách ULTRA přednášel 
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
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OPTOMETRIE   překlad: prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

OSTRÉ VIDĚNÍ 
VE TMĚ 
Vyšetřování refrakce a stano-

vení korekce pro brýle i kon-
taktní čočky probíhá obvykle za 
normálních denních světelných 
podmínek. Za těchto okolností 
jsou získány hodnoty, které od-
povídají běžným podmínkám 
každodenního života. 

Individuální optimalizace 
hodnot korekce pro noční 
vidění

V poslední době se objevují na trhu 
speciální brýlové čočky, které mohou 
zlepšit vidění ve tmě. Pomocí optimalizo-
vané antireflexní vrstvy je podíl modrého 
světla odrážen a absorbován tónovanými 
filtry. Někteří výrobci nabízejí speciální 
designy čoček koncipované pro vidění 
do dálky, využití periferie i pro široké zor-
nice. Zohledněny jsou objektivní změny 
založené na aberometrických údajích 
nebo na paušálních změnách účinku při 

nasazení minusové korekce, aniž by byly 
brány v úvahu změny v refrakčních a ko-
rekčních hodnotách. V tomto okamžiku 
může proběhnout vyšetření refrakce 
a určení korekce ve tmě, které přispěje k in-
dividuální optimalizaci hodnot pro noční 
vidění v praxi. Optometrista může takové 
vyšetření zařadit do své nabídky služeb 
a klientovi zhotovit korekci na míru podle 
jeho potřeb speciálně pro vidění ve tmě.

Anamnéza pomůže 
vyřešit noční vidění

Dobrá a profesionální anamnéza je 
základem pro optimální řešení problému 
lepšího vidění v noci. Klientovi se kladou 
přesně cílené otázky. Důležité je zjistit, kdy 
ho omezuje horší vidění, jak často a v jaké 
míře omezuje jeho aktivity, zda řídí auto 
v noci a kde si vůbec horší vidění ve tmě 
uvědomuje. Na základě anamnestických 
údajů je vhodné již při úvodním rozhovo-
ru doporučit další plán vyšetření.

Aberometrie poskytuje 
údaje potřebné pro 
subjektivní vyšetření 

Při použití aberometru můžeme 
klientovi nabídnout individuální měření 
velikosti zornice a získat objektivní hod-
noty pro světlo a tmu. Tyto hodnoty jsou 
důležitým základem pro další subjektivní 
vyšetřování – za světla s ohledem na 
fotopické hodnoty při užší zornici a ve 
tmě se zohledněním mezopických 
hodnot při větších průměrech zornice. 
Tyto naměřené hodnoty mohou sloužit 
výrobcům čoček k optimalizovanému 
zhotovení brýlových čoček, s nimiž lze 
dosáhnout lepšího vidění ve tmě. Tímto 
způsobem je možné splnit přání klienta, 
který požaduje brýle pro nejlepší vidění 
na světle i ve tmě.

Aberometrie by měla být provedena 
ve tmě, aby se zjistily objektivní hodnoty 
při široké zornici a bylo možné získat 
hodnoty refrakce od fotopických po 
mezopické.
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Další optometrická 
vyšetření 

Kromě zjištění údajů pro anamnézu 
a screeningu na aberometru mohou být 
potřebná také další vyšetření – záleží na 
nárocích optometristy a technickém vy-
bavení jeho pracoviště. Může se jednat o:
 • přídatné funkční vyšetření (test 
reakce zornic);

 • vyšetření na štěrbinové lampě 
s ohledem na zákaly optických médií 
a suché oko;

 • oftalmoskopii za účelem odhalení 
možných změn na sítnici, které by 
ovlivnily vidění ve tmě (glaukom, 
retinopatie) a případné doplnění 
dokumentace funduskamerou;

 • skiaskopii k ověření průhlednosti 
optických médií;

 • topografii a podrobnější analýzu slz-
ného filmu (např. vyšetření na suché 
oko a jiné nepravidelnosti);

 • tomografii pomocí Scheimpflugovy 
techniky (zobrazení průhlednosti 
médií v řezu na 3D modelu).

Vyšetření refrakce a stano-
vení korekce na světle

Nejprve se vyšetřuje refrakce a ur-
čuje korekce v osvětlené vyšetřov-
ně – jedná se o tradiční monokulární 
vyšetření nebo monokulární s možností 
3D refrakce. Důležitá je skutečnost, že 
při 3D refrakci mohou polarizační filtry 
ovlivnit výsledné hodnoty, protože 
absorbují více než polovinu světla a tím 
rozšíří zornici.

Všimněte si velikosti zornice při 
subjektivní refrakci na světle,  srovnejte ji 
s velikostí zornice při fotopickém vyšetře-
ní aberometrie a zohledněte korespon-
dující objektivní hodnoty. Toto srovnání 
je důležité právě u aberometrů, které pro 
fotopické světelné podmínky předpoklá-
dají paušální průměr zornice 3 mm.

Doporučení pro fotopickou refrakci: 
 • Věnujte pozornost tomu, aby při 
korekci do dálky byla k dosažení 
optimálního vidění použita maxi-
mální plusová korekce, abychom se 
vyvarovali minusové hyperkorekce 
do dálky.

 • Použijte metodu zkříženého cylindru.
 • Vyzkoušejte vyváženost refrakce 
běžnými metodami (např. Cowenův 
test, dvouřádkový test, Osterbergův 
test apod.).

 • Vyšetřete binokulární vidění.

Reálného znázornění optimální 
schopnosti vidění lze dosáhnout pomocí 
čtecích karet Vissard 3D na přístrojích 
Oculus. Předveďte klientovi pro srov-
nání zrakovou ostrost s běžnou korekcí 
a s nově zjištěnými hodnotami. Jako 
názornou pomůcku lze použít například 
auto v různých vzdálenostech, ideálně 
v podmínkách za světla a za tmy a s osl-
něním či bez něj (obr. 1).

Vyšetření refrakce a stano-
vení korekce ve tmě

Po vyšetření vidění do blízka v běž-
ných podmínkách se vyšetřovna za-
temní, a to z toho důvodu, aby bylo 
možné se co nejvíce přiblížit světelným 
podmínkám při noční jízdě autem nebo 
pobytu ve špatně osvětlených prosto-
rách, tunelech apod. Při zatemnění by 
měly být omezeny všechny zdroje světla 
jako monitory, displeje či otevřené žalu-
zie. Normy pro podmínky osvětlení při 
tomto vyšetření ještě nejsou stanoveny, 
proto je měřítkem rozšířená zornice 
vyšetřovaného zákazníka. Dostatečné 
a prakticky relevantní je rozšíření zornice 
o 2 mm. Delší čekání před vyšetřením za 
zhoršených světelných podmínek zpra-
vidla není nutné, protože reakce zornic 
následuje bezprostředně po změně 
intenzity světla a v praxi ani většinou 
po změně světelných podmínek není 
čas na delší adaptaci. Pokud se toto 
vyšetření koná v mezopických a nikoliv 
skotopických podmínkách, záleží přede-
vším na požadavcích na barevné vidění. 
Adaptaci na tmu v délce sedm až osm 
minut, což je čas potřebný pro klinické 
vyšetření za skotopických podmínek, 
není nutno při subjektivním vyšetření ve 
tmě důsledně vyžadovat. Za dostatečné 
rozšíření zornice se pokládají 2 mm. 

Při běžném vybavení vyšetřovny (kon-
venční projektor, LCD přístroje a monitor) 
není vyšetření ve tmě možné, protože 

LED zdroje nelze dostatečně zatemnit, 
což znehodnocuje výsledky vyšetření. 
Ani inverzní změna zkušebního pole (bílé 
optotypy na černém pozadí) není vhodná, 
protože displej je i ve stavu „černý“ příliš 
jasný a vyvolává další rušivé faktory.

Pro vyšetření refrakce a určení ko-
rekce ve tmě se nabízejí tyto možnosti:
 • použití stmívatelných vyšetřovacích 
LCD přístrojů s vlastním osvětlením, 
které umožňuje jemně odstupňova-
né stmívání (např. Vissard 3D, optické 
přístroje Oculus);

 • zatemnění LCD displeje a projektoru 
přídatnou absorpční fólií;

 • použití tištěné čtecí tabulky (např. 
optotyp EDTRS).

V případech, kdy je možné vyšetřo-
vací prostor dokonale zatemnit, lze vyu-
žít osvětlení s červeným filtrem, jaké se 
používá ve fotokomoře, které má sotva 
znatelný vliv na velikost zornice (obr. 2).

Při vyšetření refrakce ve tmě volíme 
následující postup:

obr. 1  Čtecí test na přístroji Vissard 3 na 
světle a ve tmě s oslněním (Oculus 
Optikgeräte GmbH).

obr. 2  Lampa s červeným světlem slouží 
jako praktická pomůcka pro práci 
ve tmě.
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 • Po zatemnění a krátké adaptaci na 
tmu změříme šíři zornice.

 • Následuje binokulární i monokulární 
vyšetření vizu ve tmě se stejnými 
hodnotami korekce pro fotopické 
podmínky. Ideální je použít stej-
né optotypy jako při vyšetření za 
běžného světla. Vyšetření začíná na 
hodnotách, kterých bylo dosaženo 
naposledy. Obvyklé je snížení o jeden 
až dva stupně. 

 • Dodatečně mohou být simulová-
ny rušivé vlivy zdrojů oslnění, a to 
pomocí LED, které se nacházejí vedle 
testu. Tím se snižuje vidění zejména 
při nestabilním slzném filmu, záka-
lech optických médií nebo s poško-
zenými brýlovými čočkami.

 • Nakonec je aplikována hyperkorekce 
do dálky, a to na dříve stanovené 
hodnoty. Doporučuje se monokulár-
ní sférické i astigmatické dorovnání 
na obou očích. Pokud je hodnota na 
obou očích stejná, výlučně sférická, 
může zásadně odradit od binokulár-
ního sférického vyrovnání.

Pro jemné dorovnání astigmatizmu 
je opět ideální použít tentýž princip jako 
na světle.
 • Stejně jako na světle vyšetříme rov-
nováhu refrakce. K tomu je vhodný 
test s bílým podkladem, např. dvou-
řádkový test.

 • Ve tmě se může změnit binokulární 
stav. K vyrovnání lze použít stejný 
test jako na světle, ale za podmínek 
ve tmě. K vyrovnání forie lze použít 
prizmat.

 • Pro rychlé vyrovnání forií ve fotopic-
kých i mezopických podmínkách 
i do blízka lze použít modifikovaný 
Maddoxův test, který motorický podíl 
forie zohlední na světle i ve tmě. 

 • Pokud se při vyšetření ve tmě zjistí, 
že došlo ke změně hodnot korekce 
fotopického vidění a zlepšení vidění, 
je vhodné výsledky prokázat ještě 
jednou na optotypu. Na světle opět 
následuje vyšetření do blízka. Před-
tím mohou být v případě potřeby 
použity například testy kontrastního 
vidění do dálky.

Závěr

Vyšetření refrakce a určení korekce 
ve tmě lze uskutečnit během něko-
lika minut po běžném vyšetření na 
světle. V mnoha případech se pro-
káže vhodná hyperkorekce 0,25 dpt 
se změnami hodnot vidění nejméně 
o jeden stupeň i více. Individuálně se 
může prokázat změna monokulárně 
ve směru minus nebo plus nebo ve 
sférocylindrickém účinku. Subjektiv-
ně akceptované změny nemusí vždy 
souhlasit s výsledky získanými na 
aberometru. 

Tyto změny refrakce a korekce 
mohou být kombinovány s různými 
speciálními antireflexními vrstvami 
nebo filtry určenými pro noční vidění, 
čímž se výrazně zvýší přínos. Od toho 
se pak může odvíjet doporučení dal-
ších brýlí. Je rovněž možné doporučit 
výrobky „all-in-one“ s účinkem ve smy-
slu minus, pokud se ukáže individuální 
zlepšení. 

Vyšetření refrakce a určení korekce 
pro zhoršené světelné podmínky lze 
jako doplňkovou službu nabídnout 
velké cílové skupině klientů. („Kolik 
vašich klientů má problémy s viděním 
v noci?“) Optometrista tak má další 
možnost, jak prokázat svou odbornost 
při vyšetření a schopnost splnit speciál-
ní požadavky klientů. Může předkládat 
argumenty pro prodej druhých brýlí 
nebo speciálních produktů a získává tím 
možnost odměny za svou profesionalitu 
a dovednost. 

Z německého originálu přeložila 
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Grafické podklady: DOZ 01/2017 

Literatura:

Degle, S.: Im Dunkeln scharf sehen.  

DOZ Deutsche Optikerzeitung. Heidelberg:  

DOZ-Verlag, 2017, 01, 38–42.
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VELETRHY   autor: redakce

A zve všechny, aby se k  této 
oslavě připojili. Všichni s da-

tem narození 6. až 9. října, tedy 
v den konání veletrhu, se mohou 
stát součástí originálního nápadu 
a sfouknout přímo na výstavišti 
svíčku na jeho imaginárním naro-
zeninovém dortu. Letošní setkání 
umožní zamyslet se nad tím, ja-
kou roli hrají oslavy v životě lidí 
i akcí s dlouhodobou tradicí – spo-
lečné setkávání a sdílení znamená 
přemýšlení o dalším směřování 
i podstatě této zavedené výstavy.

Veletrh založilo roku 1967 několik 
průkopníků v Oyonnax a v současnosti 
se rozrostl tak, že hostí tisícovku vysta-
vovatelů z celého spektra optického od-
větví, ukazuje jeho vývoj a každoročně 
představuje nové technologické objevy. 

Firmy byly letos vyzvány, aby přivez-
ly na veletrh svůj nadčasový výrobek, 
službu nebo kolekci, která se zapsala 
do historie. Bude zajímavé sledovat, 
který z těchto artefaktů získá 7. října 
cenu Zlaté Silmo.

Oslavencům většinou prolétnou 
během slavnostní akce hlavou střípky 
toho, co prožili. Jaké byly klíčové oka-
mžiky tohoto francouzského veletrhu? 
Vezměme si to po rocích.
1967: Veletrh měl 58 vystavovatelů na 
ploše 1500 m2.
1971: Jejich počet narůstá o čtyři roky 
později čtyřnásobně, na 228, a plocha se 
rozšiřuje na 6000 m2. 

1972: Veletrh se přesouvá do hlavního 
města Francie.
1981: Od tohoto roku sídlí v pařížském 
Porte de Versailles a se svým klasickým 
podzimním datem je vnímán jako nejdů-
ležitější akce uvedeného období. 
1994: Poprvé se uděluje Zlaté Silmo. Tuto 
sošku může držet v ruce kreativní výrobce 
či zástupce značky, která dosáhla toho 
nejlepšího výsledku ve svém oboru.  
1996: Rok, kdy se stává nejskloňova-
nějším slovem start-up. Na veletrhu 
se objevuje řada nových značek, které 
optický průmysl proměnily a vdechly mu 
nový život. Je založena sekce veletrhu 
nazvaná Village a v ní se setkávají odlišně 
uvažující návrháři, kteří píší budoucnost 
nových značek.
1997: Veletrh se zaměřuje nejen na 
brýlové obruby, skla a technologie, 
ale také na zdravé vidění a věnuje se 
tématu slabozrakosti.
2010: Veletrh potřebuje větší plochu, 
a proto se koná na výstavišti Nord 
Villepinte, které se stává jeho novým 
zázemím. Téhož roku má 
svou premiéru Akademie 
Silmo, první vědecká kon-
ference na veletrhu. Od té 
doby každoročně přináší 
nové poznatky a výzkumy 
týkající se zraku. 
2014: Silmo se rozvětvuje 
za hranice a vzniká Silmo 
Istanbul, zaměřené na 
jihoevropský trh a Střed-
ní východ. Existuje také 

Silmo Sydney, které se poprvé konalo 
v březnu letošního roku.
2015: Nově pojatá kampaň má zachytit 
pařížskou eleganci a podtrhnout roli 
největšího veletrhu na světě. 
2017: Jaký bude tento veletrh v příštích 
padesáti letech, záleží na organizátorech, 
vystavovatelích a návštěvnících. Letos od 
6. do 9. října si návštěvníci každopádně 
mohou projít jedenáct sekcí, a to již zmíně-
nou Village s neotřelými nápady, dále brý-
lové obruby, optické přístroje a vybavení, 
kontaktní čočky, brýlové čočky, sportovní 
obruby, pomůcky pro slabozraké, luxusní 
zboží, tzv. Ab Fab Lab neboli absolutně 
famózní laboratoř s nejnovějšími techno-
logiemi včetně 3D tisku, vybavení optik 
a konečně partnerská sdružení, která op-
tiky pomáhají propojovat – od nákupčích 
přes weby až po sociální média.  

Z tiskových zpráv přeložila redakce
Foto: tiskové oddělení veletrhu Silmo

SILMO 
slaví padesátiny
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ZE ŽIVOTA ŠKOL autorka: Mgr. Daniela Říhová

STUDENTI A ŽÁCI 
Z ALŠÁKU
na mezinárodních 
veletrzích
Pomalu se již stává tradicí, 

že studenti a žáci oboru di-
plomovaný oční optik na Vyšší 
odborné škole zdravotnické 
a  Střední zdravotnické škole, 
Praha 1, Alšovo nábřeží 6/82, 
jezdí každý rok na vybraný od-
borný veletrh. 

V posledních letech většinou 
navštěvují veletrhy dva, kromě domácí 
OPTY v Brně též jeden v zahraničí. 
Na začátku loňského školního roku 
jsme se tak na konci září autobusem 
vypravili na Mezinárodní veletrh oční 
optiky Silmo v Paříži. Tento francouzský 
veletrh se vždy představuje jako akce 
s celosvětovým záběrem, jejímž cílem 

je prezentace světových novinek. 
Pro přehlednost bylo celé Si lmo 
uspořádáno do čtyř zón. Silmo Mode 
(Silmo Móda) představilo poslední 
kolekce brýlí, obruby v eklektickém stylu, 
sportovní a luxusní brýle a také fórum 
tendencí. Silmo Santé (Silmo Zdraví) se 
zaměřilo na brýlové čočky, pomůcky 
pro slabozraké a kontaktologii. Silmo 
Innovation (Silmo Inovace) nebylo 
jenom přehlídkou posledních inovací 
dosažených v oboru, ale oslovilo 
i specialisty na přístroje pro optiky, 
dodavate le  vybavení  a  zař ízení 
prodejen oční optiky a digitální 
technologie. Silmo Formation (Silmo 
Vzdělávání) se zaměřilo na přednášky, 
technické kroužky a workshopy.  

Kromě odborné a vzdělávací části si 
mohli všichni zúčastnění prohlédnout 
také Paříž. Při zhruba osmikilometrové 
procházce jsme měli možnost vidět 
nejznámější památky ve dne i večer. 
Ve městě v tento nedělní den právě 
probíhala akce Paříž bez aut a zdravý 
den, což nám všem ulehčilo procházky 
Paříží, nemuseli jsme se tolik proplétat 
mezi auty. Návštěva Mezinárodního 
veletrhu oční optiky Silmo byla sice 
náročná, ale každý z účastníků si odnesl 
mnoho krásných zážitků a hlavně 
odborných vědomostí.

Zajímavost, užitečnost, ale i nároč-
nost návštěvy veletrhu v cizině se 
potvrdila i letos, kdy se desítka loňských 
účastníků vydala znovu, společně 
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s dalšími sedmatřiceti zájemci, navštívit 
ve dnech 24. až 27. února Mezinárodní 
veletrh oční optiky MIDO v Miláně. 
Tento italský veletrh je největší 
v Evropě, letos se rozkládal v sedmi 
tematicky orientovaných pavilonech. 
Nestačili jsme se divit a žasnout nad 
impozantním rozmístěním stánků, 
nápaditost í  v  předvádění  zboží 
a úrovní jednotlivých vystavujících 
firem. Představili se zde nejen výrobci, 
ale i dodavatelé hlavně z Evropy 
a Asie. Z ostatních světadílů zde 
byli vystavovatelé zastoupeni jen 
výjimečně. Na první pohled byl zřejmý 
rozdíl mezi Východem a Západem, 
ani ne tak v prodávaném zboží, jako 
spíše ve formě, jakou výrobci své 
zboží nabízeli a jak je prezentovali 
návštěvníkům. Zajímavý byl pavilon 
rek lamy a  propagace ,  kde by la 
umístěna expozice zrcadlových síní. 
Mě oslovil zejména pavilon věnovaný 
technologiím a výrobě, kde byly 
soustředěny nejen výrobní linky všech 
známých firem na výrobu brýlových 
obrub i čoček, ale k vidění zde byly 
i nástroje, přípravky a nářadí potřebné 
k výrobě. Celý veletrh samozřejmě 
p r o v á z e l y  o d b o r n é  p ř e d n á š k y , 
prezentace a workshopy. Návštěva 
veletrhu MIDO byla opět pro všechny 
účastníky velmi náročná, ale za spoustu 
nezapomenutelných zážitků a poznatků 
prospěšných pro budoucí povolání 
trocha únavy jistě stála. Odměnou 
za náročný maraton po veletržních 
pavilonech byla pro všechny studenty 
nedělní prohlídka města. Společně 
jsme si nejprve prohlédli nejznámější 
milánské památky a poté následovala 
ještě individuální prohlídka zajímavých 
míst ve městě.

Každý rok se naši studenti a žáci 
účastní také mezinárodního veletrhu 
OPTA v Brně, kde mívá v posledních 
letech naše škola také stánek. Slouží 
k prezentaci školy a renomovaní 
vyučující v čele s vedoucím oboru 
zde podávají informace o studiu – 
o  o b o r u  o č n í  o p t i k  n a  s t ř e d n í 
čtyřleté škole i  o vyšším tří letém 
studiu oboru diplomovaný oční 
optik denním a dálkovém (dnes 
kombinovaném).  Nejvíce dotazů 

směřuje na informace o dálkovém 
studiu (studiu při zaměstnání). Letošní 
OPTY se o víkendu 10. až 12. března 
zúčastnili studenti 1. a 2. ročníku 
vyššího denního studia a 3. ročníku 
dálkového studia. Tato akce byla oproti 
výše zmíněným veletrhům v Paříži 
a Miláně spíše komorního charakteru, 
ovšem vš ichni  hodnot i l i  k ladně 
vstřícnost prodejců brýlových čoček 
a obrub. Naši studenti se zajímali také 
o doprovodný program, kde získávali 
vědomosti na zajímavých přednáškách 
kolegů a odborných optických firem. 

Večer se zašli podívat na prezentace 
jednotlivých firem a také na galavečer.

Účastníci zmíněných zahraničních 
zájezdů doporučují všem ostatním 
studentům a žákům oboru, aby také 
zhlédli některý veletrh v cizině – tedy 
nejen tuzemskou OPTU – a těší se 
na příští rok, kdy možná zase vyrazí... 
kam? To je ještě otázka.

 
Mgr. Daniela Říhová 
odborná vyučující VOŠZ a SZŠ,  
Alšovo nábřeží 6, Praha 1 
rihova@szspraha1.cz 
Foto: z archivu autorky

V Paříži studenti navštívili nejen odborný veletrh Silmo, ale došlo i na prohlídku 
města samotného.

Veletrh oční optiky MIDO v Miláně nabídl řadu zajímavých exponátů z oblasti techno-
logie výroby.
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PAMĚTI OPTIKA   autor: redakce

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

osmdesát šest let a mí známí, 
přátelé a kolegové mě nabádají, 
abych zavzpomínal na svoji životní 
pouť oční optikou, neboť jsem měl 
to štěstí, že jsem mohl přes pade-
sát let v oboru oční optiky působit 
a podílet se na jeho rozvoji.

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

O své pouti oční optikou vypráví pan 
Navrátil na stránkách našeho časopisu již 

třetím rokem. V prvních osmi částech své-
ho vzpomínání hovořil o počátcích oboru 
v předválečném období, o začátcích op-
tického vzdělávání u nás nebo o historii 
výroby kontaktních čoček v naší republice 
a vzniku prvních aplikačních středisek 
u nás. Připomněl rovněž vznik Společ-
nosti českých očních optiků a spolupráci 
českých optiků se zahraničními kolegy. 
Tentokrát bude vzpomínat na otevření 
studia optometrie v Olomouci nebo na 
zahájení výroby plastových čoček u nás.

Otevření studia optometrie 
na Univerzitě Palackého 
v Olomouci

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhláš-
kou č. 72 ze dne 3. srpna 1971 o zdravot-
nických pracovnících a jiných odborných 

pracovnících ve zdravotnictví, uveřejněné 
ve Sbírce zákonů, částka 21, ze dne 23. 
srpna 1971 stanovilo v hlavě první, § 4 
odst. 2, že mezi kategorie středních zdra-
votnických pracovníků patří nadále oční 
optici. V téže vyhlášce v § 40, ve které je 
stanovena specializace středních zdravot-
nických pracovníků, je uvedeno, že oční 
optik může pomaturitním specializačním 
studiem získat specializaci optometristy. 
Národní podnik Oční optika se na základě 
doporučení oftalmologické společnosti 
zabýval vytvořením této specializační 
náplně očního optika-optometristy již 
několik let. Proto byly se souhlasem 
ministerstva zdravotnictví a Ústavu pro 
další vzdělávání středních zdravotnic-
kých pracovníků v letech 1971–1972 
uspořádány tříměsíční internátní kurzy. 
Ty byly pořádány ve školicích místech 
při fakultní nemocnici v Praze, kde byl 
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přednostou MUDr. Emil Dienstbier, DrSc., 
pod vedením prof. MUDr. Josefa Balíka, 
DrSc., ve fakultní nemocnici v Olomouci 
pod vedením prof. MUDr. Heinze, DrSc., 
a ve fakultní nemocnici v Brně na Pekařské 
pod vedením doc. MUDr. Otto Riebela, 
CSc. Již v duchu připravované vyhlášky 
se kurzu zúčastnili vybraní oční optici 
s nejméně tříletou pomaturitní praxí. Další 
studium už bylo možné jen prostřednic-
tvím katedry pro doškolování středních 
zdravotnických pracovníků (již jsem se 
o ní zmínil v časopise 1/2016 a 4/2016). 
Systém doškolování byl třísemestrový, 
dálkový, první uchazeči byli soustředěni 
po dobu čtvrt roku na doškolovacím 
ústavu v Brně, bylo jich asi pět. Později se 
každý rok školilo asi 25 optiků, kteří měli 
na doškolováku vždy tři soustředění. Po 
prvním, které trvalo tři měsíce, následova-
lo druhé třítýdenní a poslední soustředění 
před ukončením studia bylo šestinedělní. 
Optici také při kurzech chodili na praxe 
do brněnské nemocnice u sv. Anny na 
Pekařské ulici. Po vydání vyhlášky č. 72 
v roce 1971 ministerstvo zdravotnictví 
udělilo tzv. pardon pro zdravotní sestry, 
které v šedesátých letech pracovaly 
v nemocnicích a neměly maturitu. Tímto 
„pardonem“ jim byla přiznána kvalifikace 
zdravotnického pracovníka, i když neměly 
maturitu. Totéž se týkalo asi deseti očních 
optiků, kteří sice maturitu měli, ale neměli 
novou kvalifikaci na optometrii a už byli 
ve věku, kdy by pro ně bylo studium 
náročné. Ministerstvo zdravotnictví jim 
tedy také udělilo tzv. pardon a přiznalo 
jim kvalifikaci optometristy, přestože 
neprošli doškolovacím ústavem. Byli to 
optici starší 45 let, kteří třeba za války 
dělali v Německu lapiduchy, byli ně-
jakým způsobem vyškoleni, například 
studovali na škole u Zeisse v Jeně. Vedení 
národního podniku prosadilo, že optici, 
kteří po zdárném studiu na škole udělali 
kvalifikační zkoušku na optometristu, 
museli ještě spolupracovat s Ústavem 
národního zdraví a chodili minimálně na 
jeden rok jednou týdně na polikliniku, kde 
prováděli refrakční zkoušky. Oční lékař 
prohlédl pacienta, aby zjistil, zda jeho oko 
není nemocné, a další vyšetření a předpis 
dioptrií už prováděl optometrista sám. 

V té době jsme se v národním podniku 
také snažili o to, aby bylo možné studovat 

obor optometrie na 
vysoké škole. K tomu 
se váže následující 
příběh. Jako ředitel 
podniku Oční optika 
jsem byl jednoho dne 
pověřen ministrem 
zdravotnictví, abych 
šel na ústřední výbor 
strany za Josefem Hav-
línem, tajemníkem pro 
oblast školství, že prý 
má lékařský předpis 
ze státního sanatoria 
a potřebuje zhotovit 
brýle. Vydal jsem se 
tedy za ním, předložil 
jsem mu různé ob-
ruby a dohodli jsme 
se na sklech. Vybral si 
obruby a v podniku 
jsme mu udělali brýle. 
Byl spokojený, ale ne-
chtěl brýle zadarmo, 
chtěl je zaplatit. Bylo 
mu řečeno, že státní 
sanatorium pro první 
okruh zdravotnické 
péče poskytuje tzv. 
individuální obruby, 
které nemusí doplácet. V tehdejší době 
byla individuální obruba z dovozu a stála 
nějakých 350 korun. Tajemník se mě tedy 
ptal: „Co váš podnik potřebuje? Můžu 
vám nějak pomoct, jak jste na tom se 
školstvím?“ Tak jsem mu řekl, že bychom 
potřebovali zavést pro novou kategorizaci 
optiků-optometristů kvalitnější školství 
a že si představujeme, že bychom měli 
zřídit pro optiky a optometristy vysokou 
školu. Havlín na to řekl, že je to dobrý 
nápad, že jsme vzdělaní lidé, brýle jsou 
potřebné a dobré vyšetření očí je potřeba 
umět skloubit s výběrem a anatomickým 
přizpůsobením brýlí. A ať mu tedy připra-
víme nějaký návrh. 

Pln radosti jsem se odebral na mi-
nisterstvo zdravotnictví za ředitelkou 
školního odboru doktorkou Peltrámo-
vou a sdělil jí obsah mého rozhovoru 
s tajemníkem Havlínem a jeho požehná-
ní k tomu, abychom měli vysokou školu. 
Ředitelka projevila pochopení a sjednala 
mi schůzku na ministerstvu školství s pří-
slušným ředitelem odboru, který měl na 

starost zdravotnické školství. Při diskuzi 
s ním jsme však byli nemile překvapeni, 
když nám sdělil, že trvá minimálně pět 
až deset let, než se nová škola připraví 
a prohlásil, že to je v současné době 
nemožné. Přímo v jeho kanceláři se mi 
podařilo telefonicky spojit s pracovní-
kem pro vysoké školy ústředního výboru 
strany, prof. Jaroslavem Pecnem, který 
potvrdil, že se uvažuje o posílení oboru 
oční optiky o kvalitní vysokoškolské 
vzdělání. Ředitel příslušného odboru na 
ministerstvu školství poté vydal souhlas, 
ale chtěl, abychom sami přišli s návrhem, 
na které škole se bude optometrie 
studovat. Zavolal jsem tedy inženýru 
Jaroslavu Poláškovi a sdělil mu: „Jardo, 
máme šanci, o které jsme snili dvacet 
let!“ Inženýr Polášek, pozdější docent 
a doktor věd, připravil během krátké 
doby osnovy pro uvažovanou vysokou 
školu optometrie. 

Na ředitelství podniku Oční optika 
v tehdejší době náhodou přišel vedou-
cí olomoucké oční optiky a současně 

Profesor MUDr. Václav Švec, CSc., rektor Univerzity Palackého 
v Olomouci, jenž umožnil založit šestileté dálkové studium op-
tometrie na olomoucké univerzitě (na fotografii vpravo společně 
s Jaroslavem Marxem a Josefem Navrátilem).
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vedoucí katedry z brněnského doško-
lováku Milan Fidor, který byl velkým 
pomocníkem při prosazení vysokoškol-
ského vzdělání, a navrhl, abychom tuto 
školu zřídili na Univerzitě Palackého 
v Olomouci, kde byl tehdy rektorem a též 
děkanem na oftalmologii profesor Vác-
lav Švec. Požádal jsem Milana Fidora, aby 
mi s panem profesorem sjednal schůzku. 
Navštívil jsem jej, abych mu představil 
naše návrhy, on projevil porozumění 
a při jednání bylo dohodnuto, že toto 
studium bude otevřeno na přírodově-
decké fakultě. Pozval tehdejšího docenta 
Karla Tomančáka, který sice zpočátku 
nejevil velkou radost, ale podařilo se 
nám ho přesvědčit, aby byl obor na jeho 
katedře otevřen. Jako název oboru (prv-
ního vysokoškolského studia pro očního 
optika) byla zvolena aplikovaná optika 
a optometrie. Studium bylo zahájeno 
v roce 1986. Měli jsme představu, že 
absolventi budou pracovat ve vedoucích 
funkcích národního podniku a také na 
výzkumném pracovišti. Naše nadřízená 
farmaceutická jednotka SPOFA tehdy 
platila jen výzkumná pracoviště pro far-
maceutické podniky a tím pádem výrob-
ní podniky Okula, Dioptra a také národní 
podnik Oční optika neměly oborové 
výzkumné pracoviště. Národní podnik 
Oční optika si proto sám zřídil podnikové 
výzkumné pracoviště až v 80. letech, kte-
ré vedl RNDr. Milan Křížek, CSc. Pro toto 
pracoviště jsme získali budovu v Praze 8 
v ulici Na Žertvách. Na tomto pracovišti 
se zpočátku vyráběly formy pro Fresne-
lova prizmata, které přímo tam Miroslav 
Krejza a jeho spolupracovníci odlévali ze 
silikonového kaučuku. Je potěšitelné, že 
pan Krejza je vyrábí a distribuuje dosud. 
Kromě jiných se tam také vyráběly formy 
pro asférické čočky používané po ope-
racích šedého zákalu, které se však od-
lévaly už na dalším pracovišti v Čivicích. 
Sestavovaly se tam také dalekohledové 
brýle, systém 1/8 pro slabozraké. V 80. le-
tech minulého století bylo na tomto 
výzkumném pracovišti zaměstnáno asi 
sedm odborníků. V národním podniku 
Oční optika jsme se snažili získat zařazení 
do oborového výzkumu financovaného 
SPOFOU. Bohužel po ukončení činnosti 
národního podniku Oční optika v 90. le-
tech skončilo i toto pracoviště a nevím, 

zda v ČR v současnosti nějaký optický 
výzkum existuje.

Studium v Olomouci bylo zahájeno 
podle zákona o dálkovém studiu na VŠ 
jako šestileté s pravidelnými soustředě-
ními na přednášky a zkoušky. Vedení 
národního podniku Oční optika toto 
studium plně podpořilo a vytvářelo 
studentům podmínky pro studium tím, 
že je uvolňovalo z pracovního procesu, 
aniž by si museli brát náhradní volno 
nebo dovolenou, dokonce se jim hra-
dila i doprava, ubytování a stravování 
v Olomouci. Deset optiků toto studium 
dokončilo v roce 1992 s magisterským 
titulem a stali se magistry aplikované 
optiky a optometrie. Bohužel se usku-
tečnily jenom dva ročníky na konci 
osmdesátých let, poté, po revoluci a po 
rozpuštění národního podniku Oční 
optika zaniklo i toto dálkové studium. 
Po dohodě s očními lékaři se později 
podařilo otevřít studium optometrie na 
lékařské fakultě UK v Praze, na Masary-
kově univerzitě v Brně a na Slovensku 
v Bratislavě. V Olomouci zůstalo studium 
také, a to jak magisterské, tak bakalářské, 
až do roku 2005. Poté se muselo znovu 
akreditovat (kvůli změně legislativy, 
kdy byli optometristé zařazeni mezi 
nelékařské zdravotnické pracovníky). 
Od akademického roku 2005/2006 bylo 
znovu otevřeno prezenční studium 
optometrie v programu Specializace ve 
zdravotnictví, pozn. redakce.

Spolupráce 
s maďarskými optiky 
a výroba plastových 
čoček

V minulém čísle jsem hovořil o me-
zinárodní spolupráci, která probíhala 
jednak po jakési společenské linii v po-
době vzájemných výjezdů menších 
skupin optiků do zahraničí a naopak, 
na druhé straně po linii vedení národ-
ních podniků v jednotlivých zemích. 
Díky našim vedoucím pracovníkům, 
řediteli odštěpného závodu v Bratislavě 
Matušíkovi a jeho náměstku Vojtěchu 
Mušitzovi, kteří ovládali maďarský jazyk, 
jsme mnohokrát úzce spolupracovali 
s optickou firmou Ofotért v Maďarsku, 

jež koupila americkou licenci na výrobu 
plastových čoček a s jejich vývojem a vý-
robou nás seznámila. Bylo to na začátku 
osmdesátých let, kdy byla převážná část 
čoček (až 90 %) skleněných a pouze ne-
patrná část byla z plastu (od firmy Essilor 
a dalších zahraničních výrobců). Tyto 
plastové čočky byly nerozbitné, snadno 
se sice poškrábaly, ale byly odolné proti 
nárazům. Pamatuji se, jak jsem tyto 
čočky předváděl různým potentátům 
tak, že jsem do nich bouchl kladivem 
a ony vydržely, nepraskly. Chtěli jsme 
v podniku dosáhnout toho, aby se tyto 
čočky buď dovážely do Československa, 
nebo ještě lépe, aby se u nás vyráběly. 
Proto jsme se s Maďary bavili o tom, 
že by nám poskytli technické znalosti 
o výrobě těchto čoček, dodávali nám 
formy pro monomer vyráběný v Semtí-
ně a nějakým způsobem se finančně 
podíleli na výrobě u nás. Nejednalo se 
ale o žádnou detailní domluvu, šlo spíše 
o diskuze mezi vedoucími pracovníky při 
našich setkáních, kdy jsme přemýšleli, 
jak Československu pomoct v oblasti 
brýlových čoček. Maďaři je v té době 
měli mnohem lepší, protože je vyráběla 
firma Mom Magyaroptik v Budapešti, 
což byla světová firma v oblasti výroby 
optických přístrojů i čoček. 

V tehdejší době (60. léta) jsme dě-
lávali brýle i předsedovi vlády a různým 
funkcionářům a panovaly mezi námi 
dobré přátelské vztahy, a tak jsme těchto 
konexí využili a podařilo se nám ze zná-
mosti získat pro podnik počítač – jakousi 
velkou bednu, sestavenou z bulharských 
disků, maďarské tiskárny, polské pásky, 
českých procesorů a dalších východoně-
meckých komponentů. Vybudovali jsme 
pro něj v podniku samostatné pracoviště 
s asi osmi pracovníky pod vedením Ing. 
Vrány a Venduly Dusilové, kteří jej obslu-
hovali, a celý systém zásobování se začal 
dělat přes počítač. Mirek Víšek, vynikající 
oční optik, pracovitý a nápaditý ředitel 
východočeské krajské správy, tenkrát 
přišel na delší dobu do Prahy a vymyslel 
a zavedl systém zásobování očních optik 
pomocí uvedeného počítače. Vymyslel 
také systém zasílání zboží několika naši-
mi auty a okružně sběrný servis. Za to mu 
patří velký dík, neboť jsme byli dokonce 
dáváni za vzor v národním hospodářství, 
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že v oční optice jdeme progresivním 
způsobem v oblasti výpočetní techniky. 

Mirek Víšek byl se mnou též v Ma-
ďarsku, abychom do detailů domluvili, 
jakým způsobem by měla pokračovat 
spolupráce. V Pardubicích mě pak seznámil 
s ředitelem chemičky VCHZ Pardubice, 
kde jsme brýlové čočky chtěli vyrábět 
nebo nakupovat monomer. Ředitel byl 
velmi přátelský, ale přímou výrobu čoček 
odmítl s tím, že mají plnou kapacitu, 
protože vyrábějí známou plastickou trha-
vinu Semtex, kterou výhodně exportují. 
Doporučil nám ale inženýra Doubravu, 
který plastové hmoty vyrábí a pracuje na 
nich a rozumí jim. Přijali jsme ho k nám do 
podniku s tím, že potřebujeme, aby zavedl 
výrobu plastových čoček. Tehdejší podnik 
Dioptra Turnov, který brýlové čočky u nás 
vyráběl, byl totiž zaostalý v oblasti vývoje 
a nejevil zájem zabývat se plastovými 
čočkami, neboť budoucnost podle nich 
byla ve skleněných čočkách. Přitom jsme 
jim jako podnik pomohli přes předsedu 
vlády, aby vyráběli brýlové čočky na auto-
matických linkách z Itálie a aby při sériové 
výrobě uspořili pracovníky. VHJ SPOFA 
nepodporovala Dioptru Turnov finančně 
ani v cílových plánech, protože důležitá 
pro ni byla především výroba léků. 

Proto jsme jako národní podnik 
přikročili k samostatné výrobě. S inže-
nýrem Doubravou, který u nás začal 
pracovat v roce 1987, byly určité potíže, 
zaváděl výrobu velmi pomalu a po roce 
1990 nakonec odešel a začal se věnovat 
politice, stal se nejprve předsedou ONV 
v Pardubicích a později poslancem. Moc 
se nám v podniku neosvědčil, byl to své-
rázný člověk, který nedodržoval pracovní 
kázeň a výroba se táhla, přesto ale něco 
připravil a mohli jsme tak výrobu brýlo-
vých čoček na přelomu osmdesátých 
a devadesátých let zahájit. 

Mirkovi Víškovi se podařilo získat 
v Čivicích od národního výboru budovu 
kulturního střediska s knihovnou, která 
se likvidovala. Celou budovu nám – tedy 
podniku Oční optika – prodali. Nechali 
jsme udělat projekt, budova se přestavě-
la a zahájili jsme v ní výrobu plastových 
čoček. Vyráběli jsme v pěti lidech asi 
15 000 kusů čoček ročně, výroba byla 
poměrně drahou záležitostí. Mezitím do-
šlo k částečné privatizaci podniku, takže 

výroba byla ukončena. V Čivicích ovšem 
pracují dodnes v systému, kterému se 
ve světě říká optická laboratoř (my jsme 
tomu říkávali receptová brusírna).

Plastové čočky měly své nedostatky, 
jako je poškrábání a měkkost, proto se 
u nich prováděla už při výrobě povr-
chová úprava tzv. lakováním. Při určité 
teplotě se nanášel rotačním systémem 
lak, který povrchovou čočku ztvrdil. 
V naší výrobě v Čivicích jsme čočky také 
tvrdili, říkali jsme tomu odstředivé kap-
ky – kapka laku se kápla na čočku, která 
se točila, a došlo k jejímu ztvrzení. Tehdy 
se u nás prodávalo ještě i hodně skleně-
ných čoček, u kterých jsme proti rozbití 
prováděli tvrzení tepelným způsobem, 
což znamenalo, že se čočka v malé pícce 
nahřála na teplotu tání čočky (kolem 
700 stupňů) a prudce se vzduchem 
ochladila. Tím vzniklo určité pnutí v malé 
povrchové vrstvičce, uvnitř byla čočka 
tepelná, takže byla pružná a byla tak 
velmi těžko rozbitná. Potentátům jsem 
vždycky předváděl její odolnost tak, že 
jsem čočkou házel o zeď a ona se neroz-
bila. Plastové čočky v průběhu let nadále 
zvyšovaly svou jakost a dnes ovládly svět.

Různé směry v podniku 
Oční optika

Ve vedení podniku Oční optika 
byly v sedmdesátých i osmdesátých 
letech dva směry. Na jedné straně chtěli 
náměstek Dvořák a doktor Haninger 
vybudovat národní podnik Oční optika, 
pozdější státní podnik, za každou cenu, 
aby byl posílen jeho finanční efekt. Chtěli 
přebírat výrobu od různých podniků, 
dokonce i přejímat výrobu brýlí pro 
slabozraké a pomůcek pro slabozraké, 
přístrojů na čtení, které by se prodávaly. 
Chtěli zcela změnit charakter práce 
optika, který jsem prosazoval já, tedy že 
optik má být vzdělán tak, aby dokázal 
samostatně pracovat a zákazníkovi, 
který přijde do optiky, uměl vyzkoušet 
zrak, vybrat vhodnou brýlovou obrubu 
a čočky a zhotovit brýle v krátké době 
(nejdéle do tří dnů). A aby optik ty brýle 
sám udělal a upravil podle obličejových 
parametrů zákazníka, přizpůsobil je 
a provedl zrakovou zkoušku, jak zákazník 

s brýlemi vidí. Chtěl jsem proto vybu-
dovat nejenom podnik Oční optika, ale 
i očního optika jako profesi, kvalitního 
pracovníka, který má nejen vzdělání, ale 
i zkušenosti a uznání veřejnosti. Snažili 
jsme se svým způsobem přiblížit úrovni 
lékáren. Osm let jsme přece v začátcích 
byli v lékárenských službách a poznali 
jsme zblízka práci lékárníků a laborantů. 
Nechtěli jsme být jako optici na úrovni 
lékárenských laborantů, my jsme chtěli 
být na úrovni lékárníků. To byla nejen 
moje tendence, stejný názor měli i Mi-
lan Fidor z Olomouce, Armando Tatar 
z Ostravy a mnoho dalších. Naproti tomu 
druhá skupina chtěla budovat podnik 
a centralizovat dílny. Pokud je mi známo, 
dnes už tento způsob převažuje, pouze 
malí optici mají ještě dílnu a mnozí op-
tici si nechávají zhotovovat brýle jinými 
firmami. V podstatě je to návrat zpět 
o padesát let – takto pracovaly hodi-
nářské živnosti, které měly jen obruby, 
ale brýlové čočky nikoliv, stávaly se tak 
jen jakýmisi prodavači a jezdili si nechat 
zhotovit brýle do Prahy. 

K tomu, abychom zkvalitnili po-
stavení očního optika ve společnosti, 
jsme potřebovali dosáhnout jedné zá-
sadní věci – dostat se do Společenstva 
evropských očních optiků a budovat 
spolupráci na úrovni. Oproti jiným stá-
tům, jako jsou Polsko, Bulharsko, Rusko, 
Německo, Španělsko i Francie, jsme měli 
výhodu v tom, že jsme byli součástí 
ministerstva zdravotnictví a měli jsme 
kvalifikaci zdravotnického pracovníka. 
Například kolegové z tehdejší NDR si 
nám stěžovali, že co se týče struktury 
řízení, jsou na stejné úrovni jako třeba 
pohřební služba nebo zahradnictví, 
což se jim hluboce nelíbilo. Proto jsme 
se u nás snažili navázat užší spolupráci 
s Evropskou společností pro optometrii 
a zúčastňovali jsme se mnoha kongre-
sů v zahraničí. Stát na to tehdy slyšel 
a umožňoval nám i přídělem devizových 
prostředků kongresy navštěvovat, byli 
jsme v Bruselu, ve Španělsku a dokonce 
i v některých státech Ameriky. Při naší 
snaze prosadit u nás vzdělávání opto-
metrie jsme vycházeli z učiva například 
belgických, španělských nebo francouz-
ských škol, spolupracovali jsme velmi 
úzce i s Finskem. Já jsem byl dokonce 
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jmenován na optickém kongresu v lis-
topadu 1968 v Bruselu čestným členem 
Evropské společnosti pro optometrii, na 
diplomu je uvedeno „za rozvoj optomet-
rie ve východních zemích“. Bylo to uznání 
naší snahy o zkvalitnění práce optika. 

Cesta do USA v roce 
1977 a její následky

Chtěl bych se také zmínit o tom, 
jak jsem se dostal do evidence StB. 
Je to velmi zajímavý příběh a musím 
podotknout, že jsem nikdy s StB nespo-
lupracoval.

V září 1977 mě firma Coburn z USA, 
od které jsme nakoupili prostřednictvím 
společnosti Strojimport stroje pro vy-
budování dvou receptových brusíren, 
jedné v Praze a druhé v Bratislavě, jako 
ředitele podniku Oční optika pozvala 
na oslavy 50. výročí založení firmy do 
USA. Nejprve jsem z toho měl jako 
zaměstnanec státního podniku určité 
obavy, nevěděl jsem, jakým způsobem 
oznámit, že mě pozvali (dostal jsem od 
firmy pozvání a letenku na let tryskovým 
letounem Concorde). Se svými přáteli 
jsem se obrátil na pracovníky minister-
stva zdravotnictví, kteří měli na starosti 
bezpečnost státu, a sdělil jsem jim, že 
jsem byl pozván do Ameriky. Řekli mi, že 
o tom ví, ať si zařídím ostatní potřebné 
věci a jedu. Byl jsem pozván přes podnik 
zahraničního obchodu Merkuria, kde mi 
sdělili, že mi cestu zorganizují. Vybavili 
mě tedy letenkou do Paříže a odtud jsem 
pak odletěl Concordem do Spojených 
států. Z Paříže jsem odlétal v osm hodin 
večer a ve Washingtonu jsem byl v šest 
hodin odpoledne. (Letadlo letělo rych-
lostí Mach 2, což je rychlost zvuku, resp. 
rychlostí 2300 km/h. Plánovaná i skuteč-
ná doba letu z Paříže do Washingtonu 
tak trvala 3,55 hodin, běžným letadlem 
to bylo osm a půl hodiny.)

Kromě mě byla pozvána řada dalších 
představitelů podobných podniků jako 
byla Oční optika, ale z kapitalistických 
zemí jako Belgie, Francie, Finska, Španěl-
ska, Německa a Rakouska, a také zástupců 
velkých společností, které od firmy Co-
burn nakupovaly stroje do receptových 
brusíren pro výrobu vysokoindexových 

skel (např. Rodenstock, Swarovski a dal-
ších). Ze socialistického bloku jsem byl 
já jediným pozvaným. Cesta byla velmi 
užitečná, navštívil jsem výrobní závody 
této firmy ve Virginii, Texasu a Oklaho-
mě, zúčastnil jsem se prohlídky továrny 
Coburn v Muskogee v Oklahomě a také 
receptové brusírny a centrálního zpraco-
vatelského závodu Omega v Dallasu. Tato 
firma již tehdy vyráběla intrakamerální 
čočky (pro operativní výměnu čoček po-
stižených šedým zákalem). Poprvé jsem je 
tehdy dovezl do Československa a předal 
je tehdejšímu hlavnímu oftalmologovi, 
prof. MUDr. Hanuši Krausovi, DrSc., jenž 
byl přednostou II. oční kliniky 1. LF UK 
a VFN Praha. Krátce poté se již začaly do 
Československa objednávat pro operace 
šedého zákalu. V Richmondu ve Virginii 
jsem se zúčastnil prohlídky výroby plasto-
vých čoček, samotné sídlo firmy Coburn 
na výrobu strojů se nachází v Oklahomě. 

Cesta trvala asi osm dnů, zpět jsem 
se vrátil 2. října 1977. Na letišti mě čekala 
manželka, která mi říkala: „Máš velký 
průšvih, protože ministr zdravotnictví 
Jaroslav Prokopec o té cestě nevěděl 
a vznikla tady panika, že jsi utekl do 
Ameriky.“ Zavolal jsem tedy na sekreta-
riát ministra a řekl jsem sekretářce paní 
Knihové: „Pokud se nemýlím, soudruh 
ministr má zítra svátek, mohl by mě při-
jmout?“ Ona řekla: „Pane řediteli, můžete 
přijít.“ Ještě tentýž den jsem pana ministra 
navštívil, poblahopřál jsem mu k svátku 
a řekl jsem, že se ke mě doneslo, že mám 
velký průšvih. A on říká: „Ale ne, to ten 
Jarda.“ Myslel profesora doktora inženýra 
Jaroslava Veselého, který byl náměstkem 
ministra. Než jsem odlétal do Ameriky, 
řekl jsem mu o tom, že tam jedu, a on 
říká: „Neboj, já to zařídím, dáme ti souhlas.“ 
Jenže nezařídil nic, sám odjel na měsíc do 
Polska a na mě zapomněl. Pilní „esenbáci“ 
z ministerstva zdravotnictví se dozvěděli, 
že Navrátil odjel a nemá souhlas ministra, 
tak nahlásili na nejvyšší policejní místa, že 
ředitel národního podniku utekl do Ame-
riky. Ministr mi tehdy řekl: „Dnes jsem to 
dodatečně odsouhlasil.“ Domníval jsem 
se, že tím je tato záležitost vyřízená, ale 
mýlil jsem se, nebylo tomu tak. 

Asi za měsíc mi najednou domů 
přišla obsílka, že se mám dostavit do 
Bartolomějské ulice (kde bylo hlavní 

sídlo Státní bezpečnosti, pozn. redakce) 
a přinést sebou pas. Vrátného tam dělal 
můj pětasedmdesátiletý strýc a když mě 
viděl, říká mi: „Pepiku, co tady chceš?“ a já 
říkám: „No, strejdo, pozvali mě, asi kvůli mé 
Americe!“ Šel jsem nahoru, byli tam samí 
mladí příslušníci StB v hodnosti nadporu-
číků a kapitánů a přivítali mě s tím, že jsem 
byl bez souhlasu ministra v Americe a prý, 
jak je to možný? Ujal se mě jeden kapitán, 
který měl prý vystudovanou vysokou 
právnickou školu a měl doktorát. Řekl jsem 
mu: „Podívejte se, já jsem kluk z chudé ro-
diny, vždycky jsem četl rodokapsy a mým 
celoživotním snem bylo kouknout se do 
Ameriky a vidět indiány, ranče a podobné 
věci.“ Chtěl po mě vědět, kdo tam se mnou 
byl. Odpověděl jsem, že z Československa 
a ostatních socialistických států včetně 
Sovětského svazu nikdo. Že tam byli 
představitelé podobných podniků, jako 
byla naše Oční optika, a my jsme tehdy byli 
velký podnik, měli jsme 520 očních optik, 
byli jsme v Evropě monopol. Řekl mi, že 
to stejně byla chyba a chtěl, abych napsal 
seznam osob, se kterými jsem tam byl. Vzal 
jsem tedy hned u nich tužku a napsal jsem 
tam seznam jmen, který jsem podepsal 
a předal jim ho. Tím to skončilo. 

Paradoxní bylo, že mi ten kapitán 
pak ještě povídá: „Soudruhu řediteli, já 
mám doma ženu po mateřské dovole-
né, máme malé dítě a ona nemá práci, 
nemohl byste ji u vás zaměstnat?“ Tehdy 
bylo v každém podniku tzv. oddělení pro 
zvláštní úkoly, které mimo jiné plánovalo, 
kdo kam by se stěhoval, kdyby začala 
válka. Náš podnik se měl taky stěho-
vat mimo Prahu a k tomu musela být 
určena opatření civilní obrany, zásoba 
plynových masek a podobně. Měl jsem 
na tom úseku jednu starší dámu, účet-
ní, kterou to ale moc nebavilo a chtěla 
odtud odejít. Přemýšlel jsem, co mám 
dělat, vždycky jsem měl potíže s tím, 
že v podniku nebyly včas vypracovány 
plány obrany, kam jít a co dělat, kdyby 
začala válka. Řekl jsem si tedy v duchu, 
že on je policajt, že by jí radil a já bych 
měl pokoj, a tak jsem tu jeho ženu na 
tuhle funkci vzal.

Redakce
Foto: z archivu Josefa Navrátila
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Co dělá novou jednodenní čočku 
ACUVUE OASYS® 1-Day tak výjimečnou? 

Technologie HydraLuxe™ –  technologie integrující slzy

ACUVUE®, ACUVUE OASYS® a HydraLuxe™  jsou ochranné známky společnosti JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. © Johnson & Johnson, s.r.o., 2017.

Zjistěte více o těchto nových kontaktních čočkách na www.jnjvisioncare.cz

Mela jsem pocit, jako bych cocky 
v oku ani nemela. Pro me zatím 

nejlepší kontaktní cocky.
Mgr. Barbora Ullrichová DiS, optička

Jedná se o skutecne skvelou 
novinku, kterou budu velmi ráda 

doporucovat svým klientum.
Jarmila Skryjová, majitelka optiky 

a optometristka
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Čočka má řadu unikátních 
vlastností, díky kterým 
napodobuje přirozenou 
funkci mucinu a napomáhá 
tak udržovat stabilní slzný 
film po celý čas nošení.Vysoce hydratovaný a propustný silikon

Vylepšené zesíťování materiálu

Molekuly připomínající slzný �lm

G_COOC2_17

AO1D_COO_210x297_05/17.indd   1 03/05/17   21:04



66

Nové jednodenní 
kontaktní čočky pro
NÁROČNÉ DNY
Náš životní styl je stále ná-

ročnější a  kontaktní čočky 
s ním musí držet krok. Marcella 
McParland, Brian Pall a Cristina 
Schnider seznamují s  koncep-
tem nových kontaktních čoček 
ACUVUE  OASYS® 1-Day with 
HydraLuxe™, které jsou navržené 
tak, aby naplnily konkrétní potře-
by našich klientů.

Naším hlavním úkolem a každoden-
ní pracovní náplní je nalezení takového 
typu kontaktních čoček, který nejvíce 
vyhovuje klientům. Naše doporučení je 
postaveno na mnoha faktorech vychá-
zejících z požadavků klienta. Jsou tedy 
důležité nejen jeho nároky na vidění, 
ale i postoje a životní styl, zdraví oka 
a projevené příznaky.

Tento úkol snadněji splníme, pokud 
lépe pochopíme klientovy potřeby 
a nabídneme mu nový koncept de-
signu kontaktních čoček s technologií, 
která umožní tyto potřeby naplnit. Jako 
kontaktologové víme, že neexistuje 
kontaktní čočka, která by splnila všechny 
požadavky všech našich klientů. Výzkum 

nám ale pomáhá identifikovat různé 
skupiny klientů na základě klíčových 
rozdílů v jejich potřebách a vlastnostech.

Tyto poznatky nabízejí mnohem 
přesvědčivější argumenty pro naše do-
poručení konkrétního výrobku a umožní 
nám cílenější diskuzi s našimi klienty. 
Kontaktní čočky a produkty s novými 
technologiemi by proto měly poskyt-
nout individuální vlastnosti a pohodlí, 
které si každý klient zaslouží.

V tomto článku se budeme podrob-
ně zabývat konceptem, který stojí za 
novými jednodenními kontaktními čoč-
kami  ACUVUE OASYS® 1-Day s techno-
logií  HydraLuxe™ společnosti Johnson & 
 Johnson Vision Care. Tyto nové čočky vy-
cházejí ze známé značky ACUVUE  OASYS® 
a mají vlastnosti navržené speciálně pro 
nositele, kteří prožívají náročné dny a mo-
hou těžit z výhod jednodenní varianty. 

Design inspirovaný okem

Za kontaktními čočkami ACUVUE® 
a metodami použitými k jejich hodnocení 
stojí filozofie nazývaná jako design inspiro-

vaný okem (Eye-inspiredTM Design). S touto 
filozofií přistupují vědci a kliničtí experti 
k prvotnímu pochopení přirozenosti oka, 
kterou pak použijí k vývoji nových produktů.

Tento koncept byl již s úspěchem 
použit u jiných kontaktních čoček 
z řady ACUVUE® a jak uvidíme, pomohl 
optimalizovat technologii pro čočky 
 ACUVUE OASYS® 1-Day zlepšením inter-
akce se slzným filmem a povrchem oka.

Z provedených výzkumů v duchu 
tohoto pojetí jsme si odnesli poznatek, že 
jedna velikost nesedí všem. Zrakové po-
žadavky a frekvence výměny samy o sobě 
neurčují potřeby, které mívá klient na my-
sli. Požadavky klientů jsou mnohostranné 
a vzájemně se překrývají. Pokud je nějaký 
rozdíl mezi zeměmi, celkové potřeby jsou 
si spíše podobnější, než že by se lišily.

Prostředí, aktivity 
a symptomy

Společnost Johnson & Johnson Vision 
Care se spojila s nezávislou společností na 
průzkum trhu Kadence International a po-
žádala ji, aby prozkoumala zkušenosti nosi-

KONTAKTNÍ ČOČKY překlad: Mgr. Martin Falhar, Ph.D.
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telů během dne. Provedla studii 
mezi 243 nositeli měkkých kon-
taktních čoček různých druhů 
a značek ve věku 18–39 let [1]. 

Téměř šest z deseti nosi-
telů (59 %) má zkušenosti se 
sníženým pohodlím s kon-
taktními čočkami v průběhu 
denního nošení. Jedná se 
o klienty, u kterých význam-
ně kolísá běžná denní aktivita 
v různých typech prostředí, 
což klade nároky na stabilitu 
slzného filmu (obr. 1).

Klientů s klesajícím po-
hodlím bylo jednoznačně 
více než nositelů s pohod-
lím na konstantní úrovni. 
Pokles pohodlí byl spojován 
se změnou více než deseti 
aktivit v průběhu dne (36 % 
oproti 21 %) a se změnou 
prostředí (průměrný počet 
změn 7,2 oproti 5,8).

Pokles pohodlí a spo-
kojenosti je rovnoměrně 
zastoupen jak u jednoden-
ních čoček, tak i u čoček 
s pravidelným režimem 
výměny. Jako hlavní důvod 
nespokojenosti byly uvá-
děny unavené oči (78 %) 
a suché oči (74 %) (obr. 2).

K rozpoznání klientů, kte-
ré trápí nepohodlí, je nutné 
promyšlené kladení otázek. Pokud jejich 
problémy nejsou řešeny, čas pohodlného 
nošení se zkracuje, což má za následek 
snížení celkové doby nošení. To může 
vést k dočasnému přerušení nošení kon-
taktních čoček a často je klient postupně 
přestane nosit úplně [2].

Známe-li lépe prostředí, ve kterém 
klient žije a pracuje, aktivity, které vy-
konává, a sledujeme-li symptomy, se 
kterými má zkušenost, můžeme pak 
otevřít diskuzi o převedení na kontaktní 
čočky, které budou schopny řešit jeho 
požadavky – ACUVUE OASYS® 1-Day.

Úloha slzného filmu

S rostoucí znalostí klientových potřeb 
a jeho zkušeností s kontaktní čočkou věd-

ci lépe pochopili, jak se navzájem ovlivňu-
jí kontaktní čočka, oko a slzný film [3].

Historicky je slzný film dělen na 
jednoduché tři struktury – mucinovou, 
vodnou a lipidovou vrstvu. Za posled-
ních deset let výzkumu v této oblasti se 
však ukazuje, že slzný film je mnohem 
složitější [4–6].

V základní bazální vrstvě má mucin 
klíčovou úlohu v ochraně povrchu oka, 
protože umožňuje víčkům klouzat přes 
rohovkové epiteliální buňky. Vodná vrs-
tva je spíše než z vody složená z elektro-
lytů, proteinů a enzymů, které poskytují 
výživu a hydrataci rohovce a plní také 
ochrannou funkci oka. Lipidová vrstva 
obsahuje polární a nepolární vrstvy, které 
se navzájem ovlivňují, a s dalšími prvky 
slzného filmu umožňuje lubrikovat oko 
a udržovat hydrataci.

Jak vidíme, toto nové pojetí hraje klí-
čovou roli ve vývoji technologií použitých 
u kontaktních čoček ACUVUE OASYS® 
1-Day. Tato čočka byla navržena s cílem 
udržet kvalitu a stabilitu slzného filmu.

Význam třecí energie

V posledních letech se při studiu 
faktorů ovlivňujících pohodlí u nositelů 
kontaktních čoček začala uplatňovat tri-
bologie – věda zabývající se vzájemným 
působením ploch v pohybu [7]. Pod-
vědomě tušíme vzájemnou souvislost 
různých faktorů, jako je nižší tření mezi 
očním víčkem a kontaktní čočkou, úro-
veň pohodlí a počet symptomatických 
nositelů. Tribologie nám podává důkaz, 
který tuto souvislost potvrzuje [8].

obr. 1  Graf znázorňuje spojitost mezi pocitem pohodlí s kontaktními čočkami (osa na levé straně) 
a pocitem suchého nebo unaveného oka (osa na pravé straně) mezi nositeli s klesající spoko-
jeností s kontaktními čočkami.

obr. 2  Výskyt příznaků udávaných klienty s poklesem pohodlí (n = 143).



68

Pojem třecí energie je fyzikální 
pojem, který byl vůbec poprvé použit 
u kontaktních čoček [9]. Pro oko s na-
sazenou kontaktní čočkou je množství 
třecí energie stanoveno jako kumu-
lativní součet energie potřebné pro 
několik tisíc mrknutí v průběhu dne 
po povrchu kontaktní čočky. Je to vý-
sledek třecí síly působící proti pohybu 
víčka, které urazí určitou vzdálenost 
na oku [10].

K o e f i c i e n t  s my k o vé h o  t ře n í 
 (Coefficient of Friction – CoF) je po-
měr mezi třecí silou zkušební sondy, 
která se pohybuje po povrchu čočky, 
a normálovou silou působící na povrch 
čočky. Jedná se o užitečný indikátor 
pro srovnání materiálů kontaktních 
čoček, protože samotný koeficient 
smykového tření sice určuje vlastnosti 
materiálu, ale nepopisuje, co se ve 
skutečnosti děje při běžném denním 
nošení a kolik „práce“ musí vykonat víč-
ko. Podobně jako přidáním „t“ do Dk/t 
lze přidáním vzdálenosti do vztahu 
více přiblížit tuto abstraktní vlastnost 
materiálu vzhledem k oku.

Základem filozofie, ze které vychází 
kontaktní čočky ACUVUE OASYS® 1-Day, 
je udržet nízkou úroveň třecí energie.

Návaznost na čočky 
ACUVUE OASYS®

Nové čočky staví – kromě využití 
nových technologií – především na 
úspěchu čoček ACUVUE OASYS®, které 
jsou číslem jedna v prodeji kontakt-
ních čoček ve světě [11]. V hodnocení 
pohodlí v rámci patnácti klinických 
studií nebyla rodina kontaktních čoček 
ACUVUE  OASYS® nikdy překonána [12].

Kontaktní čočka ACUVUE OASYS® 
vykazuje také největší pohodlí ve sku-
pině čoček s opakovanou výměnou, 
které jsou nošeny v prostředích nároč-
ných pro oči (používání digitálních ob-
razovek, ústřední vytápění, klimatizace 
apod.). Young et al [13] převedli 228 
existujících nositelů hydrogelových 
čoček na typ ACUVUE OASYS® a srov-
nali pohodlí nositelů, kteří své čočky 
nosí „vždy“ nebo „často“, v těchto ná-
ročných prostředích. Po dvou týdnech 
nošení čoček  ACUVUE OASYS® bylo 
pohodlí ve všech typech prostředí 
jednoznačně lepší.

Společnost Johnson & Johnson 
 Vision Care navazuje s kontaktní čočkou 
ACUVUE OASYS® 1-Day na úspěch čoček 
ACUVUE OASYS®. 

Tato nová přelomová jednodenní 
kontaktní čočka pomáhá lépe splňovat 
potřeby klientů, kteří v dnešní době 
mnohem častěji než dříve pracují i tráví 
volný čas s digitálními obrazovkami 
nebo se pohybují v jiných prostředích 
náročných pro oči.

Design, který váže slzy

Kontaktní čočka ACUVUE OASYS® 
1-Day s  technologi í  HydraLuxe™ 
použ ívá  nov ý  k oncept ,  t z v.  de -
sign integrující slzy ( Tear-infused 
des ign) ,  insp i rovaný  s t rukturou 
a funkcí s lzného f i lmu. Jedná se 
o silikon-hydrogelový (SiH) mate-
riál senofilcon A použitý u čoček 
 ACUVUE OASYS®,  kter ý navíc za-
hrnuje vylepšenou síť molekul. Ta 
zachytává slzy a obsahuje vysoce 
prodyšný hydratovaný silikon, který 
integruje slzný film nositele (obr. 3).

Výhody vylepšené sítě molekul 
zachytávající slzy a vysoce prodyšného 
hydratovaného silikonu:
 • integruje slzný film nositele,
 • pomáhá čočce napodobit funkci 
membránově vázaného mucinu 
v rohovce,

 • pomáhá předcházet přilnavosti 
k  očnímu povrchu.

Technologie HydraLuxe™ spočívá 
ve vylepšené zvlhčující síti s hustším 
síťováním. Je navržena tak, aby snížila 
přilnavost mucinu k čočce [14], a přitom 
napodobuje chování mucinu na oku.

Síť molekul, která váže slzy, je jed-
notná v celé čočce. Nejedná se tedy 
o povrchovou úpravu a síť funguje beze 
změn po celý den nošení. K dosažení 
vysoce smáčivé čočky tak není potřeba 
vnějších vlivů jako například mrkání. Při-
rozený slzný film je složitý systém, čočky 
ACUVUE OASYS® 1-Day jsou proto navr-
ženy tak, aby spolupracovaly s klíčovými 
složkami slzného filmu, které po celý den 
lubrikují a zvlhčují čočky a podporují 
slzný film [15].

Díky zvlhčující látce polyvinylpyrroli-
don (PVP) je vlhkost rovnoměrně rozlo-
žena v celé síti molekul. Díky technologii 
HydraLuxe™ se PVP, který má speciálně 
navržené délky řetězce s vysokou mole-
kulární hmotností, přidává do reaktivní 
směsi k vytvoření matrice, jež velmi věr-
ně napodobuje vlastnosti mucinu [15].

Stejně jako přirozený slzný film ob-
sahuje PVP v technologii HydraLuxe™ 
místa, ve kterých dochází k interakci se 
všemi klíčovými složkami slzného filmu. 
Tato schopnost je odvozená z amfifilní 
(tedy zároveň hydrofilní a lipofilní) 
povahy PVP, která umožňuje vázat jak 
hydrofilní, tak i hydrofobní složky.

Díky přesně navrženým řetězcům 
PVP je umožněna stálá lubrikace a zvlh-
čení. Tato kombinace s jednoden-
ním režimem výměny dělá z čoček 
 ACUVUE OASYS® 1-Day kontaktní čočku, 
která pomáhá nositeli udržovat pohodlí 
v průběhu jeho náročného dne a snižuje 
pocit unavených očí.

Během in vitro studie bylo zjištěno, 
že tato technologie a extrémně hlad-
ký a jednolitý povrch čočky přispívají 
k nízké úrovni třecí energie čočky. Obr. 4 

obr. 3 Design integrující slzy (Tear-infused design).
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ukazuje, že třecí energie je 
u čoček  ACUVUE OASYS® 
1-Day nižší než u silikon- 
hydrogelové jednoden-
ní čočky Dailies Total1® 
( Alcon). Úroveň třecí ener-
gie zůstává na nízké hod-
notě po celý 18hodinový 
cyklus.

V prostředí simulují-
cím nošení kontaktních 
čoček je nižší úroveň třecí 
energie v korelaci s klesa-
jícím koeficientem smy-
kového tření (CoF). Ten 
je v úzké vazbě s úrovní 
pohodlí při nošení kon-
taktních čoček [8]. Sní-
žením úsilí nebo „práce“ 
vyžadované během mr-
kání snižujeme i pocit 
unavených očí.

Vlastnosti 
produktu

Parametry kontaktních 
čoček  ACUVUE  OASYS® 
1-Day jsou shrnuty v tab. 1. 
Oproti čtrnáctidenní čoč-
ce ACUVUE OASYS® mají 
tyto čočky navíc novou 
technologii HydraLuxe™ 
a drobné změny ve tvaru, 
které zajišťují lepší usazení 
na oku.

Čočka  ACUVUE  OASYS® 
1-Day má v blistru opti-
malizovaný roztok s vy-
váženými elektrolyty, jenž 
ovlivňuje osmolalitu, je 
velmi podobný přiroze-
ným slzám a poskytuje 
při denním nasazování 
příjemný pocit vlastních 
slz. Čočka má zvětšenou 
optickou zónu, která může 
za určitých světelných 
podmínek zlepšit vidění 
nositele s větší zornicí. 
Má také zvětšený průměr 
(14,3 mm) kvůli optimální-
mu pokrytí rohovky a lepší 
centraci.

obr. 4  Mikrotribometrem naměřená úroveň třecí energie u čoček ACUVUE OASYS® 1-Day v porovnání 
s čočkami Dailies Total1®.

tab. 1  Vlastnosti kontaktních čoček ACUVUE OASYS® 1-Day.



70

Již od prvního uvedení na trh jsou 
k dispozici dva základní poloměry křivosti, 
které jsou dostupné v celém širokém 
dioptrickém rozsahu (v plusových a mi-
nusových dioptriích) a stejně jako kon-
taktní čočky ACUVUE OASYS® mají i čočky 
ACUVUE OASYS® 1-Day UV filtr třídy 1.

Klinické výsledky

Za vývojem čoček ACUVUE  OASYS® 
1-Day stojí nový design, změna materiálu 
a mnoho klinických zkušeností, které ústí 
v osm různých vývojových studií s více 
než 1100 subjekty a dvaceti nezávislý-
mi klinickými centry napříč USA. Mezi 

americkými zkušenými nositeli měkkých 
kontaktních čoček byla provedena 
randomizovaná, zaslepená a kontrolo-
vaná klinická studie. Cílem dvoutýdenní 
křížové studie podobného designu pak 
bylo porovnat klinické výsledky čoček 
 ACUVUE OASYS® 1-Day s čočkami Dailies 
Total1®. Celkem 120 nositelů měkkých 
kontaktních čoček z první studie bylo 
zařazeno i do druhé studie, které se zú-
častnilo celkem 286 nositelů. 

Nositelé měli v průměru 28 let (rozsah 
od 18 do 39 let) a korekci na dálku od 
–0,50 do –6,00 D. Všichni byli požádáni, 
aby nosili kontaktní čočky s jednodenním 
režimem výměny nejméně pět dnů v týd-
nu po dobu nejméně osmi hodin denně.

Po jednom týdnu 
byl nositelům poskyt-
nut jiný typ čočky a byli 
požádáni, ať je ohodnotí 
vždy bezprostředně po 
skončení testovacího 
období. Dotazník byl 
vyplněn při první návště-
vě, po nasazení čoček 
a jeden týden po násled-
né kontrole. Dotazník 
cílil na pohodlí, vidění 
a manipulaci s čočkou. 
Byly zaznamenávány 
i jiné klinické údaje jako 
zraková ostrost, nález 
na štěrbinové lampě, 
hodnocení usazení včet-
ně jeho charakteristiky, 
smáčivost čočky, doba 
nošení, po kterou byla 
čočka pohodlná, a cel-
ková doba nošení.

Ve lk ý  počet  no -
sitelů kontaktní čočky 
 ACUVUE OASYS® 1-Day 
(91 %) měl po jednom 
týdnu nošení binokulární 
zrakovou ostrost 1,3 nebo 
lepší a všichni nositelé do-
sáhli vizu 1,0 nebo lepší.

Klinické nálezy hod-
notící usazení čočky 
(centrace, pohyb v zá-
k ladn ím postaven í , 
push-up – pohled vzhů-
ru, celkové hodnocení 

usazení), byly považovány za přijatelné 
jak při prvotním nasazení, tak i po týdnu 
nošení. V rámci celé studie se nevyskytly 
žádné nežádoucí účinky a celých 119, 
resp. 276 nositelů studii dokončilo.

Srovnání spokojenosti

Ve studii byl použit dotazník CLUE™ 
(Contact Lens User Experience™) vy-
vinutý nezávislou výzkumnou spo-
lečností (Vector Psychometric Group) 
pro společnost Johnson & Johnson 
Vision Care, který byl ověřen v souladu 
s pokyny FDA ohledně hodnocení vý-
sledků nositelů [16].

obr. 5  Sloučené skóre CLUE™ pro pohodlí, vidění a manipulaci s čočkou ze dvou randomizovaných zasle-
pených křížových klinických studií (*n = 119 a ** n = 276).

obr. 6  Souhlas s individuálními výroky o pohodlí a manipulaci 
(*n = 119 a ** n = 276).

obr. 7  Údaje o preferenci, které vzešly 
z  randomizované, zaslepené 
a křížové klinické studie (n = 119).
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Dotazník CLUE™ byl speciálně navr-
žen pro hodnocení jednodenních měk-
kých kontaktních čoček a byl doladěn 
a schválen pro velkou populaci nositelů 
v USA ve věku 18 až 65 let.

Jednotlivé otázky v tomto dotazníku 
(zaměřené na pohodlí, vidění a manipu-
laci s čočkou) byly sloučeny a matema-
ticky převedeny do celkového hodnoce-
ní. Skóre větší než 60 znamená výsledek 
lepší než průměrný, skóre menší než 60 
značí naopak výsledek horší než průměr. 
Rozdíl v hodnocení čoček o více než pět 
bodů oproti skóre 60 je považován za 
klinicky významnou změnu. Dotazník byl 
testován a metodologicky schválen pro 
vyjádření celkového skóre popisujícího 
pohodlí, vidění a manipulaci s čočkami.

Hodnocení CLUE™ získané z obou 
studií se sloučilo a bylo prokázáno, že 
v klíčových vlastnostech kontaktních čo-
ček – pohodlí, vidění a manipulace – jsou 
výsledky čoček ACUVUE OASYS® 1-Day 
lepší než u čoček Dailies Total1® (obr. 5).

Podíváme-li se na otázky týkající se 
individuálních vlastností nošených kon-
taktních čoček, hlásí nositelé výjimečné 
pohodlí s čočkou ACUVUE  OASYS® 
1-Day, a to i v době, kdy pracují na 
počítači, když během dne často střídají 
činnosti a také když jde o pohodlí na 
konci dne (obr. 6). S čočkou se dobře 
manipuluje, snadno ji lze vyjmout. Jak si 
kontaktní čočka vedla, ukazuje celkové 
skóre (obr. 7). Nositelé, kteří vyjádřili 
svou preferenci, upřednostňují čočku 
ACUVUE OASYS® 1-Day před kontaktní 
čočkou Dailies Total1® v poměru 2 : 1 
(22 % nositelů bylo bez preference).

Ačkoliv uživatelé nosili v průměru 
obě čočky podobně dlouho, doba po-
hodlného nošení čočky ACUVUE OASYS® 
1-Day byla delší napříč celou studií. 
Ve studii s větším počtem nositelů byl 
čas pohodlného nošení skoro o jednu 
hodinu delší než u čočky Dailies Total1® 
(14,1 hodina oproti 13,3 hodinám).

Závěr

Pokud mají uživatelé kontaktních 
čoček náročný den, potřebují takové 
kontaktní čočky, které jim pomohou dr-
žet krok i při aktivním stylu života, střídání 

různých činností i prostředí, ve kterých se 
během dne pohybují, a ve stále delším 
čase, který tráví nad digitálními obrazov-
kami. Kontaktní čočky ACUVUE OASYS® 
1-Day jsou jednodenní kontaktní čočky 
i pro ty nejnáročnější dny – svému no-
siteli poslouží po celý rušný den, každý 
den. Tato nová kontaktní čočka navazuje 
na úspěch čočky ACUVUE OASYS®, jež 
nikdy nebyla překonána v komfortu 
a představuje nový produkt pro lepší 
podporu kontaktologů, kteří se soustředí 
na potřeby svých klientů.

Pomocí technologie HydraLuxe™ 
byl u kontaktní čočky ACUVUE OASYS® 
1-Day vytvořen nový design, který in-
tegruje slzy. Vylepšená síť molekul váže 
slzy a vysoce prodyšný silikon do sebe 
slzy přímo integruje.

Klinické studie s kontaktními čoč-
kami  ACUVUE OASYS® 1-Day ukazují 
na výjimečné výsledky mezi klienty. 
Výsledky jsou lepší než u jiných silikon- 
hydrogelových kontaktních čoček 
v oblasti pohodlí, vidění i manipulace 
s čočkami (nasazování i vyjmutí).

Požadavky klientů jsou stále vyšší 
a kontaktologové tak ocení, že mají 
k dispozici čočky ACUVUE OASYS® 1-Day, 
které se stávají nezbytnou součástí port-
folia měkkých kontaktních čoček.
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KONTAKTNÍ ČOČKY  autor: Bc. Tomáš Dobřenský

Po velkém úspěchu s před-
stavením kontaktních čo-

ček Biof in i ty  Energys™ na 
světovém veletrhu spotřební 
elektroniky CES v  Las Vegas 
byla další zastávkou na jejich 
cestě prezentace v rámci Svě-
tového mobilního kongresu 
MWC 2017 (Mobi le  World 
Congress) v  Barceloně. Také 
zde se zástupci světových 
médií sešli s  reprezentanty 
společnosti CooperVision na 
exkluzivním setkání, aby se do-
zvěděli více informací o přelo-

mových kontaktních čočkách 
Biofinity Energys™.

Světový mobilní kongres přilákal 
přes 100 000 předních firem v oblasti 
mobilních technologií. Působí jako 
magnet pro sdělovací prostředky, které 
se věnují technologiím a mohou se 
zde dozvědět o nejnovějších inova-
cích, jež ovlivní naše životy v nejbližší 
budoucnosti. Představitelé společnosti 
CooperVision významným novinářům 
v oblasti technologií předvedli, jak je-
jich kontaktní čočky Biofinity Energys™, 
speciálně navržené pro digitální životní 

styl, mohou proměnit únavu a suchost 
očí spojenou s nadměrným používá-
ním digitálních zařízení v minulost.

Digitální zraková únava

Sedm z deseti dospělých zažívá 
nepohodlí spojené s dlouhou dobou, 
po kterou používáme digitální zařízení. 
Obvykle se dostavuje po dvou a více 
hodinách strávených před digitální 
obrazovkou a projevuje se jako únava, 
suchost a zarudnutí očí. Více než třetina 
příslušníků tzv. generace millenium 

Kontaktní čočky 
dobývají svět
MODERNÍCH 
TECHNOLOGIÍ 
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tráví u digitálních zařízení každý den 
devět a více hodin. Nepřekvapí tedy, že 
až 88 % z nich přiznává, že trpí únavou 
očí. Nadměrné působení jasného světla, 
odlesků obrazovky a obecně používání 
digitálních zařízení po delší dobu mo-
hou přispívat ke zhoršení potíží, které 
se dostávají do povědomí pod názvem 
digitální zraková únava.

Kontaktní čočky Biofinity  Energys™ 
jsou navržené pro celodenní nošení, 
pomáhají očím lépe se přizpůsobit, 
aby mohly nepozorovaně a plynule 
měnit zaostření mezi digitálními za-
řízeními a aktivitami mimo digitální 
obrazovku. Po jednom týdnu nošení 
osm z deseti uživatelů digitálních 
zařízení potvrdilo, že kontaktní čočky 
Biofinity Energys™ přispěly ke snížení 
únavy jejich očí.

Speciální technologie

Za fungováním a optimalizací kon-
taktních čoček pro uživatele digitál-
ních zařízení stojí dva inovativní prvky:
 • Digital Zone Optics™ je přelomové 
řešení, které využívá vícečetných 
asférických zakřivení na celé přední 
optické ploše čočky. Simuluje tak 
vyšší plusovou hodnotu ve středu 
čočky a tím pomáhá snížit namá-
hání ciliárních svalů v oku. Snižuje 
se tak nutné úsilí těchto svalů, když 
přecházíme pohledem z obrazovky 
mimo ni a zpět.

 • Technologie Aquaform®, která při-
tahuje a váže vodu v celém objemu 
kontaktní čočky, aby zůstala zvlhče-
ná, a to dokonce i během doby, kdy 
člověk méně často mrká, což je běž-
né právě při používání digitálních 
zařízení. Pomáhá tak snížit suchost 
očí a poskytuje lepší hydrataci, vyšší 
prodyšnost a měkkost, které si zdra-
vé oči zaslouží. 

Kontaktní čočky se také vyzna-
čují hladkým, přirozeně smáčivým 
povrchem se speciálně zaoblenými 
okraji. Tím se snižuje interakce mezi 
čočkou a tarzální spojivkou očního 
víčka a zvyšuje se dlouhodobý pocit 
pohodlí. 

Ohlasy od odborníků

Dr. Bruce Lucas, který reprezentuje 
již čtvrtou generaci optometristů v ro-
dinné praxi v Kalifornii, byl mezi prvními, 
kdo svým klientům doporučoval tyto 
kontaktní čočky: „Téměř každý, kdo 
přijde do mé ordinace, používá různá 
digitální zařízení v průběhu celého dne. 
S únavou a suchostí očí se setkávám 
stále častěji v důsledku toho, jak prudce 
stoupá používání digitálních zařízení. 
Podle mého názoru jsou kontaktní čočky 
Biofinity Energys™ nejpokročilejší na trhu 
díky tomu, že společnost CooperVision 
má vizi a také prostředky pro výzkum 
a vývoj, aby tuto výzvu zvládla. Začal 
jsem kontaktní čočky Biofinity Energys™ 
doporučovat všem vhodným uživatelům 
kontaktních čoček v mé praxi a výsledek 
je více než pozoruhodný, rozhodně zna-
mená zásadní průlom.“

Oxana Pastushenko, viceprezident-
ka marketingu společnosti Cooper-
Vision, v reakci na pozitivní přijetí na 
kongresu v Barceloně uvedla: „Zájem 
technologických sdělovacích pro-
středků o čočky Biofinity Energys™ byl 
neuvěřitelný. Začalo to už skvělou ode-
zvou, které se nám dostalo v Las Vegas 
na výstavě spotřebitelské elektroniky 
Consumer Electronics Show. Podpora 
digitálních a technologických médií 
je pro nás velmi důležitá, protože nám 
pomáhají předat milionům uživatelů 
digitálních zařízení po celém světě 
zprávu, že únavu a suchost očí již není 
nutné déle přijímat jako ‚normální’, 
nosíte-li kontaktní čočky.“

Kontaktní čočky Biofinity Energys™ 
jsou navrženy jako měsíční a potřebují 
stejnou péči a zacházení jako ostatní 
měkké kontaktní čočky, aby si mohli 
jejich uživatelé užívat pocit zdravého 
nošení. Uživatelé by se měli při výběru 
kontaktních čoček vždy poradit s očním 
specialistou o vhodnosti zvoleného typu 
pro jejich oči. 

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

www.coopervision.cz

Kontaktní čočky 
pro život
v digitálním světě
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Dnešní zákazníci mají vyšší 
nároky na služby, které jim po-

skytujeme a které mají vést k jejich 
spokojenosti. Vyžadují od nás do-
konalé změření zraku pro dosažení 
nejvyššího možného vizu, špičkové 
poradenství v oblasti výběru vhod-
né korekce a komplexní služby od 
změření až po následnou péči. 

U výrobků které používají, očekávají 
nejlepší možné parametry a vlastnosti. 
Spolu s tím, jak se zákazníci dostávají do 
presbyopického věku, promítají se tyto 
vysoké nároky i do kvality zrakové korekce. 

Mezi obvyklé obtíže spojené s přibý-
vajícím věkem patří kromě úbytku ako-
modace i změna slzného filmu a zvýšený 
výskyt syndromu suchého oka [1]. 

Současní zákazníci také žijí aktivněj-
ším životním stylem než jejich předchůdci 
a mají koníčky, které vyžadují kvalitní 
korekci bez kompromisů a bez omezení. 

Korekce brýlovými 
čočkami

U zákazníků, kteří používají brýlové 
čočky, se snažíme tyto vysoké nároky 
uspokojit pomocí volby vhodného ma-
teriálu a kombinací povrchových úprav 
snižujících odlesky a usazování nečis-
tot. Nabízíme jim samozabarvující skla 
a absorpční filtry, jež zamezují oslnění 

a snížení citlivosti na světlo. Požadavky 
spojené s úbytkem akomodace uspo-
kojujeme vhodnou volbou designu 
brýlové čočky odrážející individuální 
parametry zákazníka a brýlové obruby. 

I když brýlemi dokážeme pokrýt po-
třebu ostrého vidění na všechny vzdále-
nosti, stále existuje omezení, které vyplývá 
z nošení brýlové korekce. Toto omezení se 
může projevit v podobě užšího zorného 
pole. Při sportování může brýlová korekce 
dokonce i překážet. V praxi se setkáváme 
se zákazníky, kteří chtějí například na 
lyžování nebo pro jízdu na kole korekci, 
jež jim poskytne kvalitní vidění na dálku, 
střední vzdálenost i na blízko a současně 
je nebude omezovat.

Korekce kontaktními 
čočkami

Ideálním řešením může být korekce 
kontaktními čočkami. Kontaktní čočky 
umožňují kompenzaci refrakční vady 
a poskytují širší zorné pole než běžné 
brýle. U presbyopických uživatelů je 
možné současně kompenzovat i úby-
tek akomodace pomocí multifokálních 
kontaktních čoček.

Řešení multifokálními čočkami 
poskytuje presbyopickým zákazníkům 
výbornou zrakovou korekci pro blíz-
kou i střední vzdálenost při zachování 
ostrého vidění na dálku. Vzhledem ke 

specifickým požadavkům na slzný film 
oka presbyopického zákazníka by měly 
kontaktní čočky stabilizovat slzný film [2]. 
Strukturou by se kontaktní čočky měly 
blížit jemnosti rohovky. Materiál kon-
taktních čoček musí umožnit vysokou 
propustnost pro kyslík, komfortní mani-
pulaci při nasazení čočky do oka i jejím 
následném vyjmutí a v neposlední řadě 
také celodenní komfort při jejich nošení. 

Z pohledu kontaktologa by kon-
taktní čočky měly umožňovat snadnou 
aplikaci, aby se ušetřil čas se zácvikem 
prvonositelů. Velkou výhodou je zjed-
nodušený aplikační postup napříč 
portfoliem výrobků, který poskytuje 
vysokou míru úspěšnosti aplikací. Nyní 
již máme na trhu kontaktní čočku, která 
dokáže naplnit všechny požadavky pro 
pohodlnou a úspěšnou aplikaci. 

Michal Vymyslický, MSc. 
Professional Affairs Specialist  
Czech Republic and Slovak Republic 
michal.vymyslicky@alcon.com
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Během uplynulých let se no-
vinky v  oblasti silikon-hyd-

rogelových kontaktních čoček 
ubíraly pouze směrem k jedno-
denním čočkám. V  současné 
době se na náš trh dostávají 
nové kontaktní čočky ULTRA 
s  technologií MoistureSeal od 
společnosti Bausch + Lomb. 

Tyto čočky, ostatně jako každá novin-
ka, v sobě zahrnují několik jedinečných 
materiálových inovací. Z praxe víme, že 
klasické hydrogelové materiály na výrobu 
kontaktních čoček nemají ve srovnání 
se silikon-hydrogelovými materiály tak 
vysokou propustnost pro kyslík. Cílem 
inovací těchto materiálů je tedy vyšší pře-
nos kyslíku, který je důležitou a hlavní vý-
hodou pro zásobování rohovky kyslíkem. 
Silikon je obecně tužší, má vyšší modul 
pružnosti a omezenou schopnost smáčet 
svůj povrch. Tyto negativní vlastnosti byly 
pro vývojáře v oblasti nových kontaktních 
čoček hlavní výzvou. Jejich snahy se tak 
zaměřily na vyvážení celkových aspektů 
zdravého nošení – smáčivost, pohodlí, 
kvalitu vidění a manipulaci s čočkami.

První z unikátních vlastností kon-
taktních čoček ULTRA (samfilcon A) je 
použití silikonové komponenty v sa-

motném materiálu. Místo toho, aby byl 
pouhý silikon zakomponován do silikon-
hydro gelového materiálu, využívá čočka 
ULTRA kombinaci tří nepatrně odlišných 
typů silikonových materiálů a přejímá 
jejich výhody. Tím, že se podařilo do-
sáhnout kombinace těchto silikonů, je 
materiál schopen zajistit rovnoměrnou 
propustnost pro kyslík a zároveň má 
nízký modul pružnosti.

Druhým významným vylepšením 
kontaktních čoček ULTRA je způsob po-
lymerace. V unikátním dvoufázovém pro-
cesu tvrzení dochází nejprve k polymeraci 
silikonové složky ve formě, kdy je materiál 
vystaven dané radiační energii. Vzniká tak 
základní struktura pro následnou výrobu 
silikon-hydrogelových kontaktních čoček. 
Ve druhé, časově zpožděné fázi, probíhá 
kolem silikonové mřížky polymerace 
polyvinylpyrrolidonu (PVP). Tento proces 
umožňuje začlenit do silikon-hydrogelu 
podstatně více PVP, což výrazně zlepší 
zvlhčující vlastnosti materiálu.

Lze tedy shrnout, že se jedná o silikon- 
hydrogelový materiál pro kontaktní čoč-
ky, který obsahuje 46 % vody s nejnižší 
možnou hodnotou modulu pružnosti 
v kategorii měsíčních silikon-hydrogelo-
vých čoček. Hodnota Dk/t je 163 v cent-
rální části čočky pro optickou mohutnost 

–3,0 D a při středové tloušťce 0,07 mm. 
Čočky se vyrábí v průměru 14,2 mm 
a mají základní poloměr křivosti 8,5 mm. 
Konstrukce okraje čočky je zaoblená 
s poměrně úzkým profilem.

Podobně jako u posledních typů kon-
taktních čoček společnosti Bausch + Lomb 
mají také kontaktní čočky ULTRA asférické 
provedení ploch, které snižuje negativní 
vliv sférické aberace (otvorové vady). Čočky 
jsou určeny pro denní nošení (podle FDA) 
a plánovanou měsíční výměnu. Dioptrický 
rozsah se pohybuje v rozmezí od +6,0 D 
do –12,0 D; do ±6,0 D po 0,25 D krocích, 
od ±6,0 D po 0,5 D krocích. 

Výsledkem polymerní chemie je tak 
kontaktní čočka s řadou vylepšení a je-
dinečných vlastností. Je tak dosaženo 
vyvážení zdravého nošení kontaktních 
čoček, zrakové ostrosti, pohodlí a lepší 
manipulace, což je nejen v zájmu výrobců 
kontaktních čoček, ale především výhod-
né pro kontaktology a nositele čoček.

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

Originál článku: 
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nových silikon-hydrogelových 
kontaktních čoček
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