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INSPIROVÁNO SLZAMI

Podle 21 klinických studií zveřejněných na 
www.clinicaltrials.gov* nebyly kontaktní čočky 

z rodiny ACUVUE OASYS® nikdy překonány v komfortu.1
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

před stovkami tisíc let jsme lovili potravu, abychom přežili. V sou-
časném digitálním světě už lovíme jen volné zásuvky pro dobití 
našich mobilních zařízení. Ve své podstatě nám jde pořád o přežití, 
neboť jsme dospěli do stavu naprosté závislosti na moderních 
technologiích. Na digitální displej hledí téměř každý člověk a optici, 
oftalmologové, optometristé a kontaktologové tak mohou v reálném 
čase pozorovat evoluci lidského oka. 

Čím dál větší nutnost potřeby korekce zraku je přirozenou evolu-
cí, která nás však neposunuje směrem vpřed, ale zpět. Lépe řečeno do 
strany, abych nebyl tak negativní. Slovo evoluce pochází z latinského 
ēvolvō – odrolování (například papírového svitku) a nutně tedy 
neznamená vývoj ve smyslu lepších verzí, ale prostě změnu stavu. 

Jednou takovou evolucí prochází po odchodu dlouholeté šéf-
redaktorky Věry Pichové i časopis Česká oční optika. Po novém roce 
odloupla kamínek z mozaiky tohoto časopisu a změnila jeho stav. 
Navázat na její práci je pro nás v redakci prioritou a chceme zajistit, 
aby ona evoluce byla v novodobém pojetí smyslu tím opravdovým 
krokem vpřed. 

Navzdory těmto slovům jsem si však dovolil být trochu zpáteč-
nický, přesně o 58 let. Právě v roce 1960 vyšlo první číslo časopisu 
České oční optiky, tehdy ještě jako Odborné zprávy Oční optiky. 
V každém novém vydání se tak ohlédneme za každým ročníkem 
a připomeneme si, jak se obor v tehdejší době vyvíjel. V prvním 
letošním vydání samozřejmě nechybí ani odborné články, rozhovory 
a tradiční pozvánka na Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie 
a oftalmologie OPTA 2018, který se uskuteční 9.–11. března v pavi-
lonu V na brněnském výstavišti.

Rád bych vás jménem časopisu Česká oční optika pozval na 
veletrh OPTA a všem ještě dodatečně popřál všechno nejlepší do 
nového roku.

Aleš Sirný
šéfredaktor 
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SČOO na veletrhu  
OPTA 2018

Veletrh OPTA 2018 se blíží a my se již 
velmi těšíme na setkání se všemi jeho 
účastníky na stánku SČOO. Přijďte se 
informovat o novinkách a dění v obo-
ru a ve Společenstvu, podiskutovat 
o problémech, občerstvit se drobným 
pohoštěním a kvalitním řemeslným 
pivem, posedět a pobavit se v příjem-
ném prostředí. Součástí stánku SČOO 
bude prezentace veletrhu SILMO Paříž, 
kde se budete moci zapojit do soutěže 
o letenky a pobyt zdarma na letošním 
SILMU 2018. Tradičně u nás naleznete 
také informační pult časopisu Česká 
oční optika a NCO-NZO, České kontak-
tologické společnosti a Optické Únie 
Slovenska. 

OPTA PARTY 2018

Společenstvo je letos výhradním po-
řadatelem OPTA Party, která bude velmi 
dynamická, nabitá kvalitním programem 
a rozšířená o klidovou jazzovou zónu. 
Po loňském disco-funky a předloňském 
balalajkovém rocku letos přicházíme 
s rock’n’rollem!

 • kyvadlová autobusová doprava  
do SONO Centra bude k dispozici 
zdarma od 19.30 do 21.15 hod. 
od hotelu Voroněž 1. 

 • SONO Centrum bude otevřeno  
od 20.00 hod. a hrát vám bude 
DJ Dan Keschen.

 • ve 20.30 hod. bude akce zahájena  
a otevře se raut.

 • ve 21.00 hod. vám zazpívá acapella 
doowop rhythm&blues quintet 
Kolenem.

 • ve 21.30 hod. proběhne moderované 
oficiální zahájení a vyhlášení vítězů 
soutěží TOP OPTA a SILMO PARIS.

 • ve 22:00 hod. začne v hlavním 
sále hrát rock’n’rollová kapela 
The  Fireballs, v klidové zóně v příze-
mí budete moci poslouchat velmi 
kvalitní a pohodový jazz v podání 
špičkových hudebníků Milana 
 Kašuby a  Vincence Kummera.

 • na 23.30 hod. si pro vás  
připravuje extra energetickou  
show DJ Schafff.

Pohoštění a uvítací nápoje budou k dis-
pozici zdarma. Vstupenky si mohou vy-
zvednou na stánku SČOO během OPTY 
pouze členové Společenstva, ostatní 
pozvánky budou distribuovány pro-
střednictvím vystavujících společností 
a generálních sponzorů.

Těšíme se na příjemný, uvolněný i di-
voký večírek, který si opět všichni velmi 
zasloužíme!

OPTA FORUM

Připravili jsme také odborný program 
pro účastníky veletrhu OPTA 2018. 

PÁTEK, 9. března 2018

 • 16.00–16.45 
Kvalita a odbornost 
Ing. Ivan Vymyslický (Společenstvo 
českých optiků a optometristů)

 • 17:00–17:40 
Ultra kontaktní čočky – ideální řešení 
korekce zraku u klientů užívajících 
digitální zařízení  
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (Bausch + Lomb) 

 • 17.40–18.10 
Mapy rohovkového topografu –  
příklady z praxe. 
Mgr. Lucie Patočková,  
Mgr. Petr Veselý, Ph.D., Mgr. Pavel  
Beneš, Ph.D. (KOO LF MU Brno)

 • 18.10–18.40 
Eye-tracking a jeho využití  
(nejen) v optometrii 
Bc. Nicol Dostálová,  
Mgr. Petr Veselý, Ph.D.  
(KOO LF MU Brno)

SOBOTA, 10. března 2018

 • 11.30–12.00 
Ako a prečo vyšetrovať  
veľkosť fúznej vergencie 
Bc. et Bc. Beáta Kovačovicová,  
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (KOO, LF MU Brno)

 • 12.00–12.30 
Vliv změny hodnoty a osy astigma-
tismu na zrakový výkon při různých 
pohledových vzdálenostech  
Bc. Barbora Langová, Mgr. Petr  
Veselý, Ph.D., Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.  
(KOO LF MU Brno)

 • 13.00–13.30 
Ellen Haeser – nizozemská designér-
ka a trendová specialistka 
(Studio Haeser, Rotterdam)  
Přednáška je simultánně  
tlumočena do češtiny.

 • 13.30–14.10 
Optika v grafech do kapsy 
Radoslav Kudlej (Brelis Optosystem)

STRÁNKY SČOO   autor: Ing. Pavel Šebek

SČOO INFORMUJE 
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 • 14.20–15.00 
Revoluční technologie DNEye PRO –  
individuální biometrická data na-
hrazují standardy známé 118 let + 
Impression a FreeSign PRO –  
nejlepší progresivní čočka  
Rodenstock všech dob!  
Libor Pivoňka, Vojtěch Svoboda  
(Rodenstock)

 • 15.00–16.00 
GDPR, aktualizace Metodiky pro oční 
optiky a Metodiky pro optometristy 
a jiné legislativní aktuality v oblasti 
oční optiky a optometrie 
Mgr. Jan Zahálka (re-medical, Společenstvo 
českých optiků a optometristů)

 • 16.00–16.30 
Ellen Haeser – nizozemská  
designérka a trendová specialistka 
(Studio Haeser, Rotterdam)  
Přednáška je simultánně  
tlumočena do češtiny.

 • 16.30–17.10 
Optika budoucnosti 4.0 aneb jak 
změní technologie naše oční optiky 
Ing. Ivan Vymyslický (Společenstvo 
českých optiků a optometristů)

Stav k 13. únoru 2018 – změna v programu 
vyhrazena.

GDPR, aktualizace 
Metodiky pro oční  
optiky a Metodiky  
pro optometristy 

V OPTA FORUM při letošní OPTĚ pro-
běhne v sobotu od 15.00 hod. přednáška 
o GDPR a aktualizacích dokumentů 
Metodika pro oční optiky a Metodika 
pro optometristy a dalších legislativ-
ních novinkách. Pro členy SČOO, kteří 
se nezúčastní této přednášky, budou 
informace publikované v členské zóně 
nových webových stránek.

Nový web SČOO

Společenstvo spustí v březnu na 
stránkách www.scoo.cz svůj nový web, 
který kancelář již delší dobu připravuje. 
Web bude přehledně a moderně zajišťo-
vat komunikaci mezi členy, představen-
stvem a kanceláří SČOO. Veřejnosti bude 

vnitřní obsah webu přístupný jen v ome-
zené míře, rovněž členům bude nově 
poskytovat informace dle jednotlivých 
úrovní členství v SČOO. Je proto velmi 
důležité, aby se všichni členové přihlásili 
do členské zóny na webu a zaktivovali 
si svůj uživatelský profil – bez tohoto 
kroku bychom nepřihlášeným členům 
nemohli poskytovat informační servis, 
včetně zasílání Zpráv SČOO a celkově by 

byla komunikace mezi nimi a kanceláří 
SČOO omezena. Při spuštění webu obdr-
ží všichni členové zprávu s vysvětlujícími 
informacemi. Věříme, že se bude nový 
web všem členům líbit, i my se těšíme na 
modernější formu komunikace.

Ing. Pavel Šebek
Tajemník SČOO
scoo@scoo.cz

organizátor generální partneři
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Optik Centrum Ždánský se na-
chází v přízemí několikapod-

lažního bytového domu, stojícího 
v Brně na ulici Kounicova mezi 
vysokoškolskou kolejí a  Šelep-
kou, nestorem brněnských hu-
debních klubů. V přítmí zimních 
měsíců září osvětlená provo-
zovna do rušné ulice a  chodci 
prosklenou vitrínou nahlížejí do 
brýlemi zdobeného interiéru. 
Letos tomu je čtvrt století, co 
se nevyužívané prostory domu 
proměnily v  prosperující rodin-
nou optiku. 

Zakladatelem rodinné optiky je 
Mgr. Zdeněk Ždánský, jenž svou první 
soukromou provozovnu otevřel nejprve 
ve Znojmě a krátce potom v Brně. Pan 
Ždánský bohužel zemřel v roce 2015, 
takže k rozhovoru v útulné kanceláři 
brněnské optiky usedám společně 
s jeho manželkou Jitkou Ždánskou, 
dcerou Blankou a jejím manželem 
Luďkem, který dohlíží na fungování 
rodinné firmy, v současnosti akciové 
společnosti, v Brně i ve Znojmě. A právě 
v třiatřicetitisícovém městě u hranic 
s Rakouskem se začala psát historie této 
rodinné firmy.

Mgr. Zdeněk Ždánský stál na počátku 
obou vašich optik ve Znojmě a v Brně. 
Jak to všechno začalo?
Luděk Stromko: Pan Ždánský, který 
pracoval v optice ve Znojmě, firmu 
založil a časem se stal vedoucím. Po 
revoluci ji zprivatizoval a v roce 1993 
otevřel další optiku v Brně, kde začal 
s manželkou Jitkou pracovat. Pan 
Ždánský byl v oboru oční optiky hodně 
aktivní, působil ve vedení Společen-
stva českých optiků a optometristů, 
zastával funkci viceprezidenta pro 
Moravu, byl spoluzakladatelem vele-
trhu OPTA v Brně a měl velký podíl na 

SPOKOJENÝ 
ZÁKAZNÍK  
je nejlepší reklama

RODINNÉ OPTIKY  autor: redakce
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tom, že se na Masarykově univerzitě 
v Brně začal vyučovat obor optome-
trie. V brněnské optice spolupracoval 
s docentkou Květou Kvapilíkovou 
a docentem Milanem Antonem, kteří 
patřili mezi nejvýznamnější osobnosti 
v oboru očního lékařství, optometrie 
a oční optiky u nás.
Blanka Stromková: S docentkou Kvapi-
líkovou a s docentem Antonem jsem se 
setkávala pravidelně, když jsem během 
studia optometrie chodila pracovat do 
naší optiky. Pokaždé se naše hovory 
stočili na téma zraku, péče o něj a vyšet-
řování. Zkušenosti, které nám předávali, 
jsou pro nás velmi cenné a snažíme se 
je využívat v naši práci.

Takže vyšetření zraku poskytuje 
v Brně už od roku 1993?
Jitka Ždánská: Ano, už tehdy jsme 
měli vyšetřovnu a psali předpisy. Naše 
optika byla vůbec prvním nestátním 
zdravotnickým zařízením. Zrekonstru-
ovali jsme prostory, kde se původně 
nacházely sklepy, prádelna a kotelna. 
Manžel tady bydlel a rozhodl se ne-
využité prostory koupit a předělat na 
optiku.
BS: I ve znojemské optice jsme hned 
od začátku vyšetřovali. Byli jsme vůbec 
první, kteří aplikovali kontaktní čočky ve 
spolupráci s doktorem Jiřím Voznicou, 
současným primářem Očního oddělení 
znojemské nemocnice. 

Paní Ždánská, jak jste se vůbec  
dostala k oboru?
JŽ: Pocházím z Ústí nad Labem a po 
maturitě jsem se na doporučení zná-
mého rozhodla studovat optiku v Brně, 
kde jsem absolvovala nadstavbové 
pomaturitní studium a někdy od polo-
viny sedmdesátých let jsem pracovala 
v optice. Později jsem sedm let učila 
na zdejší Střední zdravotnické škole na 
Merhautově ulici, ale pak přišla revoluce, 
s manželem jsem začala podnikat a na 
vyučování nezbýval čas. 

S manželem jste se setkala v optice?
JŽ: Ano, tenkrát jsem pracovala v op-
tice na Kobližné a manžel byl kraj-
ským inspektorem, takže nám chodil 
kontrolovat inventury apod. Tak jsme 

se seznámili. Po revoluci řídil manžel 
aukce státních optik a vždy hleděl na 
to, aby optiku přednostně získávali lidé, 
kteří v ní pracovali. On sám se rozhodl 
pro Znojmo, protože v tamní optice 
pracoval. 

A Vaše dcera u oboru zůstala…
BS: Já jsem si udělala obor zdravotní 
sestra, ale postupem času mi přišlo, že 
optika bude lepší. Šla jsem pomáhat 
k nám do Brna a zároveň studovala op-
tometrii. Po škole jsem zamířila rovnou 
do práce.
JŽ: V roce 1997 se přestěhovala s man-
želem do Znojma a začali se starat 
o tamní optiku. Postupem času na ně 
přešla zodpovědnost za celou firmu. 
Teď už ovšem máme třetí generaci. 
Vnuk Robert po ukončení studia 
očního optika pokračuje na Masary-
kově univerzitě v Brně na optometrii 
a aktivně už působí v naší brněnské 
optice. Setrvání v oboru a v rodinné 
firmě vnímá jako pokračování odkazu 
jeho dědečka. 

Vybral si Váš vnuk optický obor sám, 
nebo jste ho k tomu směrovali?
JŽ: My jsme se ho jen zeptali, jestli by 
o něj měl zájem. Řekl ano a myslím, že 
ho baví a je spokojený, ale mluvit za něj 
nemůžu, když tady není.
BS: Když máte rodinný podnik a jako ro-
dina se scházíte na oslavách a podobně, 

nemine chvíle, kdy neřešíte práci. I když 
si slíbíme, že se nebudeme bavit o práci, 
stejně na to téma většinou sklouzneme. 
Tím pádem v tom člověk vyrůstá a má 
k oboru mnohem blíž.

Prohlížel jsem si Vaše webové stránky, 
adresy máte dvě. Pro Znojmo optik-
-plus.cz a pro brněnskou provozovnu 
optika-zdansky.cz. Proč ty rozdíly?
LS: V určité chvíli jsme se rozhodli 
převést firmu pana Ždánského na 
společnost Optik centrum plus a s tím 

OPTIK CENTRUM PLUS
Vídeňská třída 69
669 02, Znojmo

OPTIK CENTRUM ŽDÁNSKÝ
Kounicova 54
602 00, Brno

Nabízí kompletní služby 
včetně měření zraku a aplikace 
kontaktních čoček od roku 1991 
ve Znojmě a od roku 1993 v Brně.

V optice pracují: 

• Jitka Ždánská, oční optik

• Bc. Blanka Stromková,  
oční optik optometrista

• Robert Ždánský, oční optik, 
student optometrie

• Ing. Luděk Stromko

Rodinnou optiku s téměř třicetiletou tradicí zastupují (zleva) Bc. Blanka Stromková, Ing. Luděk 
Stromko a Jitka Ždánská. V brněnské optice už ale začíná působit i vnuk Robert Ždánský.
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pak vznikly i tyto dvě adresy. Třebaže 
už nějaká doba utekla, zákazníci hlavně 
v Brně nás stále vyhledávají ve spoji-
tosti se jménem Ždánský. Když nyní 
začíná být vnuk Robert aktivní v op-
tice, chceme v tradici jména Ždánský 
pokračovat.

V minulosti jste ale měli víc než jen 
dvě optiky, že ano?
LS: Ano. První optika byla na náměs-
tí ve Znojmě v historické budově. 
Postupem času jsme tuto budovu 
zrekonstruovali a zlepšovali její uží-
vání. Bohužel nákupní zvyklosti lidí se 
změnili a dospěli jsme k rozhodnutí, 
že otevřeme ještě jednu optiku v ob-
chodním centru. Jedno období jsme 
tak spravovali dvě optiky ve Znojmě, 
nicméně jsme se rozhodli, že bude 
lepší si nechat optiku jen v obchod-
ním centru a prostory původní optiky 
pronajmout. 
BS: Bylo to pro nás nelehké rozhod-
nutí, ale zpětně to hodnotíme pozi-
tivně. Lidé do historických centrech 
přestávají chodit. Dále zůstáváme 
tou kamennou optikou, na kterou 
byli naši zákazníci zvyklí, jen jsme 
jim trochu blíž. Lidem prostě vy-
hovuje sedmidenní otevírací doba 
a lokalita v obchodním centru, kde 
mají možnost snadno zaparkovat 
a nakoupit si. 

Uvažujete nad přesunem  
do obchodního centra i v Brně?
JŽ: Určitě ne, na Kounicové nám to fun-
guje. Za ta léta jsme si vytvořili klientelu, 
která se k nám vrací. Další expanzi zatím 
neplánujeme.

Liší se brněnská a znojemská  
klientela?
LS: Znojmo je menší město a dosah 
k zákazníkovi je tím pádem snazší. 
V Brně je daleko víc lidí a optik, takže 
není snadné potenciální zákazníky 
oslovit. Nějaká reklama je vždy běh na 
delší trať.
BS: Liší se trochu i věková škála našich 
zákazníků. Ve Znojmě k nám chodí od 
malých dětí, kdežto v Brně procentu-
álně převažuje střední věk a starší lidé, 
nebo ne?
JŽ: To je pravda, přitom je tady hodně 
vysokých škol a kolejí.
LS: Jenže studenti jdou v současnosti 
cestou moderních komunikačních 
kanálů a nakupují i po internetu. Na 
menším městě má člověk víc prostoru 
s lidmi pracovat. Práce optika je důležitá 
skrz osobní přístup – chovat se k zákaz-
níkovi mile a vyjít mu vstříc. Díky tomu 
se vrátí a ještě o vás řekne někomu 
dalšímu. Taková šuškanda je nejlépe 
fungující reklama.
BS: To je pravda, je nezbytné si udržovat 
stálé zákazníky, kteří se o své zkuše-

nosti podělí s dalšími lidmi. K nám do 
Znojma například jezdí stálí zákazníci 
i z Rakouska. 

Jak tedy pracujete se svými  
zákazníky?
LS: Naše práce je založená na péči 
a dobrém vztahu se zákazníkem. 
Nejdeme cestou podbízivých reklam 
a slevových akcí. O své zákazníky se sta-
ráme tak, aby se vždy chtěli vrátit s vě-
domím, že u nás najdou kvalitu. Hodně 
si zakládáme na našich zaměstnancích 
a snažíme se, aby oni byli spokojeni. 
Pokud je zaměstnanec spokojen, pak 
je spokojenost i na straně zákazníka 
i majitele. Stejně tak si udržujeme dob-
ré vztahy s dodavatelskými firmami. 
Spolupracujeme s nimi prakticky od 
začátku, což oceňují. 

Využíváte k přilákání nových  
zákazníků slevy a různé akce?
JŽ: V minulosti jsme zkoušeli různé 
letákové akce a posílali jsme i korespon-
denční lístky. Tehdy byl takový trend, 
nicméně jsme vyhodnotili, že procento 
návratnosti je minimální.
BS: Navíc akcemi oslovíte lidi, kteří 
jdou po výhodných slevách. Obíhají 
obchody a hledají nejlevnější cenu. 
Pak přijdou za námi, řeknou, že na-
vštívili pět optik, a ptají se, co máme 
v nabídce my. Samozřejmě všechno se 
zákazníkem probereme, nabídneme 
mu různé možnosti a pak už je jen na 
zákazníkovi, jak si vybere, jestli upřed-
nostní cenu anebo kvalitu, která mu je 
nabízena. Každopádně jsou i případy, 
kdy si někde koupí zlevněný produkt 
a po roce zjistí, že nic nevidí nebo 
má rozbité obruby a nikdo mu nic 
nevymění. Takže ti, co to zkusili jinde, 
se k nám nakonec vrátí. Pár takových 
zákazníků máme.
LS: Také používáme sociální sítě, kam 
dáváme novinky z nabídky, ať už ob-
ruby, nebo kontaktní čočky. Lidé, kteří 
jsou s námi takto propojeni, jsou o naší 
nabídce okamžitě informováni. 

Bez slev se ale v současné době snad 
žádná provozovna neobejde.
BS: Zákazníkům nabízíme hlavně věr-
nostní program.

Původní prostory sklepů, prádelny a kotelny nahradila optika, která na Kounicově ulici 
v Brně funguje už od roku 1993. 
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JŽ: Samozřejmě občas zlevňujeme. 
Týká se to například starších kolekcí 
brýlových obrub. Mám ale zkušenost, 
že pokud se někomu obruba líbí, zaplatí 
za ni bez ohledu na slevu. Pokud se mu 
nelíbí, žádná sleva nepomůže.

Když máte dvě optiky, předáváte si 
zboží z Brna do Znojma a naopak?
BS: To víte že ano. Když má zákazník ně-
jakou představu o tvaru a barvě obruby, 
která zrovna není v optice v Brně, tak 
mu ji převezeme z jedné prodejny na 
druhou. Je to výhodné, protože v obou 
optikách nemáme stejné zboží a takhle 
si můžeme vypomoct.

Jsou tedy mezi Brnem a Znojmem 
rozdíly v trendech?
LS: Ano, ale ne příliš velké. V současnosti 
se nosí všechno a zákazníkovi jde hlavně 
o to, aby se mu brýle líbily a byl s nimi 
spokojený.
BS: Záleží na vkusu zákazníka. Snažíme 
se, aby mu brýle stylově i funkčně seděly. 
Měníte mu vizáž a chcete, aby od vás 
odcházel spokojený a trochu i jako jiný 
člověk, což obruba dovede. V poslední 
době jsou třeba velkým trendem plasto-
vé obruby, takže náš výběr u dodavatelů 
směřujeme na tento typ. Každopádně 
trendy se mění, protože lidé sledují, co 
se nosí v televizi, časopisech a na výsta-
vách. Tím pádem musíte na poptávku 
reagovat adekvátní nabídkou.

Dokážete zákazníkovi říct, že tyto 
brýle mu opravdu nesluší?
JŽ: Určitě, občas je to nutné. Někdo si dá 
říct, ale někdo si trvá na svém.
BS: V žádném případě ale nenecháme 
zákazníka odejít v brýlích, které mu ne-
budou sedět. Z optického hlediska musí 
stoprocentně vyhovovat a ve druhé fázi 
musí člověka zdobit. Vždyť je bude nosit 
dalších několik let.
LS: Největší reklamou pro nás je, když 
dotyčného s brýlemi někdo pochválí 
a zeptá se, odkud je má. Tito lidé si pak 
přijdou vybírat i k nám.

Jak náročné je v rodinné firmě spravo-
vat dvě optiky?
LS: Nejdůležitější jsou zaměstnanci, 
proto jsme rádi, že máme takové, na 

které se lze spolehnout. Jsou samo-
statní, tudíž na ně můžeme práci dele-
govat. Jsou našimi kolegy a ve většině 
případů se stávají částečnými rodinným 
příslušníky. 

Je těžké sehnat dobrého  
zaměstnance?
LS: Kdybychom mohli klonovat lidi…
BS: … tak bychom měli deset optik.
LS: Jeden z důvodů, proč se nerozšiřuje-
me, je problém v zajištění kvality práce. 
Když nejsme v provozovně, musíme 
se spoléhat na své zaměstnance a tím 
pádem se může stát, že jejich práce 
by nemusela být taková, jak bychom si 
představovali. Než abychom se zbytečně 
trápili, vybrali jsme si cestu dvou optik, 
na které jsme schopni dohlížet a víme, 
že v nich máme dobré zaměstnance. 
Když jsme otevřeli optiku v obchodním 
centru, kontaktovalo nás vedení, zdali 
bychom nechtěli otevřít další optiky, ale 
odmítli jsme. 
BS: Kvalitní zaměstnanci jsou alfou 
a omegou. Na menších městech je 
hledání optika a optometristy docela 
problém. Někteří lidé chodí za optikem 
jako za člověkem, nikoliv za někým, kdo 
mu jen prodá brýle. Nejhorší je, když 
zákazník vstoupí do prodejny a optik 
se mračí.
JŽ: Nás vždycky cepoval manžel. Hodně 
dbal na přístupu a jakmile se někdo 
ukázal ve dveřích, všichni jsme stáli 
v pozoru. Neexistovalo, aby zákazník, 
byť i vteřinu, stál a nikdo si ho nevší-
mal. Také dbal na kvalitu i vysokou 
odbornost a z pohledu přístrojového 
vybavení se snažil být v porovnání 
s jinými optikami na čele. Protože si 
zakládal hlavně na odbornosti, udělal 
si v roce 1992 v Olomouci magisterský 
titul, i když mu bylo skoro padesát. Ni-
kdo ho k tomu nenutil, jen se chtěl dál 
vzdělávat. Nastoupil hned do prvního 
ročníku, co se vysokoškolské studium 
optiky v Olomouci na Přírodovědecké 
fakultě otevřelo.

Nechodí k vám zákazníci s prosbou 
o změření zraku, aniž by si chtěli 
koupit obruby?
BS: Stává se, že někdo přijde a chce jen 
změřit zrak. Když už se takový člověk 

objeví, nabídneme mu vyšetření a ve 
většině případů to končí tak, že mu 
zhotovíme brýle.

To vybízí k poslední otázce –  
jaké je krédo vaší práce?
LS: Dá se vyjádřit slovem spokojenost. 
Je to slovo, které nejčastěji používáme 
jak ve vztahu ke svým zákazníkům, tak 
i mezi našimi zaměstnanci. Vždycky se 
snažíme každému vycházet vstříc a jít 
za společným cílem, což je ta spoko-
jenost se službami, které poskytujeme. 
Není to práce jen nás majitelů, ale 
hlavně našich zaměstnanců, kteří jsou 
nedílnou součástí naší činnosti a chtěl 
bych jim touto cestou poděkovat. 
Všem, kteří u nás působili a v součas-
nosti působí. Jak se ale říká, nesmíme 
usínat na vavřínech. Je proto potřeba 
dál sledovat nové trendy, rozvíjet naši 
činnost a prohlubovat spolupráci 
s našimi dodavateli, kteří neodmys-
litelně patří k naší práci. Poděkování 
patří i jim. 

Za rozhovor poděkoval Aleš Sirný
Foto: Optik centrum Ždánský, Aleš Sirný

Mgr. Zdeněk Ždánský otevřel svou 
první optiku v roce 1991 v historickém 
centru Znojma. Před dvanácti lety se 
nabídka služeb rozšířila i do tamního 
obchodního centra a v současnosti 
je  kamennou  optikou.
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OPTOMETRIE autoři: Mgr. Bc. Lucie Patočková, Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.

GENY A 
BARVOCIT
B arva je velice důležitou sou-

částí informací, získávaných 
očima. Většinou vnímáme barvu 
automaticky a  nedokážeme 
docenit její důležitou roli v  na-
šich běžných činnostech. Díky 
ní získáváme informace kolem 
nás. Dokážeme rozeznat místo 
vpichu vosy ještě před tím, než 
se objeví napuchnutí, a  to tak, 
že zčervená. Víme, kdy je ovoce 
zralé. Příkladem může být banán, 
který je ve zralém stavu žlutý, 
zatímco v nezralém stavu zelený. 
Při sledování sportovního utkání 
dokážeme z barev dresu rozpo-
znat hráče soupeřova týmu.

V lidském oku jsou dva typy fo-
toreceptorů: tyčinky a čípky. Tyčinky 
umožňují vidění při nižších úrovních 
osvětlení. Většina aktivit však probíhá 
za denního světla a při umělém osvět-
lení v místnosti. V takovém případě se 
zapojují čípky.

Fyziologie barevného 
vidění

Fyziologický barvocit vyžaduje mi-
nimálně tři fotochromatické pigmenty, 
které se liší spektrální citlivostí, a to podle 
pigmentu modrého, zeleného nebo čer-
veného (graf 1). Nicméně pojmenování 

pigmentu podle barvy může být zavádějí-
cí. Nazývání tří fotopigmentů podle krátké 
(short, S), střední (middle, M) a dlouhé 
(long, L) vlnové délky je výrazně přesnější. 

Defekty v barevném vidění ovliv-
ňují vnímání barvy (graf 2). Porucha 
červenozelené je nejčastější formou 
nedostatečnosti vnímání barev. Pacienti 
mají problémy s rozlišením některých 
odstínů červené, žluté a zelené. Modro-
žluté defekty jsou vzácnější a způsobují 
problémy v odstínech modré a zelené 
a v rozlišení modré od černé. Obě formy 
narušují vnímání barev, ale neovlivňují 
zrakovou ostrost.

Závažnější formou je deficience 
z vaná monochromacie modrého 
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 čípku, která způsobuje sníženou zra-
kovou ostrost a významně ovlivňuje 
barvocit. Pacienti mají další přidružené 
problémy, které mohou zahrnovat 
zvýšenou citlivost na světlo (fotofobie), 
kmitavé oční pohyby (nystagmus) 
a krátkozrakost (myopie). Monochro-
macie modrého čípku je někdy na-
zývána formou achromatopsie, tedy 
poruchou s částečným nebo úplným 
nedostatkem barevného vidění a dal-
šími problémy se zrakem.

Frekvence poruchy 
barvocitu

Červenozelená porucha barvocitu 
je nejčastější poruchou a postihuje 
častěji muže než ženy. V severoevrop-
ské populaci je incidence u jednoho 
z 12 mužů a u jedné z 200 žen. Mod-
rožlutý defekt ovlivňuje muže a ženy 
rovnocenně. Stav se vyskytuje u méně 
než jednoho z 10 000 lidí po celém 
světě. Monochromacie modrého čípku 
je vzácnější než ostatní formy poruch 
a postihuje častěji muže. Poruchou 
trpí přibližně jednoho ze 100 000 lidí 
po celém světě.

Genetické změny

Mutace v genech OPN1LW,  OPN1MW 
a OPN1SW způsobují výše popsané 
problémy. Proteiny produkované 
z těchto genů hrají důležitou roli v ba-
revném vidění a nachází se v sítnici. 
Čípky obsahují specifický pigment 
(fotopigment opsin), který je nejvíce 
citlivý na konkrétní vlnové délky světla. 
Mozek kombinuje vjemy ze tří typů 
čípků do fyziologického barevného 
vidění.

Geny OPN1LW, OPN1MW a  OPN1SW 
získávají instrukce pro vytvoření tří 
opsinových pigmentů v čípcích. Opsin 
vytvořený z genu OPN1LW je citlivější 
na světlo v žlutooranžové oblasti vidi-
telného spektra a čípky se nazývají L 
(dlouhá vlnová délka). Opsin vytvořený 
z genu OPN1MW je citlivější na světlo 
uprostřed viditelného spektra (žlutoze-
lené světlo) a čípky s tímto pigmentem 

graf 1  Graf spektrální citlivosti modrých, zelených a červených čípků lidského oka  
(autor: Worthey J.).

graf 2  Příklady poruch. Vertikální linie představují 530 nm a 560 nm (autoři: Neitz M., Neitz J.).
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se nazývají M (střední vlnová délka). 
Opsin z genu OPN1SW je citlivější na 
modrofialové světlo viditelného spek-
tra (S, krátká vlnová délka).

Genetické změny v OPN1LW nebo 
v OPN1MW způsobují červenozele-
né poruchy barvocitu, které vedou 
k absenci L a M čípků, nebo k tvorbě 
abnormálních opsinových pigmentů. 
Modrožluté defekty jsou výsledkem 
mutací genu OPN1SW, kdy dochází 
k předčasnému zničení S čípků, nebo 
k tvorbě poškozených S čípků. Výsled-
kem je změna vnímání modré barvy 
a schopnost rozpoznat rozdíly mezi 
odstíny modré a zelené, jehož násled-
kem je také problém rozlišovat tmavě 
modrou a černou.

Monochromacie modrého číp-
ku nastane, když genetické změny 
ovlivní zároveň OPN1LW a OPN1MW, 
čímž je zabráněno fyziologické funkci 
obou čípků L a M. U pacientů s tímto 
stavem jsou funkční pouze čípky S, 
což vede ke snížení zrakové ostrosti 
i barvocitu.

Některé problémy s barvocitem ne-
jsou způsobené genovou mutací. Může 
se jednat o oční onemocnění postihující 
sítnici, vedlejší účinek léků, jako je např. 

chlorochin (lék na malárii), nebo je dů-
sledkem expozice určitých chemikálií 
(organická rozpouštědla).

Rozdíly ve vidění mezi 
osobami s fyziologickým 
a patologickým 
(červenozeleným) 
barvocitem

Je mylnou představou, že porucha 
barvocitu v červenozelené oblasti nemá 
vliv na každodenní úkony. V průzkumu 
provedeném Stewardem a Colem hlá-
silo problémy více než 75 % (13 osob) 
pacientů. Ve výčtu potíží byla uváděna 
zhoršená navigace na internetu, čtení 
z mapy, rozlišování dopravních signálů 
a sladění oblečení (graf 3).

Porucha barvocitu limituje i při 
výběru povolání. Příkladem je možnost 
stát se pilotem, geologem či chemikem. 
U dětí nastávají problémy ve škole. 
V prvním roce základní školy se od nich 
očekává, že se naučí správně rozlišovat 
barvy a pomocí barev asociovat kon-
krétní situace ve svém životě. Barevné 
značky se používají při výuce čtení a po-
čítání. Tyto metody učení jsou velmi uži-

tečné, ale dětem s poruchou barvocitu 
mohou způsobit frustraci. Nejzávažnější 
situací je chybné interpretování situace 
jako nepozornost či lenost žáka. Ideální 
je stanovit diagnózu už v mateřské škol-
ce a sestavit alternativní strategie výuky. 
Vzhledem k intelektuální nezralosti dětí 
předškolního věku je ale testování a vy-
hodnocování výsledků obtížné. 

Mgr. Bc. Lucie Patočková,  
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
katedra optometrie a ortoptiky  
LF MU v Brně
395067@mail.muni.cz
Grafické podklady: archiv autorů
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graf 3  Příklad problému čtení v mapě a jejího řešení (autor: Courtney J.).
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OPTOMETRIE

Multifokální nitrooční čočky 
přinášejí svobodu, jelikož 

díky nim pacient nepotřebuje 
brýle do dálky, do blízka ani na 
počítač. Důvodem k implantaci 
je buď operace čistě refrakční, 
nebo operace šedého zákalu. 
Cílem tohoto článku je čtenáře 
stručně uvést do problemati-
ky multifokálních nitroočních 
čoček a  shrnout jejich přínosy 
i  možná negativa. Případnému 
čtenáři jsou představeny nejen 
výhody těchto čoček, ale také 
jejich limity.

Nitrooční čočky jsou umělé čočky, 
které jsou v oku uloženy nastálo. Po-

kud nahrazují vlastní čočku z důvodu 
zákalu, traumatu nebo vzhledem 
k refrakci, nazývají se čočky artefakic-
ké. V případě, že jsou přidány k vlastní 
čočce, označují se jako čočky fakické. 
Nitrooční čočky lze klasifikovat podle 
různých kritérií, podle tvaru, materiálu, 
polohy v oku a podle počtu ohnisek. 
Nitrooční čočka je tvořena ze dvou 
částí – optické a haptické (obr. 1). 
Funkcí haptické části je fixace čočky 
a optická část nahrazuje optické 
vlastnosti odstraněné vlastní čočky. 
Podle počtu ohnisek dělíme nitrooční 
čočky na monofokální a multifokální. 
Monofokální čočky lámou světlo do 
jednoho ohniska. Pacient po operaci 
potřebuje brýle buď na blízko, nebo do 

dálky. Většina pacientů upřednostňuje 
vidění do dálky bez brýlové korekce. 
Nicméně myopové, zvyklí číst bez brýlí, 
většinou dávají přednost druhé varian-
tě. Druhou skupinou jsou multifokální 
čočky se dvěma nebo více ohnisky, 
které umožňují vidění na více vzdále-
ností. Díky tomu je pacient po operaci 
schopen bez brýlí sledovat televizi, číst 
knížku nebo text na monitoru.

Dělení multifokálních 
nitroočních čoček

Multifokální nitrooční čočky dělíme 
na refrakční a difrakční (obr. 2). Refrakční 
čočky jsou složeny z koncentrických 

autorka: Bc. Petra Očadlíková

MULTIFOKÁLNÍ  
NITROOČNÍ 
ČOČKY
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zón, v nichž se střídají prostředí s jinou 
optickou mohutností. Tím je zajištěna 
existence obvykle dvou ohnisek. Při po-
hledu do dálky se na sítnici vytvoří jeden 
ostrý a jeden neostrý obraz. Při pohledu 
do blízka je to obdobné. Neostrý obraz 
se musí mozek naučit nevnímat – do-
chází k tzv. neuroadaptaci. U difrakčních 
čoček dochází k vytvoření dvou (nebo 
tří) ohnisek pomocí difrakce – ohybu 
světla (obr. 3). Povrch difrakční čočky 
obsahuje schodkovitou strukturu, která se 
chová jako optická mřížka. Je koncipova-
ná tak, že maximum energie soustředí do 
dvou (popřípadě tří) ohybových maxim. 
Pacient tak opět vnímá dva obrazy – je-
den ostrý a jeden rozmazaný. Rozmazaný 
musí pomocí neuroadaptace potlačit. 
Proces neuroadaptace představuje 
postupné zlepšování vidění, kdy je po 
několika týdnech až měsících dosaženo 
požadovaného optima. Pacient se během 
této doby učí potlačit nežádoucí rozma-
zaný obraz, který u těchto čoček vždy 
vzniká. Pro neuroadaptaci na multifokální 
nitrooční čočky se doporučuje operace 
obou očí v co nejkratším čase za sebou. 

Výběr pacienta

Při výběru pacienta hraje roli typ 
a velikost refrakční vady. Tyto parametry 
nejsou striktně dány, ale ovlivňují zrakové 
vnímání pacientů. Za vhodné kandidáty 
jsou považováni presbyopové a hyper-
metropové. Nevhodní jsou myopové. 
Pacient bez reálných očekávání není 
rovněž žádoucí. Pro refrakční multifokální 
nitrooční čočky se více hodí osoby, které 
chtějí dobré vidění na všechny vzdále-
nosti (dálku, střed i blízko) a akceptují 
fotické fenomény. Difrakční multifokální 
nitrooční čočky jsou více žádoucí u pa-
cientů, kteří si přejí mít dobré vidění na 
blízko a do dálky s minimem fotických 
 fenoménů. Zraková ostrost na střední 
vzdálenost je slabší. Pro noční řidiče je 
tedy vhodnější difrakční typ čočky. Nej-
podstatnějším aspektem spokojenosti je 
dosažení co nejlepší nekorigované zrako-
vé ostrosti. Bez závislosti na brýlích je po 
operaci 82 % pacientů s refrakční a 94 % 
s difrakční multifokální nitrooční čočkou. 
V případě zbytkové dioptrické vady je 

obr. 1  Schéma IOL.

obr. 2  Schéma refrakční MIOL.

obr. 3  Schéma difrakční MIOL.

12345

Haptická část Optická část
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provedeno dokorigování excimerovým 
laserem na rohovce, čímž lze upravit 
refrakční výsledek na nejlepší možný stav.

Nežádoucí jevy

Existují různé typy úskalí, které ovlivňují 
požadovaný výsledek implantace. Tento 
stav následně mění subjektivní spoko-
jenost pacienta. Jednou z nejčastějších 
příčin stížností je syndrom suchého oka, 
což je onemocnění povrchu oka, kdy je 
omezeno svlažování povrchu oka slzami. 
Charakteristickými znaky je pálení, řezání 
a zarudnutí očí. Typické je také časté nu-
cené mrkání. Velmi častým subjektivním 
důvodem nespokojenosti po implantaci 
multifokálních nitroočních čoček jsou tzv. 
fotické fenomény (halo, glare) související 
se snížením kontrastní citlivosti. Tyto jevy 
jsou vlastní pro design těchto čoček. Velmi 
důležité je předoperační poučení pacienta, 
který by měl brát v úvahu přítomnost těch-
to jevů. V mnoha případech jsou fotické 
fenomény mírné, až střední a většina paci-
entů si na ně časem zvykne (neuroadap-
tační proces). Halo je nechtěný oční efekt, 
který se obvykle projevuje jako kruhová 
záře, typicky okolo světel (obr. 4). Glare se 
jeví jako prudké světlo, charakteristickým 
příkladem je oslnění od protijedoucího 
automobilu v noci (obr. 5). Refrakční mul-
tifokální nitrooční čočky jsou více spojeny 
s fotickými fenomény než čočky difrakční.

Kontrastní citlivost hodnotí rozli-
šovací schopnost oka v závislosti na 
kontrastu. Multifokální nitrooční čočky 
jsou obecně spojeny s nižší kontrastní 
citlivostí než čočky monofokální. Pokles 
kontrastní citlivosti vede ke zhoršené-
mu vidění za zhoršených světelných 
podmínek a může vést i ke zhoršení 
prostorového vjemu.

Předoperační vyšetření 
a průběh operace

Nejprve je provedena celková ana-
mnéza, podstatná jsou veškerá systémo-
vá onemocnění. Nezbytné jsou informace 
týkající se dřívějšího onemocnění oka 
a špatného vizu v dětství. Poté následuje 
vyšetření vidění a kontrola na štěrbinové 
lampě. Posouzením očního pozadí se 
vyloučí jiné příčiny sníženého vidění. 
Operační zákrok probíhá stejně u opera-
ce katarakty, kdy je odstraněna zkalená 
čočka, tak u refrakční operace, kdy je 
odstraněna čočka čirá. Jedná se ve velké 
většině o ambulantní operační zákrok, 
který trvá 10 až 15 minut. Vše probíhá 
pouze v místním znecitlivění. Oční chirurg 
vytvoří jeden nářez rohovky a pomocné 
incize. Tímto otvorem se odsaje vnitřek 
čočky a do pouzdra, které po ní zůstane, 
se vloží umělá nitrooční čočka. V součas-
nosti oční kliniky nabízejí svým pacientům 
operaci s použitím femtosekundového 

laseru, kdy paprsek laseru vytvoří s doko-
nalou přesností vstupní řez, otevře přední 
pouzdro a jádro čočky rozmělní. Předností 
této metody je větší bezpečnost, šetrnost 
a efektivita zákroku s minimálním počtem 
komplikací. Výhodou je také snížení ne-
gativního vlivu na okolní struktury oka, 
zejména na rohovku. 

Závěr

Pro člověka v současné společnosti 
rostou nároky na kvalitu vidění do všech 
vzdáleností. Potřeba dobrého vidění do 
dálky je nutná především při řízení motoro-
vých vozidel, ve škole atp. Komfortní vidění 
do blízka je samozřejmé při čtení, ruční 
práci atd. Při stále častějším používání vý-
početní techniky přibyl i zvýšený nárok na 
dobré vidění na střední vzdálenost. Mnozí 
lidé se zároveň nechtějí nechat omezovat 
používáním brýlí. Tato situace má v součas-
né době více řešení. Každá z možných me-
tod má ovšem svá omezení a není vhodná 
pro všechny pacienty. Jednou z možností 
je implantace multifokálních nitroočních 
čoček. Využití multifokálních nitroočních 
čoček je široké, vhodné jsou pro dospělé 
i děti s kataraktou, ale také pro ty, kteří chtějí 
odstranit pouze svou dioptrickou vadu. 
Pro širší veřejnost jsou podány informace 
o těchto čočkách se zřetelem na kvalitu 
vidění. Jsou představeny nejen výhody, 
ale také limity tohoto řešení.

Bc. Petra Očadlíková 
Přírodovědecká fakulta  
Univerzity Palackého v Olomouci,  
katedra optiky 
ocadlikovapetka@seznam.cz 
Grafické podklady: archiv autorky
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ROZHOVOR   autor: redakce

DIGITÁLNÍ OKO
Lubomíra Pavelčáka
Kdybych měl do závorky při-

dávat smích pokaždé, když 
se Lubomír Pavelčák zasmál, 
hodně by to narušilo souvislý 
text. Lubomír se totiž směje 
docela často. Navzdory svému 
zrakovému handicapu bere 
život, jaký je a dochucuje si ho 
dávkami černého humoru. „Jinak 
bych se sám v sobě utápěl, vždyť 
žijeme jen jednou a je potřeba se 
s tím nějak smířit,“ vysvětlil Lubo-
mír, jenž si přezdívá Lichoočko 
a fotoaparát je pro něj druhým 
okem, kterým vidí svět. 

Lubomír Pavelčák má protetické 
levé oko a pravým okem vidí velmi roz-
mazaně. Vnímá jen stíny, světla a siluety. 

„Vidím jen vaši siluetu. Abych věděl, jak 
vypadáte, musel bych si vás vyfotit mo-
bilem a zblízka se na něj podívat,“ řekl 
mi Lubomír při našem setkání v jedné 
z ostra vských kaváren, kde jsme seděli 
přímo naproti sobě. Právě fotografie, 
potažmo fotoaparát, se stal nedílnou sou-
částí jeho života. Foťák na mobilu používá 
k běžnému životu, s digitální zrcadlovkou 
pak fotí nádherné snímky, kterým ovšem 
neříká fotografie, ale cwaky.

Proč zrovna cwaky?
Protože na svět koukám jedním okem 
a pořádně nevidím, co fotím. Prostě jen 
„cwakám“ objekty a místa přede mnou. 
Udělám tři až pět záběrů a teprve doma 
na počítači, kde mám 27palcový monitor 
a digitální lupu, zjišťuji, jestli cwak vyšel, 

jestli není rozmazaný a podobně. Já totiž 
nikdy v životě nic ostrého neviděl, fotím 
zkrátka pocitově. Ještě štěstí, že žijeme 
v digitální době. Nebudu lhát, mám 
velký odpad. Fotit na kinofilm, asi bych 
se nedoplatil.

Vašim dalším snímkům říkáte brýlov-
ky. V nich pořizujete záběry skrz Vaše 
brýle. Jak tento styl vznikl?
Když mi kamarád půjčil zrcadlovku, 
neuměl jsem s ní vůbec fotit. O focení 
jsem vlastně nic nevěděl a správné po-
stupy jsem studoval na internetu nebo 
od kamarádů. Ti mi ovšem nedokázali 
přesně poradit, protože jsem jim neuměl 
pořádně vysvětlit, co vlastně vidím. Do 
hledáčku se totiž nedívám, prostě vím, 
že je přede mnou stůl, tak dám foťák 
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před sebe a zmáčknu spoušť. Abych 
svou situaci kamarádům nejlépe popsal, 
sundal jsem si brýle, udělal přes ně záběr 
a řekl: takhle přibližně vidím. 

Kdy u Vás začaly potíže se zrakem?
Od pěti let, kdy si rodiče všimli, jak se 
dívám na televizi zblízka a z boku. Vzali 
mě k očnímu lékaři a ten zjistil, že mám 
hned na začátku pět dioptrií. Každé dva 
až tři roky se to zhoršovalo a dioptrie 
vždycky poskočily nahoru. Potíže mi 
způsobuje sítnice, která odumírá a trhá 
se. Jsem ročník 1963 a v těch letech mi 
prostě nasadili skla a tím bylo všechno 
vyřešeno. V osmdesátých letech jsem 
chodil na podpůrnou kúru, kdy do mě 
píchali olejové injekce a různé esence, 
které měli podpořit sítnici. V roce 2003 se 
mi bohužel sítnice na levém oku roztrhla. 
Tři roky se mi ji snažili doktoři zachránit, 
ale nakonec mi oko museli vzít. Úplně 
odumřelo, což začalo ovlivňovat druhé 
oko, tak jsme tu dvojici raději rozdělili.

Tím ale budoucí problémy nebyly 
zažehnány, je to tak?
Bohužel ne, progrese je tam pořád a loni 
se mi sítnice na pravém oku trochu 
odchlípla, takže jsem de facto oslepl. 
Naštěstí mi doporučili pana doktora Jana 
Ernesta, skvělého primáře v Ústřední 
vojenské nemocnici v Praze, který mi 
sítnici laserovou baráží přichytil. Když 
mi laicky vysvětloval, co vlastně dělá – 
že v podstatě boduje kus plechu na 
karosérii – začal jsem se smát a on musel 
laserovou baráž přerušit. 

S panem primářem máte asi dobrý 
vztah, že?
Říkám mu pražský Honza. Před jménem 
a za jménem má spoustu titulů, každo-
pádně vždy se mnou nebo s přítelkyní 
a bráškou mluvil jako se sobě rovnými. 
U jiného lékaře se mi to třeba nestává 
a ten rozdíl dělá strašně moc. Hodně mi 
pomohl po zdravotní i psychické stránce.

Nemohu taky dopustit na svou 
bývalou oční lékařku paní Kremerovou, 
které říkám oční šamanka. Hodně mi 
pomohla a mluvila se mnou narovinu. 
Zpočátku sice měla obavy, ale ujistil 
jsem ji, že už od pěti let vím, že jednou 
oslepnu a preferuji anglický černý 

humor před trápením. Tak jsme spolu 
začali šprýmovat. Kladla mi na srdce, 
abych na své pravé oko dbal, neude-
řil se do něj, nepřetížil ho zvedáním 
těžkých věcí, ale hlavně abych si do 
něj nenechal operativním způsobem 
zasahovat. Když jsem měl loni problé-
my, v Ostravě mi do oka chtěli „vlézt“. 
To byl pro mě stop stav. Říkal jsem si: 
zatraceně, ať vidím, jak nevidím, pořád 
vnímám světlo a nechci, aby mi do oka 
sahali. Dostal jsem kontakt na pana 
primáře v Praze a asi po třetí návštěvě 
jsme se rozhodli udělat laserovou baráž 
a nechat oko dožít. Teprve až se sítnice 
utrhne, budeme to řešit. Vysvětlil mi 
totiž, že nemám problém jen se sítnicí, 
ale i s odumíráním zrakového nervu. 
Přestávají spolu totiž komunikovat. Ale 
to nevadí, co neuvidím, to nahmatám. 
V případě ženských to bude výborné.

To máte sice pravdu, ale přeji Vám, 
aby nerv i sítnice vydržely. Jak těžce 
se člověk vyrovnává s faktem, že 
může přijít o zrak?
Někdy je to boj. Když mi řekli, že mi 
musí vzít levé oko, asi rok mi trvalo, než 
jsem se s tím smířil. Přemýšlel jsem, jak 
na mě lidé budou reagovat. Na konci 
roku 2006 mi oko odebrali a v březnu 
mi v Opavě udělali protetické oko, takže 
jsem se vyfotil a kouknul na sebe. Zjistil 
jsem, že díky brýlím málokdo pozná, že 
mám na levé straně akrylát. Tím pádem 
mi stouplo sebevědomí a začal jsem být 

klidnější. Všechno je otázkou psychiky, 
umění se s tím porvat a nenechat se 
zlomit. Smíření s tím, že možná někdy 
bude konec, přinesl čas. Už jsem se 
o tom bavil s panem primářem a shodli 
jsme se na tom, že sítnici možná přežiju. 
Možná umřu dřív, než se utrhne.

Váš humor a nadsázka opravdu čiší 
z každé Vaší odpovědi. Stalo se Vám 
někdy, že jste svým humorem někoho 
doslova odrovnal?
Doufám, že se to stává aspoň jednou 
do měsíce. Například na zastávce jsem 
si vyfotil jízdní řád, pak jsem si klasicky 
sundal brýle, dal si mobil před oko a fot-
ku zvětšoval, dokud jsem na ní neviděl 
čísla. Přišla za mnou slečna, která tam 
stála, a zeptala se: „Vy mě fotíte?“ Říkám 
jí, že ano. „Ale já vám to nedovolila,“ 
odvětila. „To nevadí, já to stejně smažu, 
protože jste zrovna mrkla,“ odpověděl 
jsem jí. Samozřejmě jsem jí pak všechno 
vysvětlil, ukázal jí fotku s jízdním řádem 
a oba jsme se zasmáli. Je dobré si dělat 
srandu. Lepší než drátem do oka, tedy 
na levé straně je mi to už jedno.

Kvůli běžnému focení na mobil se 
asi musíte potýkat s překvapivými 
reakcemi lidí. Napadají mě třeba 
obchody…
To začalo už před nástupem mobi-
lů, kdy jsem ještě fotil kompaktem. 
Ochranka v supermarketu mě chtěla 
sprdnout za to, že stojím nad mrazákem 

Lubomír Pavelčák říká, že zrcadlovka je jeho příruční kapesní zbraní a jeho druhým 
okem, kterým vidí svět.
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a fotím si ho. Říkal jsem jim, že nevidím 
cenovku a musím si ji ofotit. Prý je jim 
to jedno, tak jsem opáčil, že mně to 
jedno není, protože potřebuju vědět, 
kolik zboží stojí. Najdou se bohužel lidé, 
kteří nechápou. I když jim vysvětlím 
svůj handicap, pořád budou lpět na 
svých normách, škatulkách a podobně. 
Musím se s tím nějak vypořádat. Stejně 
jako když chodím po ulici – občas se 
totiž stane, že narazím do značek a pře-
kážek. Nedej bože, když tu cestu znám, 
ale začne se opravovat. To přehlídnu 
překážky raz dva. 

Obecně mě k focení přivedly okol-
nosti. Abych něco viděl, musel jsem si 
to vyfotit. Mým druhým velkým koníč-
kem je hudba, potažmo basová kytara, 
na kterou hraji v kapelách Ostband 
a R-Company Když jsme jeli někam 
hrát, vyfotil jsem si prostory, abych si 
zaznamenal, kde jsme byli a jak to tam 
vypadalo. Někteří kamarádi mě za fotky 
chválili a navrhli, abych se o focení začal 
víc zajímat. Když mi potom kamarád 
půjčil zrcadlovku a vysvětloval mi, jak 
funguje clona, ISO, čas a podobně, 
podlehl jsem tomu. Předtím jsem se 
o focení vůbec nezajímal. Neznal jsem 
postupy, mechanizmy a podobně. 
K téhle činnosti mě prostě přivedl můj 
zdravotní stav. 

Všiml jsem si, že máte hodně cwaků 
a brýlovek od moře. Fotíte rád na 
pobřeží?
Nejenom fotím, mám rád ranní relaxo-
vání u moře. Přijdu na pláž ještě za tmy, 
abych vnímal ruch moře a ptáků a čekal 
na východ slunce, u kterého mohu 
pozorovat spektrum měnících se barev. 
Pokud to jde, chodím na pláž každé ráno 
po probuzení, protože nikdy nevím, kdy 
uvidím světlo naposledy. Navíc mi má 
oční šamanka poradila provozovat oční 
jógu, což znamená nabírat teplo slunce 
do víček. Tím pádem spojuji užitečné 
s příjemným. 

Kdy berete foťák  
do ruky nejčastěji?
Nemám potřebu každý den něco cwak-
nout. Je dobré si od jakékoliv činnosti 
odpočinout a nechat to uležet, i od 
muziky. Když někam jdu a vím, že by 
tam mohl vzniknout nějaký pěkný záběr, 
foťák si vezmu. Většinou mě ale inspiruje 
situace nebo světlo. Zkrátka musí přijít 
ten pravý impuls. Mám pak ohromnou 
radost, když se cwaky a brýlovky lidem 
líbí a zamyslí se, jak svět kolem sebe 
vnímám a co chci vyjádřit. Zároveň 
si uvědomuji, že ve cwakání i muzice 
mám určité hranice. V obou případech 
jsem samouk. 

Máte nějaké další cíle, co se týče 
focení?
Mám rád hokej, takže někdy bych se 
chtěl dostat k plexisklu a vyzkoušet pár 
cwaků. Hokej sleduji jen v televizi, proto-
že na stadionu bych slyšel pouze ruchy. 
Abych slyšel pohyb bruslí a puku, musel 
bych se dostat až k hrací ploše.

Taky rád poslouchám automobilo-
vé závody a vnímám pach pneumatik 
a benzinu. Můj kamarád Mirek Schwarz 
mě vzal na okruhy do Brna a do Ra-
kouska, kde jsem si vyzkoušel, jestli 
projíždějící auta ucwakám. Byla to pro 
mě výzva, poslouchat, jak auto projíždí, 
a cwaknout ho. Každopádně se mi to 
líbilo a pár dobrých cwaků z toho vzniklo.

Kde jinak hledáte inspiraci pro své 
fotografie?
Studnicí inspirace je pro mě internet. Dí-
vám se, co fotí přátelé na facebooku a na 
fotoserverech nebo si čtu o technice 
focení. Každodenní inspirace je pro mě 
i to, když ráno otevřu oči a vidím světlo. 
Tím pádem totiž můžu fotit...

Za rozhovor poděkoval Aleš Sirný
Foto: Lubomír Pavelčák

Některé Pavelčákovy fotografie je možné vidět na výstavách Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS).
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PŘEHLED CÉV 
NA SÍTNICI 1. část
P ohled na oční pozadí je pro 

mnoho lidí velice působivý, 
protože zřetelně ukazuje struk-
turu a  průběh krevních cév. 
Kromě fascinujícího pohledu na 
krevní řečiště lze získat mnoho 
informací nejen o  zdraví oka, 
ale také o celkovém zdravotním 
stavu. Větší změny sítnicových 
cév jsou rozpoznány přímým 
nebo nepřímým oftalmosko-
pem. Tak jsou získány informa-
ce o  diabetických změnách či 
vysokém krevním tlaku. Nové 
měřicí systémy dovedou ob-
jektivně analyzovat i  jemné 
změny. Tak mohou být nemoci 
dříve poznány a  léčeny. Jaké 
informace mohou být získány 
podle současného stavu vědy 
ze struktur a dynamiky sítnico-
vých cév, je obsahem třídílného 
sdělení – v prvním díle jsou dále 
uvedeny nové poznatky o glau
komu, které ukazují, že terapie, 
cílená k  poklesu nitroočního 
tlaku, nemusí vždy ukázat dobrý 
výsledek.

Klasické rozdělení 
cév na sítnici – 
oftalmoskopickou čočkou

Anatomie sítnicových cév

V těle rozlišujeme makro- a mikro-
cirkulaci. Makrocirkulaci vytvářejí velké 
cévy, které přivádějí krev k orgánům. 
Cévy s průměrem pod 300 µm jsou částí 
mikrocirkulace a jsou zodpovědné za 
regulaci přívodu krve do tkání. Všechny 
cévy v oku jsou menší než 300 µm, pro-
to jsou nové poznatky o mikrocirkulaci 
velmi důležité. Rozeznáváme pět rozdíl-
ných cév: malé arterie, arterioly, kapiláry, 
venuly a malé vény. 

Arterie a vény lze snadno rozeznat. 
První obsahují okysličenou krev a jsou 
světlejší než vény, které krev transportují 
zpět do srdce (obr. 1). Tento cévní systém 
je spojen nejjemnějšími kapilárami, 
v nichž probíhá výměna krve z kapilár 
a zásobovanými tkáněmi.

Uvnitř cév je jednovrstevný endotel, 
na který „nasedá“ jemná vrstva svalové 
pojivové tkáně – media. V oblasti očního 
nervu je asi sedm buněčných vrstev, 

v nichž nejmenší arterioly mizí a zůstá-
vají pouze dvě buněčné vrstvy. Ty jsou 
obklopeny adventicií, která tvoří zevní 
vrstvu arterií a vén (obr. 2 a 3). Vnitřní 
stěnu kapilár tvoří vrstva endotelu, na 
kterou navazuje bazální membrána (obr. 
4). Na ni „nasedají“ pericyty, které vytvá-
řejí spojení mezi arteriolami a venulami 
a zajišťují autoregulaci v krevních cévách. 
Větší vény mají opět jemnou svalovou 
vrstvu. Ve zdravém oku protéká retinál-
ními cévami 38 až 80 mikrolitrů krve za 
minutu. Centrální arterie odbočuje za 
okem z arteria oftalmica (větve vnitřního 
okruhu krční tepny) a probíhá v průběhu 
optického nervu k papile. Stejně centrál-
ní véna opouští oko v papile a probíhá 
asi 10 cm společně s optickým nervem 
subarachnoideálním prostorem, ve kte-
rém ho opouští.

Fyziologie sítnicových cév

Vztah průtoku krve a tlaku

Průtok krve v oku obstarává záso-
bení vnitřních vrstev sítnice výživnými 
látkami a kyslíkem. Krevní tlak vzniká 

OPTOMETRIE překlad: prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
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činností srdce, které pracuje jako pum-
pa. Arteriální tlak v oku má hodnotu 
asi 2/3 naměřené na paži. Vnitřní tlak 
arterií a vén se přizpůsobuje tlaku, který 
je vykonáván na tenké stěny vén a tak 
je přenášeno kolísání venozního tlaku. 
Pokud stoupne hodnota nitroočního 
tlaku o určitou hodnotu, stoupá retinální 
venozní tlak o stejnou hodnotu. Výsled-
kem je perfuzní tlak, který udává, jakým 
tlakem je tkáň prokrvována.

Platí tedy pravidlo vzájemného 
vztahu: Perfuzní tlak = 2/3 arteriální tlaku 
minus nitrooční tlak.

Autoregulace

Autoregulace slouží k vyrovnání 
výkyvů krevního tlaku a přizpůsobení 
potřebám výživy sítnice.

Krevní a nitrooční tlak jsou trvale vy-
staveny výkyvům. Průtok krve v oku musí 
být konstantní, aby byla sítnice optimálně 
vyživována. Pomocí jemných svalových 
vláken ve stěně cév se může změnou je-
jich šíře udržet stabilní průtok při změnách 
perfuzního tlaku. Přitom hrají svou roli 
místní, systémové i neurologické faktory. 

Pokud stoupá nárok na výživu oka, 
může být při daném krevním i nitrooč-
ním tlaku pomocí autoregulace zvýšen 
krevní průtok tak, aby tkáně byly opti-
málně vyživovány.

Autoregulace může být porušena při 
některých onemocněních – příkladem je 
glaukom nebo diabetická retinopatie. 
Někdy dochází ke změnám bez zjevného 
primárního porušení regulace na pod-
kladě nějakého onemocnění. Pokud je 
autoregulace vyčerpaná nebo zhoršená, 
mohou změny perfuzního tlaku vést ke 
změnám průtoku krve a tím ke špatné-
mu zásobení tkání.

Venozní pulz

Při sledování centrální vény lze často 
pozorovat venozní pulzaci. Průměr cévy 
se rytmicky mění, což lze pozorovat 
asi u 90 % zdravých očí. U pacientů 
s glaukomem lze podle závažnosti one-
mocnění pulzaci nalézt asi u 45 % osob, 
někdy však paradoxně vůbec není za-
znamenána. Rovněž u zvýšeného nitro-
lebního tlaku není pulzace pozorována.

Jak vzniká venozní pulz?

V arteriích vzniká pulz rozdílem 
tlaku mezi systolou a diastolou srd-
ce. Ve velkých cévách paže je prů-
měrná hodnota naměřeného tlaku 
120 / 95 mm Hg. V systolické fázi srdce 
dociluje tlak maxima. V průběhu plnění 
srdce tlak klesá na paži asi na 95 mm 
Hg. Rozdíl je pouze v arteriálním cév-
ním systému. V kapilárách oka je díky 
autoregulaci udržován konstantní tlak, 
rovněž ve venozním systému se tlak 
nemění (obr. 5).

Tlak v očních vénách je nižší než 
v kapilárách, proto krev vénami může 
 odtékat. Venozní tlak mimo oko musí 
být nižší než v nitroočních vénách. 
Intraokulární venozní tlak je označován 
jako nitrooční tlak. Za okem probíhá 
centrální véna asi 10 cm v očním nervu 
a opouští ho v subarachnoideálním 
prostoru, v němž je určován vztah k nit-
rolebnímu tlaku.

Venozní pulz lze vysvětlit kolísá-
ním jak nitrolebního, tak nitroočního 
tlaku. K objasnění vztahu slouží tato 
čísla: nitrooční tlak se během pulzu 
mění o 1,5 mm Hg. Rovněž nitrolební 
tlak podléhá kolísání během pulzů, 
tato hodnota je pouze 0,5 mm Hg. 
Během systoly je tedy nitrolební tlak 
o 1,00 mm Hg vyšší než během dia-
stoly. Tak je během systoly z oka vytla-
čeno více krve.

Průtok krve v kapilárách je konstant-
ní. Pokud je během systoly vyšší odtok 

obr. 1  Krevní cévy na očním pozadí.

obr. 4  Průběh centrální vény a arterie ve 
zrakovém nervu.

obr. 2  Stavba větší retinální arterie.
obr. 3  Stavba sítnicové kapiláry.
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krve z oka, vede to k částečnému venoz-
nímu kolapsu. Následuje rozšíření vén, 
kdy je v oku snížena potřeba průtoku 
krve. To je venozní pulz, který můžeme 
pozorovat u papily. Vzhledem ke stavbě 
venozní stěny i k okolním tkáním může 
centrální véna pulzovat pouze po velmi 
krátký úsek. Pulzující úsek může být 
okolními tkáněmi zakryt, takže pulzace 
není viditelná.

Na základě popsaného způsobu 
venozní pulzace lze odvodit, že při 
zvýšeném nitrolebním tlaku nevidíme 
venozní pulzaci, což je způsobeno oto-
kem zrakového nervu.

Metody měření a pozorování

Subjektivní pozorování 
systému krevních cév

Při pozorování cév můžeme hod-
notit jejich šíři, způsob křížení a cel-
kový vzhled.

Šíře cév může být změněna buď jen 
v určitém úseku, nebo v celém rozsahu 
sítnice. Při vyšetřování očního pozadí 
oftalmoskopem nebo pomocí fotografie 
můžeme sledovat lokální zúžení vén či 
arterií a jejich vzájemný poměr, označo-
vaný jako A / V poměr (obr. 6). 

Bylo prokázáno, že poměr tloušťky cév 
při chronicky zvýšeném krevním tlaku je 
menší. Je třeba si uvědomit, že srovnávány 
mohou být pouze cévy téže třídy. Pokud 
je zjištěna malá véna již u papily, nemůže 
být na ní poměr A / V spolehlivě hodnocen.

Křížení arterií a vén je označe-
no podle jejich vzájemného vztahu. 
 Bonnetovo znamení: před místem 
křížení se véna rozšiřuje. Salusovo zna-
mení: při pokročilejších změnách na 
cévách při zvýšeném krevním tlaku je 
křížení v podobě písmene S. Gunnovo 
znamení: v místech křížení je zúžení ve 
formě přesýpacích hodin. Tyto změny 
v místech křížení cév jsou následkem 
déletrvajícího zvýšeného krevního tlaku. 

Postupující vápenatění stěn arterií 
při hypertenzi vede ke změnám svě-
telného reflexu. Centrální reflex je širší 
a mění svou barvu od měděného tónu 
až po stříbřitý (reflex měděného až stří-
brného drátu). Navíc se může objevit 
exudát, vatovitá ložiska a krvácení.

Obr. 7–13 zobrazují tyto nálezy při 
křížení retinálních cév.

Na sítnici můžeme sledovat i dyna-
mické parametry – venozní pulzaci. To 
je důležité především proto, že u mnoha 
pacientů s glaukomem pulzaci nevidíme. 
To může upozornit na to, že terapie, která 
má za cíl snížit nitrooční tlak, není účinná. 

K pozorování pulzace používáme 
direktní oftalmoskop, který zajistí největší 
zvětšení. Indirektní vyšetřování pomocí 
60dpt či 78dpt čočky je rovněž možné.

Pokud není venozní pulz zřetelný, 
můžeme použít oftalmodynamometrii. Po-
mocí třízrcadlové kontaktní čočky s ozna-
čenou stupnicí je tlačeno na bulbus, tlak se 
zvyšuje a při objevení pulzace se odečte 
hodnota tlaku. Potřebný tlak je označen 
jako pulzní tlak. Toto vyšetření realizuje oční 
lékař na lokálně anestezovaném bulbu.

Tlak na oko může být při oftalmodyna-
mometrii dále zvyšován. Pokud je nitrooční 
tlak vyšší, než tlak při diastole, komprimuje 
se arterie během diastoly a otevírá se při 
systole, aby krev mohla proudit do oka. 
Pokud je tlak dále zvyšován tak, že je vyšší 
než při systole, pulz není patrný, céva je 
trvale uzavřena a do oka neproudí krev. 
Měřením arteriálního pulzu lze získat 
zpětnou vazbu na krční tepně. Pokud 
jsou hodnoty arteriálního pulzu rozdílné 
v pravém a levém oku, pravděpodobnou 
příčinou je kalcifikace stěn krční tepny.

V dalším čísle časopisu Česká oční 
optika bude uveřejněno pokračování 
o zkušenostech z poznatků, získaných 
na podkladě počítačové podpory u růz-
ných chorob.

Přeložila: 
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
Grafické podklady: DOZ 8, 2017
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obr. 5  Snižující se krevní tlak a zvýšený rozdíl v cévách ve vzdálenosti od srdce.

obr. 6 Subjektivní hodnocení vztahu A/V.
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obr. 7  Gunnův příznak a pravoúhlé křížení cév.
  Guistův příznak s vinutými rozšířenými venulami  

v okolí makuly.

obr. 9  Gunnův příznak – zúžení vén v místech křížení 
a  Bonnetův příznak – ponořená véna pod tlakem arte-
rie. Jedná se o artefakt.

obr. 11  Nahoře: místní zúžení arterie, dole:  
(Gunnovo znamení) – zúžení vény ve tvaru  
přesýpacích hodin před i za křížením s arterií.

obr. 12 a 13  Zúžené arterie se  
stříbřitým reflexem.

obr. 8  Zde nemůže být vztah A/V určen, vény jsou rozdě-
leny dříve než arterie, které vykazují stříbřitý reflex.

obr. 10  Gunnův příznak – žíla ponořena tlakem arterie  
a stříbřitý reflex arterie.
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ORTOPTIKA   autorka: Mgr. Andrea Jeřábková

SUPRESE
S uprese (útlum, inhibice) je 

stav, při kterém nedochází 
k  přenosu informací z  uchýle-
ného oka do zrakových center 
(retina, corpus geniculatum late-
rale, mozková kůra). Nedojde tak 
k jejich uvědomění. Výraznějším 
projevem suprese je exkluze, kte-
rá představuje vyloučení vjemů 
nefixujícího oka.

Suprese je základem normálního 
jednoduchého binokulárního vidění. 
Vše, co je mimo oblast vědomého pohle-
du, je utlumeno fyziologickou diplopií. 
S monokulární supresí za fyziologických 
podmínek se lze setkat např. při oftal-
moskopování.

Alternující suprese monokulárních 
signálů je neurobiologickým podkladem 
binokulární rivality. W. J. M.  Levelt se za-
býval fyziologickými aspekty binokulární 
rivality, tedy supresními mechanizmy 

(druhý Leveltův zákon). Jestliže působí 
supresní mechanizmy na binokulární 
kortex delší dobu, dochází k rozvoji 
klinických projevů amblyopie. Zjedno-
dušeně lze říci, že komplexní suprese 
dominuje při rozvoji strabické amblyo-
pie. Vedle supresních skotomů se na 
formování abnormálního binokulární-
ho zorného pole u strabujících podílí 
ještě mechanizmus anomální retinální 
korespondence. Proto se také některé 
poznatky o rivalitní supresi používají 
v pleoptice. Bylo prokázáno, že délku 
suprese lze ovlivnit například pomocí 
jasu, kontrastu, pohybu či změnou pro-
storové frekvence obrazů. Komplexní 
supresní proces potlačující monokulární 
obraz s nižším kontrastem je označován 
jako dichoptické maskování. Je hlavním 
mechanizmem, který se podílí na rozvoji 
anizometropické amblyopie. 

Při alternujícím strabizmu je proká-
zána suprese v makule a pseudomakule. 

Makulární skotom uchýleného oka 
zabraňuje konfuzi. Je pokládán za fyzio-
logický, protože mozek nemůže vnímat 
současně dva různé předměty na sobě. 
Skotom v pseudomakule je patologický.

Suprese se vyskytuje pouze na urči-
tých oblastech retiny, nepostihuje celou 
retinu. Vytváří tzv. útlumové skotomy. 
Tvar, rozsah a intenzita supresních skoto-
mů se mění podle druhu binokulárních 
poruch. U dlouhodobé strabické am-
blyopie se suprese prohlubuje a fixuje. 
Naopak u alternujícího strabizmu je 
suprese přechodná.

Lze rozlišit supresi aktivní a pasivní. 
Pasivní suprese (inhibice) bývá příčinou 
těžké amblyopie. Aktivní suprese má za 
následek pozdější amblyopii.

Se supresí, jako účelným reflexem 
na danou poruchu jednoduchého bi-
nokulárního vidění, se lze setkat jenom 
během vývoje jednoduchého binokulár-
ního vidění, tedy zhruba do 8 let. Jestliže 
vznikne strabizmus později, vzniká 
diplopie, protože vývoj jednoduchého 
binokulárního vidění je ukončen a upev-
něn a nelze se ho tedy zbavit stejně jako 
upevněných adaptačních procesů.

Mgr. Andrea Jeřábková
Ortoptická ambulance, Brno
katedra optometrie a ortoptiky  
LF MU v Brně 
andrea.jerabkova@email.cz
Grafické podklady: AdobeStock
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JAK TO VIDÍM JÁ autor: redakce

Miluje život a  své živo-
ty v  něm. Komentování 

auto mobilových závodů, fo-
tografování téhož stejně jako 
uměleckých odvětví, hudby, 
divadla či běžného života. Na 
vše, co dělá, má svou optiku. 
Nemá rád jakékoli škatulky. 
Komentuje, fotografuje a  píše 
svým stylem. Od jara 1992 
do roku 2011 byl zaměstnán 
v  novinách, nejdéle jedenáct 
let v MF DNES. Pak vstoupil na 
volnou nohu, na které se otáčí 
dodnes. Jeho hlas můžete znát 
z Eurosportu, kde od roku 2007 
komentuje svůj nejoblíbenější 
závod 24h Le Mans, z TV Nova 
Sport, v  níž slovem doprovází 
zámořské formule IndyCar, 
nebo také z  amplionů brněn-
ského  Masarykova okruhu. Tam 
komentuje vše včetně Grand 
Prix České Republiky MotoGP.

Jakou úlohu ve Vašem životě  
hraje zrak?
Moje maminka, milovaná MamiMada-
lén, jak jsem ji tolik rád oslovoval, už 
odmala říkávala: Martínek má už zas 
oči navrch hlavy. Takže tušíte, jakou 

roli zrak u mě hraje. Asi už tenkrát bylo 
dáno nebo jak to říct, že jednou z mých 
hlavních rolí bude profese fotografa. 
Ovšem čich a sluch, to jsou u mě rov-
nocenné smysly. Při fotografování je 
mimochodem podstatné poslouchat, 
co se okolo vás děje.

Co Vás v poslední době uhodilo do očí?
Do očí bijící hulvátství Zemana krátce 
poté, co byl, bohužel, znovu zvolen.

Jaká kniha, obraz, fotografie či jiné 
umělecké dílo Vás v poslední době 
oslovily?
Toho je tolik. Tak po řadě… Dějiny svět-
la od Petra Němce, nádherný román 
o Františku Drtikolovi, kniha Miloš Havel 
Kristyny Wanatowiczové, jakkoli literatu-
ra faktu, čtení bez dechu. Jedním z mých 
úvazků je pozice fotografa Domu umění 
v Ostravě, takže krásnými obrazy jsem 
obklopen pořád, a když jsme u výtvarna, 
nový film Luca Bessona Valerián a město 
tisíce planet, to je fascinace krásou.

Kdy Vám naposledy oči zářily  
nadšením?
V podstatě pořád, už to tak zkrátka mám. 
Radost ze života jako takového, to mi 
stačí ke štěstí.

Co (nebo koho) byste střežil  
jako oko v hlavě?
Děti, to je všecko. Když jsem třeba dceru 
Elišku vezl se slepákem na operační sál 
a jen jsme si přes zavírající se dveře mávli, 
nastalo pro mě peklo. Peklo plné strachu. 
Naštěstí vše dopadlo dobře.

Kdy je podle Vás potřeba  
mít oči na stopkách?
Pořád.

Nad čím přivíráte oko  
a nad čím naopak ne?
Řekl bych, že jsem člověk zlehka nad věcí, 
takže moc „přivíravý“ nebudu. Nepřivřu 
nad malostí lidskou, která má hodně po-
dob. To se pak umím pořádně rozhněvat. 

Otevřel Vám někdy někdo oči?
To je přeci celoživotní stav. Od rodičů 
po lidi vzácné různými směry v běhu 
celého života.

Kdo a čím si u Vás dělá  
dobré oko?
Život, když vám dá další den.

Existuje výjev, na který  
nikdy nezapomenete?
Těch je.

Jak to vidí
MARTIN STRAKA
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Na co se nejraději díváte?
Do slunce i na měsíc a vše pod nimi 
i za nimi.

Co Vás obvykle upoutá na první pohled?
Krása. Jak zpívá David Koller, když zemřít, 
tak leda pro krásu. Krása v celé své mož-
né šíři. Krása je totiž všude.

Jaké místo na světě podle Vás  
stojí za vidění?
Kterékoli. Díky mým profesím se mi ob-
čas dostává luxusu, ale nevyhledávám 
jej. Očaruje mě procházka Buenos Aires 
stejně jako jízda na bicyklu do Karviné.

Které místo v české krajině je  
pro Vás nejmalebnější?
Jsem Ostravák, čili industrie u mě hraje 
velkou roli. Proto mě v poslední době do-
stal pohled od zámku Jezeří na Mostecko. 
Jakkoli pro místní lidi to není veselý pří-
běh, ona krajina má ve své hrůze kouzlo. 
Jeden z komentovacích úvazků mám v TV 
DigiSport v Bratislavě a už šestým rokem 
mě nepřestává okouzlovat Dunaj. Je toho 
samozřejmě víc. Mnohem víc.

Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
Mám rád knihy a filmy, co koukaj do 
dáli, kamsi tam, co je před námi. Tím 
to ale končí. Mám to podobně jako 
s věčným „kdyby“.

V kom vidíte hrdinu?
V každém, kdo se nedá. Třeba v jednom 
pánovi, co plave pravidelně, často jako já. 
Přišel o nohu a plave rychleji a lépe než já.

Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Cha! Mně by stačilo, kdybych si mohl 
vybrat jako většina ostatních lidí. Zcela 
obyčejně přijít do obchodu, vybrat si, 
koupit a jít. To se mi bohužel neděje, 
protože při svých dvou metrech mám 
nadrozměrnou i hlavu. Řeč je o tmavých 
brýlích, které nosím moc rád, celoročně. 
Nechci si představit, co nastane, až bude 
zapotřebí skel dioptrických. Neporadíte 
mi, takhle předem, prosím? 

Jaký vhled a poučení Vám  
dává Vaše práce?
Moje profese nejsou prací, jsou láskou. 
To je samo o sobě dostačující. Jestli ko-

mentuju, fotím nebo píšu, pořád hodně 
poznávám. Miluju lidi a rád si s nimi poví-
dám, poznávám je a díky mým profesím 
je to permanentní, stálý příběh, jenž vás 
bez ustání obohacuje.

Co je podle Vás očividné?
Že čas není důležitý, že důležitý je 
pouze život.

Co byste podnikl jako neviditelný?
Dostal bych se do rakety připravené 
odstartovat z Mysu Canaveral a pak se 
nechal vystřelit, abych byl kosmu blíž. 

Kdy jste naposledy přišel –  
viděl – zvítězil?
To kdybych já věděl!

 
Za rozhovor poděkovala redakce
Foto: z archivu Martina Straky
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VELETRHY   autor: redakce
 

OPTA 2018  
se rychle blíží!
V šichni optici, oftalmologové, 

optometristé a  kontaktolo-
gové by měli zpozornět – zahá-
jení 24. mezinárodního veletrhu 
oční optiky, optometrie a  oftal-
mologie OPTA je za dveřmi. 
V  termínu 9.–11. března se na 
brněnském výstavišti představí 
více než sedmdesát přímých 
vystavovatelů, kteří přivezou 
novinky světových značek.

Otevírací doba veletrhu zůstává 
nezměněna. V pátek a sobotu bude 
OPTA k dispozici návštěvníkům od 9.00 
do 19.00 hodin, v neděli pak od 9.00 do 
14.00 hodin. V sobotu bude na veletrh – 
jako obvykle – navazovat OPTA PARTY 
pro vystavovatele a jejich obchodní 
partnery. 

„O konkrétní podobě OPTA PARTY 
jsme průběžně informovali v e-lette-
rech,“ sdělil mluvčí projektu Jiří Erlebach.

Hlavní téma –  
Kvalita a odbornost

Veletrh OPTA se bude opět konat 
v moderním pavilonu V, a to včetně 
odborného programu. Jisté je také 
zvýrazněné téma veletrhu – Kvalita 
a odbornost. 

„Mám za to, že propojení a uplat-
nění těchto atributů v praxi je pro 
náš obor zásadní a přináší prosperitu 
a úspěch,“ řekl prezident SČOO Václav 
Antonín. 

„Věříme, že toto zvýrazněné téma 
využije řada vystavovatelů při zaměření 

svých prezentací nebo přihlásí své pro-
dukty do této kategorie v rámci soutěže 
TOP OPTA,“ uvedla ředitelka projektu 
Gabriela Císařová.

A další důležité informace pro 
návštěvníky? V letošním roce je stále 
v platnosti klubová karta OPTA pro 
vstup na veletrh zdarma, která byla 
v loňském roce distribuována všem 
členům partnerských organizací – 
Společenstva českých optiků a op-
tometristů, České kontaktologické 
společnosti a Optické únie Slovenska. 
Pořadatelé už spustili také on-line 
registraci na webových stránkách 
projektu OPTA. U vstupu do pavilonu 
pak každý z návštěvníků obdrží ka-
talog s plánkem pavilonu, takže pro 
něj nebude problém najít si ty „své“ 
vystavovatele.
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Výběr z přihlášených vystavovatelů:

AGLAJA s.r.o. • Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. • Allstars, s.r.o. • AMBG, LTD s.r.o. • ARDIX, spol. s r. o. • 
ARES SK, s.r.o. • BRELIS s.r.o. • BULLETIN.CZ s.r.o • Carl Zeiss spol. s r.o. • Catherine Life, a.s. • CooperVision  Limited, 
organizační složka • CS OPTICAL s.r.o. • DANAE CZ s.r.o. • DEVELOPTIC s.r.o. • DIAX, s.r.o. • EIKON, spol. s  r.o. • 
ESSILOR – OPTIKA, spol. s r.o. • EYE 2000 s.r.o. • FEBA spol. s r.o. • Finest Trade s.r.o. • GAFAS s.r.o. • Ing. Jiří Chyba – 
SILLUSTANI  • Ing. Robert Kebl – K + L TRADING • INTEROPTIC spol. s r.o. • Ján Šurina TVS • Jaromír Merta •  
STYL OPTIK • JGSwissOpti – lda • Johnson & Johnson, s.r.o. • LuBoo consulting s.r.o. • MacMike VAT s.r.o. 
• MARE spol. s r.o. • Metzler International s.r.o. • Mgr. Martina Zajícová • MIRAGE OPTIK • MIZACO s.r.o. •  
Mr. Gain s.r.o. • New Line Optics, s.r.o. • OKULA EYEWEAR s.r.o. • Omega Optix, s.r.o. • OPTA SP.Z O.O • Opti-project s.r.o. 
• OPTICHOUSE LTD • Optika Čivice s.r.o. • Optika Žácka, s.r.o. • OPTILAND, s.r.o. • OPTIMISSIMO s.r.o. •  
Pavlína Zsigmondová – MGZ OPTIK • Petr Kazda – Breitfeld & Schliekert • PharmaSwiss Česká republika s.r.o. 
• POL OPTIC, spol. s r. o. • PRIME OPTICS AE • ProdesignSK, s.r.o. • PRONAP Czech Republic s.r.o • REGINA IMPORT, s.r.o. •  
Rodenstock ČR s.r.o. • rodomark s.r.o. • Safilo S.P.A., organizační složka • SAGITTA Ltd., spol. s r.o. 
• SERVIS PODNIKATEĽA, s.r.o. • SNOW-HOW ČR s.r.o. • SOVER, spol. s r.o. • Spectrum Terasa Rozanska •  
Společenstvo českých optiků a optometristů • UNIOPTIK spol. s r.o. • UVEX Safety CZ, k.s. • VISION OPTIK, s.r.o.  
• Vyšší odborná škola, Diplomovaný oční technik, s. r. o. • YODEL INTERNACIONAL S.A • Zuzana Jelínková, DiS. – 
ZuZa optik

Projekt Design & Trend

Pokračuje také projekt Design 
& Trend – aranžmá výloh optických 
prodejen. Své nové produkty představí 
návštěvníkům veletrhu firmy AGLAJA, 
ARDIX, EIKON, EYE 2000, K+L TRADING, 
OMEGA OPTIX, OPTIPLAST EYEWEAR 
a RODENSTOCK. Firma K+L TRADING 
vystaví například luxusní značku dám-
ských obrub Christian Lacroix.

Finišují také přípravy odborného 
programu. „Na zvýrazněné téma letoš-
ního ročníku, tedy Kvalita a odbornost, 
proběhne řada odborných přednášek 
v tradičním OPTA Fóru a věřím, že si 
je návštěvníci nenechají ujít,“ prohlásil 
Antonín. 

„A určitě chceme opět pozvat od-
bornici na trendy Ellen Haeser, jejíž 
přednášky měly v loňském roce ohrom-
ný úspěch. V rámci České republiky 
a  Slovenska jde totiž o unikátní příležitost 
pro všechny, kteří se chtějí seznámit 
s trendy v oblasti designu brýlových 
obrub,“ dodala Císařová.

Těšíme se na viděnou – devátého 
března v devět hodin na brněnském 
výstavišti!

Jiří Erlebach
Veletrhy Brno, a.s.
Foto: Jiří Zach
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OPTOMETRIE  autorka: Mgr. Gabriela Spurná 

A komodační reflex je obvykle 
popisován jako systém 

negativní zpětné vazby, v jehož 
důsledku dochází k  optima-
lizaci retinálního obrazu. Při 
jakékoliv změně fixace dochází 
k  akomodaci a  konvergenci 
obou očí za účelem udržení 
jednoduchého binokulárního 
vidění. 

Dlouhé hodiny nehybně pozorují 
monitory počítače, jsou nuceni číst 
velké množství textu, a to jak v elek-
tronické, tak i tištěné podobě. I takto 

může vypadat každodenní pracovní 
náplň velké části produktivních klientů, 
kteří vám přijdou do optik a opto-
metrických pracovišť. Plnění těchto 
každodenních úkolů nám umožňuje 
právě akomodační schopnost. Proto ja-
kákoliv porucha ve výkonu či dynamice 
této, pro nás téměř nepostradatelné 
schopnosti nutí náš vizuální systém 
ke kompromisům a zvýšené námaze, 
která sice krátkodobě vyřeší daný pro-
blém, avšak v dlouhodobém horizontu 
může způsobovat nemalé subjektivní 
potíže. Velice často jsou tyto subjektiv-
ní potíže připisovány na konto úplně 

jiným příčinám a možnost přítomnosti 
akomodačních potíží se opomíjí. 

Diagnostika

Diagnostiku akomodačních anomálií 
nám velice usnadní už anamnéza, kde se 
zaměřujeme hlavně na potíže, jako jsou 
bolesti hlavy, světloplachost, potíže se 
čtením na bližší vzdálenost, delší zaost-
řování apod.

Pro správnou diagnostiku akomo-
dačních anomálií je důležitá nejen 
správná refrakce včetně určení adice, 

AKOMODAČNÍ  
ANOMÁLIE
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ale i vyšetření heteroforií do dálky 
i do blízka. Vzhledem k provázanosti 
akomodace a konvergence prostřed-
nic t v ím ak omodačně -vergenční 
synkinézy jsou anomálie akomodač-
ního mechanizmu provázeny i ano-
máliemi vergenčními. Nejjednodušší 
a nejrychlejší metodou pro vyšetření 
postavení očí je zakrývací zkouška, 
díky které jsme schopni určit, zda je 
přítomna heteroforie, případně její 
směr a velikost. 

Ovšem nejen s vergencí, ale i s mi-
ózou je spojen akomodační proces, 
a proto je vhodné zkontrolovat reakce 
zornic vyšetřovaného na světlo do 
blízka. 

Součástí  každého refrakčního 
vyšetření by mělo být stanovení blíz-
kého bodu konvergence a akomodace, 
které nám ještě více napoví o stavu 
a funkčnosti klientova akomodačně- 
vergenčního systému. Na rozdíl od 
blízkého bodu akomodace, který se 
s věkem mění, by měl být blízký bod 
konvergence během klientova života 
neměnný a pohybovat se kolem hod-
noty 7–8 cm. Blízký bod akomodace 
se sice v průběhu života mění, ale za 
fyziologických podmínek je pokles 
akomodační schopnosti u obou očí 
stejný, tedy i blízký bod akomodace, 
měřený monokulárně, by měl u pra-
vého a levého oka dosahovat přibliž-
ně stejných hodnot. Pokud měříme 
akomodační šíři binokulárně, měla by 
být za fyziologických podmínek vždy 
větší než v případě monokulárního 
měření. Vzhledem k úzké provázanosti 
akomodace a vergence je důležité při 
podezření na akomodační anomálie 
odlišit, zda nejsou výsledky ovlivněny 
sníženou vergenční schopností či 
nedostatečnými fúzními rezervami. 
V tomto případě je vhodné vyšetření 
doplnit o některé doplňkové testy bi-
nokulárních funkcí, jako je akomodační 
facilita, měření relativní akomodace či 
fúzních vergencí. 

Pro odhalení akomodačních ano-
málií je nezbytné mít teoretickou 
základnu fyziologických hodnot a jed-
notlivých možných projevů a příznaků 
poruch akomodačního systému, díky 
kterým jsme schopni porovnat namě-

řené výsledky s očekávanou normou 
a popisovanými subjektivními příznaky 
vyšetřovaného.

Příklad

Uveďme si příklad na první pohled 
rutinního refrakčního vyšetření mladé 
ženy, která přišla pouze na kontrolu 
refrakce před zhotovením nových di-
optrických brýlí. 

Kazuistika – žena,  
rok narození 1991

Klientka neuvádí žádné subjektiv-
ní potíže. Při dotazu, zda pozoruje ně-
jaké změny či potíže s viděním, uvádí, 
že vše je v normálu. Při důkladnějším 
a konkrétnějším vyptávání však uvádí, 
že na delší čtení či práci s počítačem 
si bere starší slabší brýle, že ji v práci 
činí problém přeostřování na různou 
vzdálenost a často domů odchází 
s bolestí hlavy. 

Rohovkové reflexy byly symetrické, 
při zakrývací zkoušce do dálky s korekcí 
byly oči paralelní, do blízka s korekcí 
lehká exoúchylka. Konvergentní souhyb 
při pohledu do blízka byl souměrný 
a blízký bod konvergence byl naměřen 
v 8 cm.

Klientka byla myopka  
se subjektivní refrakcí

OP: –3,25 D komb. Cyl –1,50 D ax 0°.
OL: –3,00 D komb. Cyl –1,75 D ax 0°.

S monokulárním vizem 1,2 sl. na 
obou očích a binokulárně vizus 1,2. 
Do dálky byla naměřena heteroforie 
0,5 pdpt bází nasálně. Dosažený vizus do 
blízka s výše uvedenou korekcí byl 0,63. 
Adice mladé ženy na její obvyklou pra-
covní vzdálenost byla 0,75 D. 

Na základě snížené zrakové ostros-
ti do blízka jsme provedli ještě několik 
kontrolních testů pro zjištění možné 
příčiny snížení akomodační schop-
nosti, která neodpovídá fyziologickým 
standardům (viz tab. 1).

Téměř všechny naměřené hod-
noty odpovídaly fyziologickým stan-
dardům až na akomodační facilitu 
neboli snadnost, která odpovídala 
spíše podprůměrným hodnotám, a to 
jak monokulárně, tak i binokulárně. 
Nedostatečnost akomodační facility 
poukazuje na potíže v akomodační 
složce akomodačně-vergenčního sys-
tému. Proto byla akomodační ampli-
tuda (AA) změřena znovu a tentokrát 
byla měřena opakovaně několikrát po 
sobě. Po několika pokusech změřit AA 
jsme se binokulárně pohybovali mezi 
hodnotami 10 až 5,5 D AA a v případě 
monokulárních měření mezi hodnota-
mi 8,3 až 5,5 D AA. 

Bylo tedy evidentní, že u mladé 
ženy je problém s dlouhodobějším 
udržením akomodace (ill-sustained 
accommodation). Jednalo se tedy 
o poruchu akomodace, která se pro-
jevuje podobně jako insuficience ako-
modace (tedy nepohodlí a únava při 
práci do blízka, rozmazané vidění do 
blízka), ale s tím rozdílem, že v  tomto 

Akomodační amplituda Bino OP OL

10 D 7,5 D 8,0 D

Pozitivní fúzní šířky 
do dálky do blízka

25 / 30 / 18 18 / 30 / 25

Negativní fúzní šířky
do dálky do blízka

– / 10 / 8 18 / 20 / 16

Vergenční facilita 22 cpm

Akomodační facilita 
Bino Mono

7 cpm 10 cpm

tab. 1 Výsledky kontrolních testů klientky.
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případě se pokles akomodační šíře 
projeví až při opakovaném měření – 
tedy pouze tehdy, když akomodační 
aparát více zatížíme. 

Klientce bylo nabídnuto několik 
řešení. Jedním z nich byl zrakový 
trénink pro podporu normalizace 
akomodační amplitudy a schopnosti 
stimulovat a relaxovat akomodaci, kte-
rý byl klientkou pro časovou náročnost 
odmítnut. Proto jsme sáhli po druhém 
možném řešení, kterým byl přídavek 
do blízka. Vybrali jsme z dostupného 
sortimentu brýlovou čočku s adicí 
0,45 D, která bude do dostatečné míry 
klientce ulevovat při pohledu do blízka 
po celý den. 

Závěr

Potřeba přídavku do blízka se netý-
ká pouze klientů-presbyopů, ale může 
být aktuální i u mladších lidí, u kterých 
bychom to ani nečekali. Je proto po-

třeba u všech, bez ohledu na věk či 
potíže, kontrolovat zrakovou ostrost 
s korekcí nejen od dálky, ale také do 
blízka, neboť zejména u mladších lidí je 
jejich nejčastější pohledová vzdálenost 
právě ta blízká. 

Mnozí klienti, kteří se dostanou na 
naše optometrická pracoviště, mohou 
mít i závažnější binokulární potíže. 
Nemusí nám však subjektivní potíže 
jednoznačně ihned uvádět, neboť 
příčinu přisuzují mnohdy stresu nebo 
uvedené problémy zkrátka berou jako 
součást svého pracovního tempa a na-
sazení. Nespokojme se proto s jednou 
obecnou odpovědí, ptejme se konk-
trétně. Jedině tak jsme schopni objevit 
případný problém a ukázat klientovi, že 
zraková pohoda může vypadat i jinak.

Mgr. Gabriela Spurná
Spoluautor: Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
katedra optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně
spurna.gabriella@gmail.com
Grafické podklady: AdobeStock
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ZAJÍMAVOSTI   autor: Nicky Collinson

BEZPEČNOST 
ZA VOLANTEM  
Zrakové potíže řidičů
J ízda je život. Nejde o  to se 

někam dostat, jde o  cestu 
samotnou a  ta není bez rizika. 
Cesta může být dlouhá pět nebo 
pět tisíc kilometrů a  každá její 
vteřina je naplněna přemýšlením, 
úzkostí i chvílemi naprosté hrůzy. 

Při cestování v ohraničeném prosto-
ru s vlastním sedadlem využívají řidiči 
ciferníky a informace na palubní desce, 
které přispívají k jejich pohodlí a pomá-
hají jim při řízení. Klimatizovaný vzduch 
a podmanivá hudba z autorádia svádějí 

k přemýšlivé náladě a odvádějí zrakovou 
pozornost a soustředěnost. 

Přitom řidiči potřebují zrak mnohem 
více než u jiných povolání [1, 2]. Řízení 
je pro zrak obrovskou výzvou. Podle 
Národní rady bezpečnosti závisí 90 % 
reakce řidiče na zraku3. 

 

Výzkum zraku

Nedávno byl ve třech evropských 
zemích (Německo, Španělsko a Velká 
Británie) proveden obsáhlý evropský 

výzkum s názvem Zrakové problémy 
mezi řidiči [4], přičemž bylo dotázáno 
přibližně 1000 lidí z každé zúčastněné 
země, celkem přesně 3060 osob. Prů-
zkum byl zaměřen na pravidelně řídící 
osoby. Jejich průměrný věk dosahoval 
47,3 let a poměr mezi muži a ženami 
činil 52 : 48.

Podle tohoto průzkumu jsou tři nej-
častější příčiny horšího vidění při řízení 
následující:
 • oslnění sluncem: 94 % dotázaných;
 • oslnění protijedoucími auty: 88 %;
 • rušivé odlesky z mokrých silnic: 78 %.
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Když je zrak oslaben, je oslnění mno-
hem větším problémem [5]. Pokud zrak 
už selhává, pak může další rozptýlení 
vést až k dezorientaci. Přecitlivělost na 
světlo je známkou oslabeného binoku-
lárního vidění. Jedním z důvodů, proč 
řidiči v mlze či za šera ztrácejí trpělivost, 
je to, že světla protijedoucích aut mohou 
narušit křehkou rovnováhu binokulární-
ho vidění. Řidič bude sice stále vidět, ale 
nebude vědět, kde se na silnici nachází 
a jak daleko je protijedoucí vozidlo. Ři-
dič tak může získat hroznou zkušenost, 
kterou si někdo, kdo za jiných okolností 
o žádném problému neví, nedokáže 
vysvětlit.

Největší problémy skýtá řízení za 
tmy, oslnění auty jedoucími za vozidlem, 
oslnění semaforem či dopravními znač-
kami, problémy s pozdním zpozorová-
ním dopravních značek a přeostřením 
z větší vzdálenosti na palubní desku. 
Všechny tyto problémy lze přičíst k po-
tížím s binokulárním viděním a zpraco-
váním lomu světla.  

Vadou lidského zraku je jeho re-
lativně pomalá reakční doba v délce 
trvání asi 0,3 sekundy. Při jízdě rychlostí 
160 km za hodinu ujede auto za tuto 

dobu 13 metrů. Řidiči, kteří jezdí s mini-
málními rozestupy v rychlém dálničním 
provozu tak nebudou schopni zabránit 
nehodě, pokud se stane něco s vozidlem 
před nimi.

Bezpečnost jízdy závisí na naší 
schopnosti předvídat a je zcela zásadní 
přesně odhadnout pozici auta před námi 
a jeho vzdálenost. Tím se naše reakční 
doba zkracuje z desetin sekundy na 
setiny sekundy. Tato schopnost je zcela 
závislá na zraku stejně jako schopnost 
odhadnout, v jaké vzdálenosti za autem 
před námi můžeme jet bezpečně.  

Řízení však není tak snadné, zrak totiž 
musí zpracovat mnohem více informací 
a situací, kdy dochází k rozptýlení pozor-
nosti. Periferní vidění je funkcí centrální-
ho vidění. Silnice je plná dalších uživatelů 
komunikace, chodců, dopravního zna-
čení a signalizace a veškeré problémy 
se ještě kombinují se stavem vozovky, 
denní dobou a klimatickými podmín-
kami. Pokud se řidič hodně soustředí 
na to, aby viděl věci přímo před sebou, 
pak se fyziologicky sníží jeho schopnost 
periferního vidění (zorné pole).

I přes značný výskyt těchto obtíží je 
řízení stále vášní, a sice pro 75 % mužů 

a 66 % žen. Počet osob, které řídí ve svém 
soukromém životě, vzrůstá z 32 % osob 
ve věkové kategorii 18–29 let až na 86 % 
ve věkové kategorii 70+. Není překva-
pením, že až 45 % řidičů se cítí na svém 
vozidle závislých [4]. 

Řidiči si své právo na řízení usilovně 
hájí, protože moderní společnost se na 
tento způsob cestování velice spoléhá. 
Samotná auta jsou odrazem jedince, 
který sedí uvnitř, stejně tak jako chování 
řidiče v provozu. Řidiči zapomínají na to, 
jak moc jsou závislí na svém zraku, když 
spěchají do práce, a dají průchod svému 
řidičskému rozčilení. I tento vztek může 
být důsledkem zrakových obtíží a únavy. 
Řidič, který jede těsně za vozem před 
ním, může podcenit blízkost vozidla 
před sebou v důsledku neléčené dale-
kozrakosti a zmenšené velikosti obrazu. 

 

Význam zraku

Pokud si řidič celkově neuvědomuje, 
jaký je význam zraku, může dojít ke kata-
strofě. Pouze 60 % respondentů hovořilo 
s jinými lidmi o svých zrakových potížích 
při řízení. Přesně 75 % respondentů 
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tyto problémy svěřilo odborníkům na 
péči o zrak (Eye Care Professionals- ECP). 
Ti jsou však v této oblasti pořád málo 
aktivní. Problém je dán postojem řidičů. 
Až 62 % přiznává, že s potížemi nemo-
hou nic udělat. Přesně 74 % řidičů ve 
Velké Británii neví, že pro řidiče lze vyro-
bit speciální brýle. Obecně je zajímavé, 
že větší povědomí o dostupné pomoci 
mají v Německu a Španělsku, kde se 
tradiční optometrie potýkala s problé-
my při začleňování do oblasti služeb 
poskytovaných v rámci péče o zrak. Zdá 
se, že oční optici se zavedli díky většímu 
pochopení a odborné znalosti potřeb 
populace řidičů. Nikdo v Německu ani ve 
Španělsku nedostal radu od samotného 
optometristy o důležitosti speciální ko-
rekce při řízení. Celých 51 % osob slyšelo 
o pomůckách na podporu zraku při říze-
ní od svého očního optika a pouze 6 % 
od svého optometristy.

Mezinárodní rozdíly

Je jasné, že étos je ve zmíněných ze-
mích jiný. Důvody mohou být historické 
– systém zdravotní péče, zaměřený na 
cenu a optometrická školení, která opto-
metrii oddalují od oční optiky. Průzkum 

ukázal, že zrak a řidičské schopnosti jdou 
ruku v ruce. To znamená, že oční korek-
ce má velký klinický vliv na schopnost 
bezpečného řízení. Na evropském konti-
nentu se optometristé této důležité role 
zcela neujali. Důležitost zdravého zraku 
je mimo vší pochybnost, ale patologie 
zraku postihuje pouze 15 % populace. 

Tento průzkum dokazuje, že ve 
vidění mají řidiči obrovské nedostatky. 
Toto riziko je pro jinak zdravé řidiče po-
tenciálně devastující ve srovnání s riziky 
vyplývajícími z očních vad, které jsou 
běžně uznávány a léčeny.

 Pacienti a zákazníci, kteří chápou 
význam korekce zraku, si budou vědomi 
i svých omezení a naučí se respektovat 
obtíže při řízení ve všech situacích. 

Budou si také užívat radost a uspo-
kojení z řízení moderního auta v pohodlí 
i bezpečí a budou vědět, že jejich zrak 
je optimálně korigován pomocí speci-
álních brýlí na řízení. 

 
Prohlášení:
Toto je upravená verze původního 
článku, který byl publikován v  magazínu 
 Dispensing Optics (09/2017), žurnálu 
 Asociace britských očních optiků 
 Association of British Dispensing 
 Opticians, www.abdo.org.uk.

Společnost Hoya Corporation tímto děkují 
týmu žurnálu Dispensing  Optics, včetně 
Nickyho Collinsona, za jejich pomoc při 
publikaci tohoto článku a za svolení  
k překladu a šíření. 
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V České republice je přes 
6 000 000 milionů aktivních 

řidičů, přičemž za loňský rok še-
třila policie 103 821 dopravních 
nehod. Při těchto nehodách 
bylo 502 osob usmrceno, 2 339 
osob zraněno těžce a  24 740 
osob zraněno lehce. Nejčastější 
příčinou nehod bylo, že se řidič 
plně nevěnoval řízení vozidla, na 
dalších místech jsou pak nedání 
přednosti a  nepřiměřená rych-
lost. Ke všem údajům má Policie 
České republiky přesná čísla, co 
však nikdo neeviduje, je počet 
nehod způsobených řidičem se 
špatným zrakem.

Současná auta jsou doslova napě-
chovaná nejrůznějšími bezpečnostními 
prvky. Běžné jsou například ABS, ESP, 
adaptivní tempomat i světlomety, kon-
trola mrtvého úhlu, systémy sledování 
jízdního pruhu, systémy nouzového 
brzdění atd. Málokdo si ale uvědomuje, 
že nejdůležitějším a také nejdokonalej-
ším bezpečnostním prvkem auta jsou 
oči řidiče. Prostřednictvím zraku totiž 
vyhodnocujeme naprostou většinu in-
formací ze silničního provozu. Pokud 
není zrak řidiče v pořádku, všechny 
uvedené bezpečnostní prvky ve voze 
jsou naprosto zbytečné.

Zrak řidičům mezi 18–65 lety nikdo po-
vinně nekontroluje, a to i když se zrak zcela 

přirozeně přibývajícím věkem zhoršuje. 
Problém se netýká pouze seniorů, počet 
očních vad začíná narůstat již po třicítce. 

„Zhoršující se zrak nebolí, řidiči si 
často špatnému zraku přivyknou a si-
tuaci jednoduše neřeší. S tímto faktem 
koresponduje alarmující výsledek měře-
ní z roku 2017, díky kterému jsme zjistili, 
že pouhých 25 % řidičů má zrak či jeho 
korekci v pořádku,“ prohlásil Jan Šťovíček, 
prezident Autoklubu ČR.

Právě projekt Slepí vrazi, který odstar-
toval v květnu roku 2017, má vnést mezi 
veřejnost osvětu o nutnosti korekce zra-
ku. Partnery projektu jsou Autoklub Čes-
ké republiky, BESIP, Policie ČR a Carl ZEISS 
Česká republika. 

ŘIDIČI 
PODCEŇUJÍ 
kontrolu zraku

ZAJÍMAVOSTI  autor: redakce
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„Naší spoluprací na projektu Slepí 
vrazi na tuto závažnou situaci upozor-
ňujeme a preventivně tak působíme 
na účastníky silničního provozu. Ná-
vštěvníkům loňských motoristických 
akcí jsme v rámci projektu nabídli 
bezplatné měření zraku a návrh na 
řešení oční korekce. Musím říct, že 
se akce shledala s velkým úspěchem 
a rádi budeme v projektu pokračovat 
i v letošní sezoně,“ dodal Jan Šťovíček. 

Problematika nedostatečné zrakové 
ostrosti účastníků silničního provozu 
představuje velké riziko. Zatímco každé 
motorové vozidlo prochází důkladnou 
technickou prohlídkou minimálně jed-
nou za dva roky, budoucí řidiči musí mít 
pro výuku v autoškole potvrzení o zdra-
votní způsobilosti vystavené praktickým 
lékařem. Tím to ale končí. Další zdravotní 
prohlídkou může řidič projít v 65 letech, 
poté v 68 letech a následně každé dva 
roky. Co se týče řidičů z povolání, u nich 
jsou podmínky nastavené zodpovědně. 
Lékařským prohlídkám se musí podro-
bovat do dovršení věku 50 let každé 
dva roky a po dovršení tohoto věku 
každý rok.

Nejpalčivějším problém jsem ovšem 
běžní řidiči, kteří zdravotní prohlídku 
podceňují. Jen odborníci vědí, jak se 
během života mění zraková ostrost vývo-
jem různých očních vad a onemocnění. 
Také vědí, že mnozí řidiči ovládají svá 
vozidla pouze intuicí a nikoliv správně 
vyhodnocenou dopravní situací. Pravi-
delné preventivní kontroly zraku u oč-
ních specialistů by proto měly být sa-
mozřejmostí pro všechny jeho účastníky.

Do osvětové kampaně se zapojilo 
136 očních optik. Zrak byl změřen 
2880 lidem a bylo zjištěno, že 74 % řidičů 
nebylo v uplynulém roce na kontrole 
se zrakem a pouhých 25 % řidičů má 
dobrý zrak nebo správnou korekci. Řada 
lidí si neuvědomuje, že zhoršené vidění 
znamená výrazně delší reakční dobu, 
kterou řidič potřebuje, aby se přizpůsobil 
nenadálé situaci při řízení (předjíždění 
cyklisty, chodce, vyhýbání se překáž-
kám, odbočování apod.). Správně vidící 
řidič (ať už se zdravým zrakem nebo se 
správnou korekcí) vidí chodce za denní-
ho světla už ve vzdálenosti 200 metrů. 
Člověk s vadou –0,75 dioptrie už chodce 

zaregistruje při poloviční vzdálenosti, 
tedy na 100 metrů. S vadou –2 dioptrie 
se bezpečná vzdálenost snižuje na pou-
hých 20 metrů.

Špatná viditelnost a vada zraku ři-
diče je navíc nebezpečnou kombinací. 
Obzvláště v podzimním období trápí 
řidiče mlhy, častý déšť, šero a brzká tma, 
takže riziko dopravní nehody se zvyšuje 
až 15krát oproti letnímu období. Pokud 
se k tomu přidá špatný zrak řidiče, riziko 
je daleko větší.

Mezi nejčastější oční vady patří 
krátkozrakost, dalekozrakost a astigma-
tizmus. Tyto vady zraku způsobují nej-
různější míru rozostření. Oční odborníci 
považují za zhoršenou takovou ostrost, 

která se pohybuje pod hranicí 70 %. 
Řidiči s ostrostí pod 50 % by neměli za 
volant usednout vůbec. Uvádí se, že se 
po českých silnicích pohybuje takových 
řidičů až 8 %, tedy asi 500 tisíc lidí! Tento 
problém se netýká zdaleka jen seniorů, 
protože počet očních vad začíná prudce 
narůstat už po třicítce.

Osvětově edukační projekt Slepí 
vrazi si tak klade za cíl informovat řidiče 
o nebezpečí špatného vidění za volan-
tem. V roce 2017 se projekt setkal se 
zájmem veřejnosti a pořadatelé v něm 
budou pokračovat i letos.

Zpracovala redakce s podporou projektu 
www.slepivrazi.cz

Za rok 2017 existují přesná čísla dopravních nehod, zaviněných pod vlivem alkoholu 
a návykových látek. Počet nehod způsobených špatným zrakem však není evidován.

Počet dopravních nehod za rok 2017 se oproti roku 2016 zvýšil o 4957.  
Pozitivnější je statistika úmrtí, která klesla o 43 osob.

ŘIDIČŮ DOPRAVNÍCH 
NEHOD

OSOB

6 mil 103 821 502

POD VLIVEM ALKOHOLU 
BYLO ZAVINĚNO 4 251 NEHOD, 

PŘI KTERÝCH ZEMŘELO
43 OSOB

PŘÍTOMNOST 
NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

BYLA ZJIŠTĚNA 
U 231 NEHOD

POČET NEHOD 
ZPŮSOBENÝCH ŘIDIČEM
SE ŠPATNÝM ZRAKEM:

NENÍ EVIDOVÁNO!
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STRÁNKY OÚS autorky: Ing. Alexandra Kováčiková, Petra Lacková

OPTICKÁ ÚNIA  
SLOVENSKA 
informuje
Ž ijeme v uponáhľanom sve-

te, a  tak to prepotrebné 
pozastavenie sa počas Vianoc 
a  Nového roka nám všetkým 
určite prospelo. Aj keď toto 
krásne obdobie roka trvá len 
krátko, pomohlo nám aspoň na 
chvíľu zabudnúť na naše kaž-
dodenné problémy. Dni prichá-
dzajúceho roka budú pestrou 
zmesou naplnenou úsmevom, 
šťastím a úspechmi, ale určite 
prídu aj dni poznačené smút-
kom a  neúspechmi. Želám 
vám v  mene predstavenstva 
OÚS, aby tých smutných dní 
bolo v roku 2018 čo najmenej, 
aby ste mali dostatok zdravia 
a  sily na prekonanie všetkých 
prekážok, ktoré vás stretnú. 

A  čo zaželať našej Optickej 
únii Slovenska? Často si pri 
rozhovoroch s kolegami v pred-
stavenstve OÚS uvedomujem, 
že naša budúcnosť závisí od 
našich činov v  prítomnosti. 
Doprajme teda našim súčas-
ným činom dostatok energie 
a prezieravosti a budúcnosti sa 
nebudeme musieť obávať, ale 
naopak s nadšením očakávať, 
čo nám prinesie. 

OPTA 9.–11. marca 2018

Už tradične si vás dovoľujeme 
pozvať na 24. medzinárodný veľtrh 
očnej optiky, optometrie a oftalmoló-
gie OPTA , ktorý sa uskutoční v dňoch 

9.–11.  marca 2018 v Brne v areáli BVV. 
Veľtrh OPTA je jedinečnou možnosťou, 
ako sa na svetovej úrovni stretnúť 
s novinkami v očnej optike, optometrii 
a oftalmológii. Je to zároveň aj centrum 
vzdelávania v spomínaných odboroch. 
Využite túto jedinečnú možnosť, ako 
stráviť zaujímavý víkend plný aktuál-
nych informácií, zaujímavých stretnutí 
a obchodných kontraktov. 

Darujte nám, prosíme,  
2 % z dane z príjmu

Aby sme vám mohli prinášať nové 
informácie v oblasti legislatívy, kultivovať 
odbornosť a profesionalitu nášho odbo-
ru a starať sa o smerovanie a obsahovú 
náplň odborného školstva budeme radi, 
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ak nám venujete 2 % zo svojich daní 
z príjmu za rok 2017. Financie, ktoré nám 
poskytnete, budú použité na podporu 
rozvoja odborného školstva a zaujíma-
nie stanovísk k optimalizácii potrieb 
členov únie pôsobiacich v odbore a po-
sudzovanie, vyjadrovanie sa a dohľad 
nad dodržiavaním odborných kritérií pri 
podnikaní v odbore očná optika.
Ďakujeme!

Postup na poukázanie  
1,5 %, 2 % a 3 %:

 • Naše údaje (prijímateľ)
 • IČO: 31791514
 • DIČ: 2021427188
 • Právna forma: občianske združenie
 • Názov: Optická únia Slovenska
 • Sídlo: Kuzmányho 734/28,  
911 01 Trenčín

1Ak ste zamestnankyňa alebo 
zamestnanec, požiadajte svojho 

zamestnávateľa (finančné a mzdo-
vé oddelenie) o vykonanie ročného 
zúčtovania preddavkov na daň z prí-
jmov zo závislej činnosti najneskôr do 
15.  februára 2018. Zamestnávateľ Vám 
po vykonaní tohtoročného zúčtovania 
vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. 
Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum 
zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo za-
platenej dane. Táto suma však musí byť 
minimálne 3 eurá. Vyberte si jedného 
prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 
2 % na rok 2018. Prečítajte si pozor-
ne celé vyhlásenie a údaje o Vami 
vybratom prijímateľovi napíšte do 
vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu 
chcete poukázať. Ak chcete oznámiť 
prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 
2 % / 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný 
súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno 
a adresa… NIE však poukázaná suma) – 
novinka od roku 2016! Obe tieto tlačivá, 
teda vyhlásenie spolu s potvrdením, 
doručte do 30. 4. 2018 na daňový úrad 
podľa Vášho bydliska, resp. podľa miest-
nej príslušnosti.

2Ak ste fyzická osoba samostatne 
podávajúca daňové priznanie 

(napr. samostatne zárobkovo činná 
osoba – SZČO), v daňovom priznaní pre 

fyzické osoby sú už uvedené kolónky na 
poukázanie 2 % dane. Riadne vyplnené 
daňové priznanie v oboch prípadoch 
doručte v lehote, ktorú máte na poda-
nie daňového priznania (zvyčajne do 
31. marca 2018) na Váš daňový úrad 
(podľa vášho bydliska) a v tomto termíne 
aj zaplaťte daň z príjmov.

3 Ak ste právnická osoba (organi-
zácia), ktorá v roku 2017 až do 

termínu na podanie daňového priznania 
a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne 
do 31. marca 2018) NEDAROVALA finan-
cie vo výške minimálne 0,5 % z dane na 
verejnoprospešný účel (aj inej organi-
zácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak 
môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí 
v daňovom priznaní, že poukazuje iba 
1 % z dane.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 
až do termínu na podanie daňového 
priznania a zaplatenie dane v roku 2018 
(zvyčajne do 31. marca 2018) DAROVA-
LA financie vo výške minimálne 0,5 % 
z dane na verejnoprospešný účel (aj inej 
organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), 
tak môže poukázať 2 % z dane – označí 
v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % 
z dane (tak ako po minulé roky).

Vpíšte vyššie uvedené údaje do 
príslušných odsekov daňového prizna-
nia PO a priamo v daňovom prizna-
ní uveďte naše údaje ako príjemcu 
Vašich 1 %. Výška jedného percenta musí 
byť  minimálne 8.00 eur.

Ing. Alexandra Kováčiková
členka predstavenstva OÚS
Petra Lacková

Prezident OÚS Pavel Moravec na veletrhu OPTA.

V poradí 7. odborný kongres očných optikov a optometristov.
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VELETRHY   autor: redakce

PAVILONY 
 BUDOUCNOSTI
L eden je spjat s odborným vele-

trhem opti Mnichov, jenž se le-
tos konal ve dnech 12.–14. ledna. 
Tradiční veletrh se nesl v duchu 
rozšiřování do dalších pavilonů 
a  nových projektů, mezi které 
patřila vize blízké budoucnosti 
optického oboru.

Přesně 28 430 návštěvníků, 668 vy-
stavovatelů ze čtyřiceti zemí a více než 
čtrnáct hodin odborných přednášek – 
těmito statistikami zakončil opti Mnichov 
další úspěšný ročník. Pořadatele mimo jiné 
těšilo přetrvávající vysoké hodnocení: 94 % 
návštěvníků a 92 % vystavovatelů ohodno-
tilo opti Mnichov nejvyššími známkami. 

Příště zase o něco větší

„Veletrh opti 2018 byl důležitým 
prologem a úspěšnou zkouškou na 

rok 2019. Poprvé se otevřel pátý pavi-
lon a prostorově došlo ke sjednocení 
nezávislých značek v pavilonech C1 
a C2. Tím jsme dali návštěvníkům 
předzvěst toho, na co se mohou 
těšit příští rok, kdy se otevře zcela 
nová kapitola s volnou plochou dal-
ších dvou pavilonů,“ prohlásil Dieter 
Dohr, generální ředitel pořadatelské 
společnosti GHM Gesellschaft für 
Handwerksmessen mbH.

Rozšíření plochy se díky otevření 
pavilonu B4 setkalo s příznivým ohla-
sem mezi návštěvníky a vystavovateli. 
Vetší prostor dostali zástupci ze zemí 
Jižní Koreje, Francie, Číny a Japon-
ska a také nový projekt Futureshop. 
Kromě toho se o 17 % zvýšil počet 
vystavovatelů.  Firmy s optickými 
přístroji využily pro prezentaci svých 
technologií velkoryseji pojatou plo-
chu a své expozice rozšířili i tradiční 
vystavovatelé. 

Futureshop

Na dotaz, proč navštívili veletrh 
opti Mnichov, mnoho návštěvníků 
hovořilo o zájmu o novinky, rozšíření 
obchodní sítě a získávání nových 
zkušeností. V průměru šest z deseti 
dotazovaných př i je lo na veletrh 
alespoň pro jeden z výše uvedených 
důvodů. Hlavní aspektem získávání 
zkušeností a inspirace byly, kromě 
řady odborných konferencí a semi-
nářů, i denní prohlídky Futureshopu, 
kterých se zhostili studenti Aalen 
University. Futureshop v pavilonu 
B4 byl ukázkou toho, co je možné 
a nezbytné k oslovení zákazníka op-
tiky prostřednictvím designu a tech-
nologi í .  Komentované prohl ídky 
v německém a anglickém jazyce se 
konaly každých třicet minut a dosáh-
ly maximálního hodnocení od 87 % 
návštěvníků.
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Blogeři se vrací

Po loňském úspěšném zapojení 
blogerů z celé Evropy se organizátoři 
rozhodli celou akci zopakovat. Přesně 
25 módních blogerů navštívilo výrobce 
obrub neubau eyewear, EINSTOFFEN, 
monogram, SALT., Lunor, götti, Maui 
Jim a partnera akce ZEISS Vision Care, 
kde se seznamovali s nabídkou a zís-
kané poznatky pak prostřednictvím 
internetu předávali svým fanouškům na 
sociálních sítích. Poprvé se mimo jiné 
uskutečnila soutěž Blogger Spectacle 
Award, kde tato nastupující generace 
módních kritiků hodnotila nových 
šestnáct vystavovatelů. Vítězem se stala 
španělská značka NINA MÛR se svými 
dřevěnými obrubami.

Pozitivní ohlasy

S průběhem veletrhu byli velmi 
spokojeni dlouhodobí partneři opti 
Mnichov a profesionální asociace. 
Oliver Fischbach, předseda Evropské 
federace optického průmysl EUROM1, 
využívající opti Mnichov k tradičnímu 
pořádání evropských mítinků, prohlá-
sil: „Opti 2018 pokračuje ve skvělém 
vývoji a zmezinárodnění odborného 
veletrhu nabírá správný směr. Kromě 
sousedních států jsme zaznamenali 
zájem zákazníků z východní Evropy 
a také Středního východu.“

Taktéž Peter Gumpelmayer, předse-
da Evropské rady optometrie a optiky 
(ECOO), nabídl pozitivní hodnocení: 
„Vidím, že na opti se rok od roku pro-
hlubuje její mezinárodní pojetí, a to 
mě těší. Zaznamenal jsem významné 
rozšíření výstavních ploch pro optické 
přístroje. Uplynulé roky nám ukázaly, že 
optické služby se čím dál víc dostávají 
do popředí.“

Další ročník veletrhu opti se bude 
konat ve dnech 25.–27. ledna 2019 
v pavilonech C1 až C6 na výstavišti 
v Mnichově.

Z tiskových zpráv zpracovala redakce
Foto: GHM

Kolekce brýlí od Vinyl Factory je inspirována hudbou a retro stylem.

Elektronické technologie získávají v optickém průmyslu čím dál silnější pozici.

Pořadatelé opti Mnichov našli nový komunikační nástroj v podobě blogerů  
z celé Evropy.
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E yetracking je technologie, 
která se využívá v  mnoha 

odvětvích, v optometrii se však 
neobjevuje často. Alespoň do-
posud.

Eye-tracking (sledování pohybů očí) 
je technologie, při které se zkoumají oční 
pohyby. Díky ní lze zjistit, kam se klient 
dívá, jak dlouho daný bod na monitoru 
pozoruje, a také lze vytyčit trasu, kterou 
jeho oči po monitoru urazí. Navíc je 
možné veškeré tyto procesy časově vy-
mezit [7]. Tato metoda se začala rozvíjet 

a používat začátkem 21. století a v prů-
běhu času se začala používat čím dál 
více. Uplatnění totiž nachází v odvětvích 
jako například neurologie, kde vědci 
zkoumají aktivitu mozku při zpracování 
vizuálních vjemů, psychologie, kde se 
používá k diagnostice různých poruch 
(dyslexie, dysgrafie, ADHD apod.). Dal-
šími oblastmi je také marketing, kde 
sledování očních pohybů může napo-
moci k výhodnějšímu umístění reklam 
na stránce nebo k celkovému uživatel-
skému rozložení webové stránky. S tím 
souvisí i interakce člověk – počítač, kdy 

se s pomocí testovacích subjektů/klientů 
lze dozvědět, jak přehledná jsou pro ně 
počítačová rozhraní a tímto způsobem 
zvýšit použitelnost počítačů [7]. Občas 
se používá i ve výzkumech, které se tý-
kají překladatelství, kde mapuje procesy 
překládání textů.

Kategorie

Eye-trackingové metody se dají 
rozdělit do dvou kategorií podle způso-
bu měření. Jako první z nich lze zmínit 

Eye-tracking
JAKO NOVINKA 
V OPTOMETRII?

OPTOMETRIE autoři: Bc. Nicol Dostálová, Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
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elektrookulografii, která je v optometrii 
dobře známá. Je založena na vytvoření 
elektrického potenciálu mezi rohovkou 
s kladným nábojem a sítnicí s nábojem 
negativním. Tento potenciál poté snímá-
me pomocí elektrod, které jsou umístěny 
na čele a zevních koutcích obou očí. 
V optometrii a oftalmologii se tato me-
toda uplatňuje především v diagnostice 
poruch na úrovni pigmentového epitelu 
sítnice a fotoreceptorů [1]. Lze ji však 
využít i ke zkoumání rychlosti čtení textu, 
kdy jsou naměřené hodnoty zpracovány 
speciálním programem. Tuto metodu 
lze použít i za skotopických podmínek 
nebo při zavřených očích. V případě 
elektrookulografie získáme sice časově 
velmi přesné údaje, ale konkrétní místa 
fixace už nejsou tak přesná jako v přípa-
dě následující metody [6].

Druhou a častěji používanou tech-
nologií je tzv. videookulografie. K této 
metodě je nutné mít přístroj zvaný eye-
-tracker. Ten může být dvojího typu – 
v prvním případě může být umístěn pří-
mo na hlavě pacienta, kdy má podobu 
brýlí (obr. 1). V druhém případě to může 
být stabilní přístroj, který je umístěn 
buď v blízkosti monitoru, nebo je k sa-
motnému monitoru připevněn (obr. 2). 
Oba však nejčastěji pracují na stejném 
principu, který se nazývá rohovkový 
reflex. Ten vzniká při dopadu infračer-
veného záření na rohovku. Odraz záření 
od rohovky (a tedy i pohyb očí) je poté 
snímán pomocí videokamery, která je 
zabudovaná v eye-trackeru. Následuje 
zpracování odrazu a jeho lokace vzhle-
dem ke středu zornice. Porovnání vůči 
pupile totiž umožňuje pacientovi mírné 
pohyby hlavou, aniž by byly ovlivněny 
výsledky měření. Celý proces vyhod-
nocení pohybů očí se dá rozdělit na 
dvě části podle toho, zda oko fixuje na 
nějaký bod, nebo vykonává sakadický 
pohyb (obr. 3). Fixace je vlastně velmi 
krátká pauza během očního pohybu, 
kdy se oko zaměří na určitý bod v rámci 
zrakového pole. Sakády jsou potom 
velmi rychlé oční pohyby, které v pod-
statě spojují jednotlivá místa fixace tak, 
aby byl udržen jednotný zrakový vjem. 
Jejich cílem je tedy udržet pohledové 
osy tak, aby sledovaný předmět dopa-
dal do fovey [7].

obr. 1  Eye-tracker Tobii Pro Glasses 2 od firmy Tobii [8].

obr. 2  Eye-tracker Tobii Pro X3-120, který se připevňuje k monitoru [9].

obr. 3  Příklad mapových výstupů z eye-trackingového měření. Jde o tzv. gaze plot 
mapu, která určuje místo, pořadí a čas strávený pohledem na konkrétní místo 
[4].
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Měření

Eye-trackingové měření nám posky-
tuje tři základní údaje. Prvním z nich je 
poloha pohledu v určitém momentu, 
jinými slovy fixace. Ta bývá velmi krátká, 
obvykle se časově pohybuje od 100 do 
600 ms. Dalším důležitým pojmem je 
doba fixace, což je doba, kdy pacient 
vnímá jednu konkrétní část na ploše. 
Jak vyplývá z předchozí informace, tato 
doba je velmi krátká, obvykle v mili-
sekundách. Tento pojem je však spe-
kulativní, protože odráží i osobní vjemy 
a psychologické pochody klienta při 
pozorování plochy. Posledním pojmem, 
který charakterizuje eye-trackingové 
měření, je pohyb. Ten ukazuje přecho-
dy mezi jednotlivými místy fixace [7]. 
Celkovým výstupem tohoto měření 
jsou různé formy map, které zdůrazňují 
jednotlivé faktory. 

Jak již bylo zmíněno, v optometrii 
se eye-tracking využívá málo, v tomto 
oboru je zatím nejčastější použití při 
měření fixační disparity [5]. Na univer-
zitě v Melbourne v Austrálii byl výzkum 
zaměřen na hodnocení nystagmu [3]. 
Optometristé na Cardiffské univerzitě 
ve Velké Británii se zaměřili také na 
hodnocení nystagmu a strabismu 
pomocí eye-trackingové metody [2]. 
I přes zmíněné využití eye-trackeru 
v optometrii by se dalo spekulovat 
o dalších možnostech a výzkumech, 
při kterých by se dal tento přístroj ap-
likovat. Vzhledem k možnosti měření 
intenzity fixace a u dražších přístrojů 
i k možnosti velmi přesného měření 
místa fixace by se eye-tracker dal využít 
při perimetrii. V případě finančně ná-
kladnějších a kvalitnějších eye-trackerů 
je také možné hodnotit změny velikosti 
pupily při sledování monitoru. Dále by 
mohl sloužit jako podpůrný materiál 
pro vyšetření poruch barvocitu, napří-
klad pro hodnocení rychlosti čtení a fi-
xace u pacientů trpících dyslexií nebo 
dysgrafií před aplikací a po aplikaci 
chromagenových filtrů. Měření rych-
losti očních pohybů, intenzita a délka 
fixace se dá využít i u pacientů, kteří trpí 
skrytým šilháním neboli heteroforií. Ti 
obvykle udávají astenopické problémy 
i diplopii při dlouhodobější práci na po-

čítači. Určitě však lze vymyslet mnoho 
dalších výzkumů v oblasti optometrie, 
u kterých by byla eye-trackingová me-
toda nenahraditelnou součástí. 

Bc. Nicol Dostálová
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
katedra optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně
428713@mail.muni.cz
Grafické podklady: archiv autorů
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ZE ŽIVOTA ŠKOL autoři: Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D., Mgr. Sylvie Petrová,  
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D., doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

KATEDRA 
OPTOMETRIE 
A ORTOPTIKY
LF MU v Brně v roce 2017
N ásledující text shrnuje udá-

losti, které jsme prožili na 
katedře optometrie a  ortoptiky 
(dále jen KOO) v  roce  2017. 
V akademickém roce 2017/2018 
na KOO studují, mimo českých 
studentů, i  čtyři studenti ze 
Španělska. V roce 2017 úspěšně 
dokončil své doktorské studium 
obhajobou dizertační práce 
a  složením státní doktorské 
zkoušky Mgr.  Pavel Kříž, Ph.D. 
Gratulujeme.  

Den otevřených dveří 
KOO LF MU v Brně

V sobotu 14. a ve středu 18. ledna 2017 
se na Lékařské fakultě Masarykovy 
univerzity uskutečnil tradiční den 
otevřených dveří. Dopoledne bylo 
věnováno představení jednotlivých 
oborů v prostorách auly kampusu 
LF MU v Bohunicích. Následně se ná-
vštěvníci mohli podívat na jednotlivá 
pracoviště, tedy i do prostor KOO. Ve 
středu se celá akce opakovala. Celkem 

se dne otevřených dveří zúčastnila ve 
dvou dnech více než tisícovka uchaze-
čů o studium. 

Mezinárodní veletrh 
oční optiky, optometrie 
a oftalmologie Brno OPTA

Ve dnech 10.–12. března se na br-
něnském výstavišti uskutečnil 23. roč-
ník Mezinárodního veletrhu oční 
optiky, optometrie a oftalmologie. Na 
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veletrhu jsme opět prezentovali naši 
alma mater a především referovali 
o studijních oborech a oborových no-
vinkách. V rámci prezentace KOO jsme 
na stánku vystavovali tyto postery: 
Petrová S., Veselý P., Beneš P., Synek S. – 
New distance extended master study 
program a Veselý P., Petrová S., Beneš P., 
Synek S. – Optika a optometrie, ortop-
tika, optometrie. 

V odborném programu vystoupila 
Bc. Zuzana Odvárková s přednáškou 
Zmírnění dyslektických příznaků ba-
revnou fólií. Následně pokračovala 
Bc. Barbora Langová s příspěvkem 
Vliv změny hodnoty astigmatizmu na 
zrakový výkon při různých pohledo-
vých vzdálenostech. Poté vystoupila 
Mgr. Lucie Patočková s prezentací 
prvních výsledků své dizertační práce 
na téma Porucha barvocitu u paci-
entů s onemocněním žluté skvrny. 
Program pak zakončil vedoucí kated-
ry optometrie a ortoptiky Mgr. Pavel 
Beneš,  Ph.D. ,  s  př íspěvkem Nová 
technologie MoistureSeal u kontakt-
ních čoček ULTRA.

Návštěva zahraniční 
lektorky z Palestiny

Od 10. do 13. dubna jsme na půdě 
KOO přivítali kolegyni z Palestiny. Paní 
doktorka Ithar Beshtawi (obr. 1) je ve-
doucí oddělení optometrie na Fakultě 
zdravotních věd An-Najah National 
University v Nábulu v Palestině. Paní dok-
torka si připravila přednášky o optomet-
rických vyšetřovacích metodách, aplikaci 
kontaktních čoček a CXL ( Corneal Cross 
Linking) pro studenty optiky a opto-
metrie, ortoptiky a navazujícího studia 
optometrie.

Slavíkovy dny

Dvanáctý ročník semináře pro 
oftalmology a optometristy s názvem 
Brněnské Slavíkovy oftalmologické 
dny se uskutečnil 21. dubna v hotelu 
Santon na brněnské přehradě. Na 
semináři zazněly například tyto zají-
mavé přednášky: Synek S. – Poruchy 

zraku a příznaky u nemocných s Alz-
heimerovou chorobou, Veselý P. – Lze 
korigovat heteroforii brýlemi bez priz-
mat?, Vlasák O. – Asférické nitrooční 
čočky a další.

Konference EAOO a ECOO 
v Barceloně

Mezinárodní konference Evropské 
akademie optometrie a optiky a Ev-
ropské komise optometrie a optiky 
se konaly v termínu 11.–14. května 
v Barceloně. Za KOO se španělské konfe-
rence zúčastnili Mgr. Pavel  Beneš, Ph.D., 
a Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. Na konfe-
renci jsme prezentovali poster autorů: 
Bramborová S., Beneš P., Severa D., 
Veselý P. s názvem Near astigmatism in 
relation to the Listing's law. Kongres se 
uskutečnil ve spojení s dalšími dvěma 
národními kongresy: Spanish General 
Council of Optometry (CGCOO) a Offi-
cial College of Opticians and Optome-
trists of Catalonia (COOOC). Hlavním 
motem kongresu bylo Vidění a nové 
technologie. 

Studentská vědecká 
konference LF MU v Brně

Dne 24. května se v univerzitním 
kampusu v Brně – Bohunicích uskuteč-
nil 61. ročník studentské vědecké konfe-

rence. V sekci nelékařských oborů jsme 
opět vybojovali velmi pěkný úspěch. 
Bc. Barbora Langová se s přednáškou 
nazvanou Vliv změny hodnoty astig-
matizmu na zrakový výkon při různých 
pohledových vzdálenostech umístila na 
prvním místě a druhá skončila Bc. Eva 
Staffová s příspěvkem nazvaným Vliv 
anizometropie na kvalitu vidění. V dok-
torské sekci uspěla Mgr. Lucie Patočková 
s příspěvkem Vyšetření barvocitu při 
včasné detekci onemocnění žluté skrny, 
která se umístila na druhém místě. Pro 
připomenutí uvádíme, že v loňském 
roce kolegyně Mgr. Zuzana Odvárková 
(Barevnými fóliemi ke zlepšení čtení 
dyslektiků) zvítězila v celorepublikovém 
kole SVK v sekci nelékařských oborů 
a kolegyně Mgr. Lucie Patočková se 
v místním kole umístila na třetím 
místě. Všem kolegyním patří velké 
poděkování. 

Speciální olympiáda 
Opening Eyes v Německu

Ve dnech 12.–15. června se v Ně-
mecku konalo setkání spor tovců 
v rámci speciální olympiády Opening 
Eyes. Této akce se zúčastnil i zástupce 
KOO Mgr. Pavel Beneš, Ph.D., který se 
podílel na vyšetření zrakových funkcí 
sportovců a získal certifikát Opening 
Eyes Clinical Director for Special 
Olympics.

obr. 1  Přednáška doktorky Ithar Beshtawi z Palestiny.
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Výuka na University 
of Applied Sciences 
Velika Gorica 

V první polovině července se na 
University of Applied Sciences Veli-
ka Gorica v Chorvatsku uskutečnila 
mezinárodní výuková stáž, které se 
zúčastnili především studenti z Chor-
vatska, Slovinska, ale i České republiky. 
Jako vyučující se této stáže zúčastnili 
známé osobnosti z oboru, například 
John Siderov z Anglia Ruskin University 
nebo Sebastian Marx z Jenvis Research 
Institute v Jeně. Účastníky stáže byli 

i zástupci KOO Mgr. Pavel Beneš, Ph.D., 
a Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D., se svými 
příspěvky o vyšetření zrakových funkcí 
na binoptometru, vyšetření barvocitu 
na Lanthonyho testu a kazuistikami 
z kontaktologické praxe.

Konference 
OPTOMETRIE – OPTIKA 
v Olomouci

Dvanáctý ročník odborného vzdělá-
vacího kongresu OPTOMETRIE –  OPTIKA 
se uskutečnil ve dnech 23.–24. září 
v Olomouci. Hlavním motem konferen-
ce byla individualizace v oboru. Mezi 
úvodními přednáškami na konferenci 
zazněla mimo jiné přednáška Mgr. Jitky 
Krasňanské, Ph.D., zaměřená na aplikaci 
kontaktních čoček s názvem Deset 
nápadů, jak aplikovat běžné kontaktní 
čočky. Zástupci katedry optometrie 
a ortoptiky LF MU v Brně na konferenci 
prezentovali tato témata: Mgr. Petr 
 Veselý, DiS., Ph.D. – Můžete mi, prosím, 
pomoci, jsem šeroslepý, Mgr. Pavel 
 Beneš, Ph.D. – Kontaktní čočky a digitální 
doba a dále téma – Projekt zdravý spor-
tovec – program zdravý zrak. 

Celostátní konference 
optometrie a ortoptiky 
s mezinárodní účastí

Dne 19. října se konal osmý ročník 
oblíbené celostátní studentské konfe-
rence optometrie a ortoptiky (8. CSKO), 
organizovaný katedrou optometrie 
a ortoptiky (KOO) v aule Fakulty sociál-
ních studií (FSS) Masarykovy univerzity 
v Brně. I letos se konference zúčast-
nili nejen studenti Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity, obor optika 
a optometrie, ortoptika a optometrie, 
ale i studenti z jiných fakult z České 
republiky a zahraničí. 

Konference se zúčastnilo 253 stu-
dentů z českých i zahraničních fakult se 
zaměřením na optometrii a ortoptiku. 
Více než šedesát studentů přijelo z Uni-
versity of Applied Sciences ze Záhřebu. 
Přivítali jsme i zástupce Fakulty biome-
dicínského inženýrství ČVUT v Praze. 

Konference byla zakončena ve večer-
ních hodinách společenským večerem, 
kde byly vyhlášeny a předány ceny pro 
nejlepší přednášku (Bc. Šárka  Hájková), 
poster (Bc. Michala  Davidová, Bc.  Monika 
Maršálková, Bc. Irena  Jungová) a byli 
vylosováni tři výherci soutěžního vědo-
mostního kvízu. 

Na závěr nám dovolte poděkovat 
sponzorovi celé akce, firmě  CooperVision, 
která se postarala o výherní ceny a večer-
ní afterparty v klubu Two Faces, a dále 
společnosti Topcomed za zapůjčení 
přístrojů pro workshopy a na závěr stu-
dentům, organizátorům a zahraničním 
hostům za perfektní spolupráci. České 
i anglické fulltexty můžete najít na strán-
kách is.muni.cz (https://is.muni.cz/do/
med/zpravyprac/Optometrie/). 

A my už se těšíme na devátý ročník 
konference, který plánujeme uspořádat 
v říjnu 2018.

8. CSKO pohledem studentů

Během konference zaznělo de-
vět studentských přednášek a dále 
přednášky docenta MUDr. Svatopluka 
 Synka, CSc., Bc. Tomáše Dobřenské-
ho z firmy CooperVision a Mgr. Pavla 
 Beneše, Ph.D. (obr. 2). Taktéž bylo vysta-
veno osmnáct odborných posterů na 
různá optická, optometrická a kontakto-
logická témata. Během workshopů měli 
studenti možnost setkat se s přístroji, 
jako je OCT, foropter, štěrbinová lampa 
(obr. 4), LCD optotyp, autorefraktometr 
či nemydriatická fundus kamera. Přístroje 
na konferenci zapůjčila sponzorská firma 
Topcomed.

Úvodního slova se ujal vedou-
cí katedry optometrie a ortoptiky 
Mgr.  Pavel Beneš, Ph.D., za lékařskou 
fakultu docentka RNDr. Monika Pávková- 
Goldbergová, Ph.D., a za kladenskou 
univerzitu Mgr. Markéta Žáková. Taktéž 
zazněl příspěvek od zástupců sponzo-
rů, a to od Bc. Tomáše Dobřenského 
a Mgr. Emanuela Řeholy. Za hosty 
z Chorvatska předstoupila Mgr. Sonja 
Drugović. Celým programem provázel 
student posledního ročníku magister-
ského studia Bc. Patrik Plšek, který vnesl 
i vtipné komentáře a postaral se tak 
o zábavný program.

obr. 2  Pohled do auditoria 8. CSKO.

obr. 3  Jeden z vystavených posterů na 
8. CSKO  autorky Bc. Michaely 
 Novákové.

obr. 4  Jeden z workshopů na 8. CSKO – 
štěrbinová lampa, vede Bc. Tomáš 
Dobřenský.
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První přednáška zazněla od docenta 
MUDr. Svatopluka Synka, CSc., na téma 
Hodnoty nitroočního tlaku získané 
měřením přes měkkou kontaktní čočku 
pomocí dvou odlišných typů tonometrů. 
Zejména studenti z Chorvatska mohli 
ocenit přednes v českém, ale i v anglic-
kém jazyce a lépe porozumět dané pro-
blematice. Druhou přednášku si připravil 
Bc. Tomáš Dobřenský na téma Zraková 
únava v digitálním světě, která se zabý-
vala dnešním trendem, a to používáním 
digitálních přístrojů. Rovněž představil 
nové kontaktní čočky zaměřené na tento 
problém. Na závěr prvního bloku pak 
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D., pronesl velice 
zajímavý příspěvek s názvem Projekt 
Zdravý sportovec – kvalita zraku a ná-
sledovalo už jen poutavé představení 
přístrojů firmy Topcomed Mgr. Emanu-
elem Řeholou.

Během následujících tří bloků pak 
postupně předneslo prezentaci de-
vět studentů. Mezi jednotlivými bloky 
prezentací bylo k dispozici občerstvení 
a workshopy, které měly mezi studeny 
opět velký úspěch. K prohlédnutí bylo 
taktéž osmnáct posterů týkajících se 
převážně studentských diplomových 
prací, ale nechyběly ani postery od kolegů 
z Kladna nebo studentů z Chorvatska 
(obr. 3). Studenti měli také možnost ověřit 
si své znalosti v drobném kvízu a vyhrát 
tak nějakou cenu. Vyhlášení proběhlo po 
skončení konference na velmi oblíbené 
afterparty, kde byl k dispozici skvělý raut, 
na který se všichni během dne těšili. 
Protože se tradičně na přípravě konfe-
rence podílejí studenti druhého ročníku 
magisterského studia, na závěr programu 
proběhlo symbolické předání štafety stu-
dentům prvního ročníku, a to v podobě 
velkého PD měřítka (obr. 5). Přejeme tak 
mladším studentům a kolegům hodně 
štěstí a vydařenou konferenci i příští rok.

Rádi bychom také zmínili velmi po-
pulární závěrečnou afterparty v klubu 
Two Faces, na které proběhlo jak vyhláše-
ní výherce kvízu, tak hodnocení nejlepší 
prezentace a nejpovedenějších posterů. 
O tři nejlepší prezentace hlasovali sami 
studenti po ukončení konference. Ví-
tězkou se stala Bc. Šárka Hájková s její 
velmi přínosnou a názornou přednáškou 
Porovnání rozsahu fúzních vergencí při 

využití plynulé a krokové metody měření. 
Na druhém místě se umístila Bc. Barbora 
Maršíková se zajímavým tématem Bionic-
ké oko, které letos vyvolalo veliký zájem 
a diskuzi. Třetí místo pak získal náš kolega 
z chorvatské univerzity Ivan Burić a jeho 
anglická prezentace na téma Image 
misalignment and binocularity. Nejlepší 
postery pak hodnotila komise tvořená 
Mgr. Benešem, Ph.D., Bc. Tomášem 
Dobřenským a studenty z oboru opto-
metrie i ortoptiky. Jako nejlepší pak byl 
oceněn poster Screeningová vyšetření 
v optometristické praxi od Bc. Michaely 
Davidové, dále poster Vliv presbyopie při 
používání současných mobilních zařízení 
od Bc. Ireny Jungové a v neposlední 
řadě poster Komparace hodnot objek-
tivního a subjektivního astigma tizmu 
od Bc.  Moniky Maršálkové. Stejně jako 
v minulých ročnících se i letos studenti 
velmi bavili a závěrečná afterparty, ale 
i celá konference se velmi vydařila.

Závěrem bychom jménem stu-
dentů rádi poděkovali všem, kteří se 
jakkoliv podíleli na přípravách, orga-
nizaci a programu konference. Velké 
díky patří taktéž sponzorům za finanční 
a odbornou pomoc. V neposlední řadě 
chceme poděkovat patronům konfe-
rence, a to Mgr. Pavlu Benešovi, Ph.D., 
doc. MUDr.  Svatopluku  Synkovi CSc., 
Mgr. Sylvii Petrové a Mgr. Petrovi 
 Veselému, DiS., Ph.D. 

Za organizační výbor Bc. Irena Jungová, 
Bc. Barbora Kyselková a Bc. Patrik Plšek.

Prezentace KOO 
na XXIV. sjezdu České 
kontaktologické společnosti

Ve dnech 3.–5. listopadu se ve 
středočeských Liblicích konal 24. ročník 
sjezdu ČKS, tentokrát v novém prostředí 
a prostorách krásného zámku. Sjezd 
nabídl letos, oproti předešlým ročníkům, 
mnoho nového. Kromě zmíněného 
místa konání se změnila organizace 
odborného programu. V pátek studenti 
všech tří vysokých škol, na kterých je 
vyučována optometrie, prezentovali 
své práce. Za brněnskou KOO LF MU se 
aktivně účastnily: Bc. Alena  Čermáková, 
Bc. Michaela Nováková a Bc. Eliška 
 Hanzalová. Témata se věnovala evaluaci 
slzného filmu, posouzení změn kerato-
metrických hodnot během dne a vlivu 
materiálů kontaktních čoček na kvalitu 
slzného filmu. 

Mezi další prezentovaná témata 
patřilo sdělení o možnosti korekce po 
odstranění katarakty pomocí multifo-
kálních nitroočních čoček či syndrom 
počítačového vidění, které se zároveň 
stalo vítězným příspěvkem. Všem stu-
dentkám se představení svých témat 
povedlo, velmi promptně reagovaly na 
dotazy z publika a určitě si užily i zaslou-
žený potlesk. Všem aktivním účastnicím 
gratulujeme za jejich odvahu.

Celý sjezd se tematicky věno-
val potížím klientů s viděním bě-
hem používání digitálních zařízení. 
Velkým oživením byla přítomnost 

obr. 5  Předání štafety novému studentskému organizačnímu výboru 9. CSKO.
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 zahraničních  přednášejících. Prvním 
z nich byl Rob Rosenbrand (za společ-
nost Bausch + Lomb), který prezentoval 
nový typ kontaktních čoček, určených 
právě pro práci s digitálními zařízeními. 
Druhým hostem byl Sebastian Marx 
(za společnost Alcon) z německé Jeny, 
který se ve svém sdělení věnoval smá-
čivosti povrchu kontaktních čoček. Jeho 
studie tak nabídla posluchačům pohled 
do zákulisí laboratoří. 

Nechyběly ani workshopy, kde 
bylo možné získat informace o kon-
taktních čočkách a digitální době či 
o problematice multifokálních čoček 
a metodách hodnocení slzného filmu. 
Výhodou na seminářích byl prostor pro 
praktické ukázky a osobnější přístup 
k dotazům. 

Celostátní studentská 
vědecká konference 
v Olomouci

Ve dnech 14.–15. listopadu se 
v Olomouci konalo finálové kolo stu-
dentské vědecké konference. Na tuto 
konferenci se z prvního místa nomi-
novala studentka Bc. Barbora  Langová 
s příspěvkem Vliv změny hodnoty 
astigmatizmu na zrakový výkon při 
různých pohledových vzdálenostech. 
Její pozice byla velmi těžká, protože 
loňské finále vyhrála naše kolegyně 
Bc. Zuzana Odvárková. Nicméně ko-
legyni Langové se podařilo nemožné 
a pro KOO LF MU obhájila první místo 
v této celostátní soutěži. Pro celou 
katedru optometrie a ortoptiky je to 
obrovský úspěch, kterého si velmi ce-
níme. Našim studentkám a kolegyním 
děkujeme za úspěšnou reprezentaci 
a přejeme jim mnoho úspěchů do další 
vědecko-výzkumné práce.

Speciální olympiáda 
Opening Eyes, Dvůr 
Králové nad Labem

V termínu 17.–19. listopadu se ve 
Dvoře Králové nad Labem uskutečnila 
tuzemská speciální olympiáda Ope-
ning Eyes. Na střední zdravotnické 

škole se setkali speciální sportovci 
z celé republiky, kteří se zúčastnili 
turnaje ve stolním tenise. Skupina 
studentů v čele s Mgr. Benešem, Ph.D. 
vyšetřila celkem 83 sportovců a jejich 
doprovodu. Někteří pacienti obdrželi 
sluneční brýle nebo jim byla zajištěna 
výroba korekčních dioptrických brýlí. 
Sponzorem akce byla firma Essilor.

Studentská vědecká 
konference v Českých 
Budějovicích

Studentská vědecká konference, 
jejíž čtvrtý ročník se konal ve středu 
22. listopadu na ZSF Jihočeské uni-
verzity, byla důkazem, že akce tohoto 
typu jsou důležité a mají dobrou 
odezvu. Charakterizoval ji jak velký 
počet příspěvků, tak jejich rozmanitost, 
vysoká odborná úroveň i vhodně při-
pravené prezentace. V programu bylo 
devatenáct inspirativních příspěvků 
z různých oborů, které souvisejí se 
zdravotně sociálním zaměřením naší 
fakulty. Letošní konference přilákala do 
Českých Budějovic i účastníky z Prahy, 
Brna a dokonce i ze Slovenska, čímž se 
původně regionální setkání změnilo 
v akci mezinárodní.

Velkým úspěchem bylo umístění 
našich studentů-kolegů na první 
až čtvrté pozici za příspěvky: Ovlivnění 
čtení barevnými fóliemi od Mgr. Zuzany 
Odvárkové a Význam a hodnocení slz-
ného filmu v kontaktologii od Bc. Aleny 
 Čermákové (obě z Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity).

Třetí celostátní 
studentská konference 
optometrie a ortoptiky 
„Mikuláš s optometrií 
a ortoptikou“ 

Letošní mikulášská konference 
se uskutečnila ve středu 6. prosince. 
Konference se zúčastnilo 167 studen-
tů. Na konferenci zazněly příspěvky 
od těchto postgraduálních studentů 
a absolventů: Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. – 
 Nácvik s pomůckami pro slabozraké, 

Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D., Mgr. Lucie 
 Patočková – Změny barvocitu u pro-
bandů s chromagenovým filtrem, 
Mgr. Dana Albrechtová, Mgr. Sylvie 
Petrová – Fyziologické denní změny 
poloměrů křivosti přední plochy rohov-
ky, Mgr. Gabriela Spurná, Mgr. Veselý 
Petr, DiS., Ph.D. – Akomodační anomálie 
a další. K mikulášské konferenci, stejně 
jako k CSKO vychází každoročně sbor-
ník na CD s ISBN, který je k dispozici na 
adrese: www.is.muni.cz, sekce doku-
mentový server, lékařská fakulta, KOO. 

Hlavním sponzorem konference 
byla firma Essilor, která zapůjčila na 
workshopy tyto přístroje: Eye-ruler 
a Nautilus. Další workshopy organizo-
vala přímo KOO: binoptometr, měření 
na fokometrech, ortoptický workshop.

Závěr

Článek shrnuje události, kterých se 
zúčastnili studenti nebo zástupci kated-
ry optometrie a ortoptiky v roce 2017. 
Jednalo se o domácí i zahraniční 
události, akce odborné, vzdělávací 
i charitativní. V roce 2017 se nám tak 
podařilo udržovat a rozvíjet odborné 
kontakty na světové úrovni. Jsme rádi, 
že i naši studenti jsou úspěšní ve svém 
studiu a práci. 

Závěrem nám dovolte touto cestou 
poděkovat všem kolegům, spolupra-
covníkům a sponzorům, kteří nám po-
máhají realizovat naše společné cíle. Do 
roku 2018 přejeme všem hodně zdraví 
a štěstí a těšíme se na další spolupráci. 

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

http://www.is.muni.cz
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Nové brýlové 
čočky  
NUPOLAR  
INFINITE GREY
S polečnost Younger Optics, výrobce pola-

rizačních optických čoček do slunečních 
brýlí, provedla rozsáhlé studie preferencí nosite-
lů dioptrických brýlí. Rozdílné vnímání intenzity 
světla, různý životní styl a předepsané dioptrie 
často určují, jaké čočky do slunečních brýlí si 
člověk vybere, a  někdy vedou i  k  rozhodnutí 
nenosit sluneční brýle vůbec.

Nejčastější stížností nositelů dioptrických brýlových 
čoček je, že jsou jejich čočky buď příliš světlé, nebo naopak 
příliš tmavé, a to většinou v nesprávnou dobu. Lidé, kteří 
potřebují korekci zraku, přistupují ke slunečním brýlím zcela 
jinak než ti, kteří dioptrické brýle nepotřebují. Přizpůsobivost 
a chování čoček je pro ně mnohem důležitější, protože při 
změně světelných podmínek nemají možnost si sluneční 
brýle jednoduše sundat. Mohou pouze vyměnit jedny diopt-
rické brýle za jiné. Proto je velmi důležité nabídnout takovou 
čočku, která bude vyhovovat většině zákazníků potřebujících 
korekci zraku za téměř jakékoli situace. 

Z toho důvodu představuje společnost Younger Optics 
univerzální polarizační dioptrické čočky do slunečních 
 brýlí – Nupolar Infinite Grey, které spojují polarizační a fo-
tochromatickou technologii a nabízejí v současnosti nejširší 
rozsah absorpce.

Nupolar Infinite Grey mohou být nejsvětlejší i nejtmavší 
[2] polarizační čočky v brýlích v závislosti na daných světel-
ných podmínkách, přičemž je stále zachována 99% účinnost 
polarizace a je blokováno prakticky všechno oslepující 
oslnění. Jedinečná fotochromatická technologie umožňuje 
čočkám  Nupolar Infinite Grey velmi rychle měnit intenzitu 

zatmavení, díky čemuž čočky propouštějí potřebné množství 
světla v každé denní situaci. V nejsvětlejším stádiu absorbují 
60 % světla a umožňují skvělé vidění při zatažené obloze 
nebo i v interiéru. Pří plné aktivaci se absorpce světla zvýší 
až na nejvyšší přípustnou hodnotu dosahující 91 %. Stupeň 
aktivace závisí na intenzitě okolního světla, takže se absorpce 
čočky vždy upraví na nejvhodnější stupeň pro danou situaci. 
Na čočky lze nanášet antireflex nebo módní zrcadlovou 
úpravu, aniž by se snížila fotochromatická funkčnost čočky. 
Díky tomu se nabízí uživatelům možnost nosit nejstylovější 
sluneční brýle, v současnosti běžně dostupné pouze bez 
dioptrických čoček.

Čočky Nupolar Infinite Grey jsou k dispozici jako polo-
tovary v indexu lomu 1,50 a 1,586 polykarbonátu, v osmi 
základních bázích, které optickým laboratořím umožní 
nabídnout nejširší možnou škálu free form progresivních 
a jednoohniskových čoček.

Nejsvětlejší stadium:  
60% absorpce [1]

Nejtmavší stadium:  
91% absorpce [2], [3]

Poznámky:

[1] Údaje o absorpci jsou měřeny u hotových čoček s povrchovou AR úpravou.

[2] Nejvyšší hodnota absorpce světla, kterou připouští normy, je 92 %.

[3] Absorpce a rychlost změny zatmavení se mohou lišit v závislosti na 

teplotě. Uvedené hodnoty jsou měřeny při 24 °C.

Zpracovala redakce
na základě podkladů Younger Optics 
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TRH OČNÍ  
OPTIKY je stabilní 
a zároveň se proměňuje
Vidět a dobře se cítit, brýlové 

čočky jsou stěžejní či pozi-
tivní vývoj německého trhu – to 
jsou některé titulky z  různých 
studií oboru oční optiky Společ-
nosti pro výzkum trhu (GfK) za 
rok  2017. V  průběhu minulého 
roku prezentovali norimberští 
odborníci na průzkum trhu nej-
novější oborové statistiky a úda-
je z různých segmentů brýlových 
obrub, brýlových čoček, sluneč-
ních brýlí, kontaktních čoček 
a  čisticích prostředků, jakož 
i  nákupní chování ve čtyřech 
nejvýznamnějších evropských 
zemích. Samozřejmě se také 
GfK pokusila predikovat vývoj 
oboru v nejbližších letech.

Veletrhy SILMO a MIDO ve spolu-
práci s GfK představily na podzim 2017 
nákupní zvyklosti spotřebitelů a na 
trzích oční optiky ve čtyřech nejvý-
znamnějších evropských zemích – Itálii, 
Francii, Španělsku a Německu (tzv. zóna 
EU4). Zpráva GfK obsahuje údaje o od-
bytu slunečních brýlí, brýlových obrub, 
brýlových čoček, kontaktních čoček 
a čisticích prostředků, který vykazuje 
za první pololetí 2017 obrat ve výši 8,9 
miliardy eur. 

„Trh oční optiky profitoval v mi-
nulých letech z pozitivní dynamiky 
a koncentroval se na svou stěžejní 
oblast – brýlové čočky. Tento segment 
produktů vykázal celkový růst branže 
díky kontinuálním inovacím a začle-
nění výrobců i distributorů,“ vysvětluje 

Gianni Cossar, celosvětový ředitel divize 
Optics and Eyewear společnosti GfK. 

Evropský trh se však krátkodobě 
zpomalil. Vliv na to měly změny interní 
právní předpisy ve Francii, které se do-
tkly zákazníků a jejich možností finanční 
úhrady za kontaktní čočky. V prvních 
šesti měsících roku 2017 to způsobilo 
v zemích zóny EU4 snížení o 0,3 %.

Cossar však dospěl k závěru, že 
tento trend neovlivní dlouhodobé 
prognózy růstu díky multifokálním 
brýlím a obchodním značkám, které 
nejvíce umožňují oboru růst. Na úrovni 
jednotlivých zemí ukázala data GfK 
pozitivní vývoj trhů v Německu a Špa-
nělsku (+2,5 %, respektive +3,5 %), 
zatímco ve Francii a Itálii to byl pokles 
(3,1 % a 1,5 %).
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V Německu se růst vyvíjel pozitiv-
ně především díky prodeji brýlových 
obrub a brýlových čoček (+3,6 % 
a +2,7 %), prodej kontaktních čoček 
i čisticích prostředků zůstal v podstatě 
stabilní. Oproti tomu poklesl prodej 
slunečních brýlí. Ve Španělsku vzrostl 
odbyt v segmentu kontaktních čo-
ček, který dosáhl společně s čisticími 
prostředky nárůst +6,9 %. V Itálii se 
projevil negativní trend jak v odbytu 
slunečních brýlí (–3,1 %), tak i brýlo-
vých čoček (–3,5 %). Pozitivní trend 
byl zaznamenán u odbytu brýlových 
obrub (+3,2 %), což celkový negativní 
vývoj vyrovnalo.

Trh s brýlovými čočkami byl i v roce 
2017 s odstupem nejziskovějším seg-
mentem v oční optice a dosáhl 58,7 % 
hodnoty trhu v zóně EU4, i  když 
celkově o 1,1 % poklesl. Ztráta byla 
částečně vyrovnána lehkým nárůstem 
u brýlových obrub (1,2 %), jejichž cel-
kový podíl byl 22,6 %. Sluneční brýle 
reprezentují hodnotu 9,6 % podílu 
na trhu, i když celkově lehce ztratily 
(o 1,1 %). Segment kontaktních čoček 
a čisticích prostředků pak dosáhl 9 %, 
čímž vzrostl o 1,4 %.

Tvrdá konkurence 
ve Francii

Data GfK ukazují, že francouzský trh 
oční optiky byl v prvním pololetí 2017 
nižší o 3,1 % s obratem 3,3 miliardy eur. 

„Sektor byl nenadále ovlivněn 
změnou zákonů z dubna 2015, které 
zpřísnily podmínky pro výměnu brýlí,“ 
vysvětluje Emil Gros, obchodní ředitel 
GfK Francie. Tím se prodloužila doba 
mezi dvěma nákupy, která ovlivnila 
segmenty korekčních brýlových čoček 
(–4,8 %) a brýlových obrub (–0,7 %).

Brýlové obruby a sluneční brýle se 
podílely na francouzském obratu jednou 
třetinou. 

„Konkurence je tvrdá a intenzivní. 
Identifikovali jsme více než 1400 značek, 
které jsou – bez distributorů a exkluziv-
ních značek – na trhu aktivní, zatímco 
trh klesá. Přesto zůstáváme optimističtí, 
protože některé značky vykazují velmi 
pozitivní vývoj,“ říká Gros. 

Nákupní chování 
zákazníků u brýlových 
a kontaktních čoček

Další studie GfK se zaměřila na 
nákupní chování uživatelů brýlových 
a kontaktních čoček a také na aktuální 
trendy ve Francii, Itálii, Španělsku, 
Velké Británii a Německu. V Evropě 
byl zaznamenán mírný nárůst hru-
bého domácího produktu, a tedy 
i pozitivního zájmu o nákupy v seg-
mentu domácností. V této souvislosti 
spotřebitelé projevili zájem o více 
interaktivních zážitků. Jasným důka-
zem tohoto jevu je prodej mobilních 
přístrojů. Výsledkem tohoto trendu je 
komplexnější uvažování při nákupu. 
Kromě Německa zaznamenala GfK ve 
všech zemích lehký nárůst interneto-

vých obchodů. Klíčovými hráči prode-
je v roce 2017 byli nezávislí optici, ale 
patřily k nim i řetězce.

Prvotním informačním zdrojem 
při nakupování zůstávají kamenné 
obchody, ale na významu v této oblasti 
nabývají webové stránky očních optiků. 
Významnou roli hraje rovněž doporu-
čení přátel a rodinných příslušníků. 

Preferovaným materiálem zákazní-
ků u brýlových obrub je acetát a kov 
(Němci preferují acetát, Italové kov). 
Přestože jsou ve všech pěti zemích, 
tj. ve Francii, Itálii, Španělsku, Velké 
Británii a Německu nejoblíbenější 
brýle celoobrubové, lehce se zvýšil 
i prodej bezobrubových. Poškozená 
skla nebo obruby jsou podle studie 
nejdůležitějším důvodem pro nákup 
nových slunečních brýlí. Celkově byl 

Obrat v zemích EU4 (leden–červen 2017). Největší podíl na optickém trhu patří Francii 
s 37,5 %, následuje Německo (34 %), Itálie (16,7 %) a Španělsko (11,8 %).

Srovnání obratu mezi červnem 2016 a 2017. Ve srovnání s předchozím rokem vykázalo 
Španělsko nárůst 3,5 % a Německo 2,5 %. Naproti tomu ve Francii poklesl obrat o 3,1 % 
a v Itálii o 1,5 %.
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ve zmiňovaných pěti zemích zazna-
menán lehký nárůst slunečních brýlí 
přes internet. Uváděným důvodem 
jsou výhodné ceny a slevy.

Právě výhodná cena bude v bu-
doucnu nejpádnějším důvodem pro 
nakupování přes internet, další v pořadí 
bude dodávka zboží do domu a svou 
roli sehraje jako třetí v pořadí i míra 
slev. GfK však upozorňuje, že u on-line 
nákupů výrazně poklesne celková doba, 
kterou u nich strávíme, proto je nutné, 
aby nákupní zážitek a samotný nákup 
byl velmi rychlý a jednoduchý. Trumfem 
v rukávu bude podle průzkumu spotře-
by nutnost porozumět nakupujícímu 
a předvídat trendy – podle principu, kdy 
větší hodnotu bude mít nákupní zážitek 
než produkt jako takový.

V Evropě roste spotřeba 
jednodenních čoček

Koncem listopadu 2017 prezentovala 
GfK na veletrhu Silmo v Istanbulu prodejní 
čísla kontaktních čoček v Německu, Ra-
kousku a Švýcarsku, Skandinávii, Francii, 
Itálii, Nizozemsku, Španělsku a Velké Britá-
nii. Každá čtvrtá kontaktní čočka, která byla 
vydána v uvedených zemích ze skladu, 
byla prodána ve Velké Británii (24,4 %). 

Celkově vzrostl trh v těchto zemích 
o 2,1 % na téměř 1,7 miliardy eur. Podíl 
jednodenních čoček vzrostl o 7,3 % na 
celkových 48,1 %. Podle údajů tazatelů 
se velmi pozitivně vyvíjel zejména podíl 
jednodenních silikon-hydrogelových 
čoček (+20 %) a jednodenních multifo-
kálních čoček (+41,7 %). 

„Jednodenní a zejména jednodenní 
silikon-hydrogelové čočky vykazují 
podle GfK nárůst ve všech regionech, 
kde byl průzkum prováděn. Oční optici 
objevili v kontaktních čočkách potenciál, 
který jim pomůže zvýšit obchod a cel-
kový výkon a obohatit portfolio oční 
optiky,“ potvrzuje Gianni Cossar.

Obrat v asijsko-pacifickém 
prostoru roste

Při příležitosti veletrhu oční optiky 
v Hongkongu zveřejnila společnost GfK 
začátkem listopadu 2017 informaci, že 
celkový obrat v prodeji kontaktních čo-
ček v prvních osmi měsících roku 2017 
v pěti asijsko-pacifických zemích (regi-
ony v Asii, Austrálii i Oceánii a západo-
pacifická i blízká ostrovní území) dosáhl 
560 milionu eur. Obrat vzrostl v porov-
nání s předchozím rokem o 2,2 %, což je 
podle GfK absolutně nejvyšší naměřená 
hodnota v tomto segmentu. Nejvyšší 
podíl na celkovém trhu má Jižní Korea 
s 46,6 %, zatímco nejvyšší nárůst o 8,9 % 
zaznamenal Tchaj-wan. Cossar vysvětlu-
je, že nárůst kupní síly spotřebitelů v regi-
onu APAC souvisí se socioekonomickým 
rozvojem a větším zájmem o zdraví očí. 

GfK také ukázala na klesající trend 
konvenčních kontaktních čoček 
(o 21,5 %), zatímco jednodenní kontaktní 
čočky posílily o 8,7 %. 

„Tento zajímavý trend se odráží ve 
zvýšeném zájmu o jednodenní kontaktní 
čočky oproti kontaktním čočkám pro 
vícenásobné užití, které byly v průmyslu 
dříve často představovány jako jakýsi 
druh makroindikátoru pro vzrůstající 
zlepšení optických produktů,“ vysvětluje 
Cossar.

Výsledky další studie GfK budou 
představeny 25. února 2018 na veletrhu 
MIDO.

Z německého originálu přeložila  
Věra Menšíková
Grafické podklady: DOZ 1/2018

Originál článku:
ZUMPF, D.: Die Augenoptik-Märkte sind 
stabil, aber inwendig oft in Bewegung. 
DOZ Deutsche Optikerzeitung. Heidelberg: 
DOZ-Verlag, 2018, 1, 76–79.

Porovnání obratu u jednotlivých skupin produktů (leden až červen 2017).  Brýlové čočky 
58,7 %, brýlové obruby 22,6 %, sluneční brýle 9,6 %, kontaktní čočky a čisticí prostřed-
ky 9,0 %. Největší podíl na obratu zaujímají brýlové čočky, poté obruby, sluneční brýle 
a kontaktní čočky a čisticí prostředky.

Srovnání obratu jednotlivých skupin produktů za období červen 2016 až  červen 2017. 
Obrat kontaktních čoček a čisticích prostředků vzrostl o 1,4 %, prodej obrub o 1,2 %. 
Naproti tomu klesl obrat u brýlových čoček (–1,1 %) a  slunečních brýlí (–1,0 %).
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Rok 2018 je obdobím magic-
kých osmiček, které hrají 

v historii České republiky a Čes-
koslovenska významnou roli 
v pozitivním i negativním smyslu. 
Například v  roce s  osmičkou na 
konci se nám Klement Gottwald 
vrátil z hradu nebo na naše území 
vpadla vojska Varšavské smlouvy. 
S tímto číslem se nám ovšem pojí 

i  pozitivní události. Konec první 
světové války a  vznik Českoslo-
venské republiky. Letošní rok 
bude v duchu stoletých oslav čes-
ké státnosti a abychom nezůstali 
pozadu, oslavíme s  časopisem 
Česká oční optika rovněž malé 
výročí, byť nebude kulaté.

Současný časopis Česká oční 
optika má 76 stránek, formát A4, 

plno obrázků a doslova hýří bar-
vami. První vydání v květnu 1960 
však naplnil jen text, bez obrázků 
a ve formátu A5. Protože od prv-
ního čísla uplynulo více než půl 
století, budeme se v každém no-
vém vydání ohlížet za jednotlivými 
ročníky a sledovat časovou linku 
tohoto významného periodika 
optického oboru. 

PŮL STOLETÍ 
S ČASOPISEM 
ČESKÁ OČNÍ 
OPTIKA 1960
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Vážený čtenáři,

v  radostných dnech 15. výročí 
osvobození naší vlasti slavnou so-
větskou armádou a při příležitosti 
výročí 10 let socializace oční opti-
ky vycházejí dnes po prvé tiskem 
Odborné zprávy, které tak navazují 
na Odborné zprávy pro oční op-
tiky, vydávané Správou lékáren 
ÚNV hl. m. Prahy v  minulých 
letech. O  vydávání těchto zpráv 
tiskem rozhodlo ministerstvo 
zdravotnictví proto, aby se staly 
ještě užším pojítkem pro všechny 
pracovníky, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podílejí na korekci lid-
ského zraku pomocí brýlí…

redakční rada

 

15 LET PRŮMYSLU BRÝLOVÉ 
MECHANIKY A OPTIKY  
V OSVOBOZENÉ VLASTI

… v období první pětiletky nastala 
určitá konzolidace a  stabilizace 
výroby a  soustředění do závodů 
v  Nýrsku a  v  Turnově s  několi-
ka pobočnými provozovnami. 
V r. 1953 byla výroba brýlové me-
chaniky a optiky převedena z mi-
nisterstva těžkého strojírenství do 
ministerstva zdravotnictví. V tom-
to období také nastalo zastavení 
poklesu odbytu výrobků a násle-
dující léta zaznamenávají bouřlivý 
rozvoj výroby brýlové mechaniky 
a optiky. Dokladem rychlého růstu 
tempa výroby je porovnání obje-
mu výroby v  letech: 1948 – 100, 
1953 – 168, 1958 – 410…

Josef Braun,  
pracovník sdružení SPOFA

 

DOPISY ČTENÁŘŮ

Již delší dobu prosazujeme, aby 
opravy našich strojů prováděla 
výroba. Žehrali jsme na Zdravot-
nické opravny a na n. p. CHIRANA. 
Konečně nám tedy výroba opravuje, 

ale nemůžeme být opět spokojeni, 
protože opravy jsou velmi dra-
hé, např. oprava fokometru stála 
740 Kčs. Předností je to, že oprava 
byla provedena v krátké době.

František Pospíšil, 
krajský oční optik z Brna

 

OCHRANNÁ SKLA  
PRO TELEVIZNÍ DIVÁKY

Většina diváků, kteří sledují tele-
vizní pořady, si stěžuje na nepří-
jemnou únavu, někdy i bolest očí. 
Stupeň podráždění je závislý na 
vnímavost každého jednotlivce… 
Při podrobných průzkumech a mě-
řeních prováděných v řadě států 
velmi přesnými metodami bylo 
zjištěno, že světlo šířící se z tele-
vizní obrazovky obsahuje malou 
část škodlivého ultrafialového 

záření… V  současné době Seve-
ročeské sklárny ve Svoru zavádějí 
výrobu světle žlutých brýlových 
skel pro pozorování televizního 
obrazu.

Technická práce,  
Bratislava

 

POČET PROVOZOVEN  
NA ÚZEMÍ ČSSR K 1. 7. 1960

Území města Prahy   34
Středočeský kraj   20
Jihočeský kraj   9
Západočeský kraj   13
Severočeský kraj   19
Východočeský kraj   23
Jihomoravský kraj   24
Severomoravský kraj   27
Západoslovenský kraj   22
Středoslovenský kraj   15
Východoslovenský kraj   14

Model Belvist Model Kalypsó

Model Marlen

NOVÉ DRUHY BRÝLOVÝCH OBRUB
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KONTAKTNÍ ČOČKY  překlad: Mgr. Martin Falhar, Ph.D.

1Jak jsou důležité slzy pro vidění 
a pro fyziologii oka? 

Slzy jsou zásadní pro udržení zdra-
vého povrchu oka a zajišťují hladký 
optický vstup do oka. Mají velmi 
důležitou úlohu v optickém zobra-
zení. Bez slz bychom jen těžko měli 
jasný a ostrý sítnicový obraz, díky 
kterému můžeme vidět svět i jeden 
druhého.

Slzy vytvářejí rovnoměrné re frakční 
prostředí a hladkou refrakční plochu 

o vysoké optické kvalitě. Toto prostředí 
je udržováno prostřednictvím vzájem-
ných interakcí hydrofilních, amfifilních 
a lipofilních částí slzného filmu. Ten 
obsahuje oční mucin, proteiny a lipidy. 
Tyto komponenty spoluvytvářejí lubri-
kovaný, zvlhčený, hladký a okysličený 
povrch, který odvádí odpadní látky 
a chrání oční povrch mezi jednotlivými 
mrknutími. 

Účinek slz a mrkání ovlivňuje 
naše měření  i  var iabi l i tu očních 

Deset nejzajímavějších 
otázek a odpovědí
O SLZNÉM FILMU 
V PODÁNÍ OČNÍCH 
ODBORNÍKŮ 

Irina Lobanova
Moskva, Rusko
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aberací .  Rozpad slzného fi lmu je 
jednoznačně spojen s očními abe-
racemi.

Rozmazané vidění při nasaze-
ných kontaktních čočkách je jedním 
z pr vních př íznaků suchosti  očí . 
Obvyklým řešením jsou jednodenní 
kontaktní čočky s lepší smáčivostí. 
Té je dosaženo začleněním vnitřních 
zvlhčujících látek (např. polyvinylpy-
rrolidon – PVP) do matrice materiálu 
kontaktních čoček. 

Tyto kontaktní čočky často zlepší 
kvalitu vidění a zbaví nositele sym-
ptomů suchosti a nepohodlí.

2 Jak složitý je slzný film a jaká je 
úloha mucinu? 

Slzný film je jedinečná, speciální a po-
zoruhodně těžko popsatelná emulze, 
která nám umožňuje vnímat a vidět 
krásu světa kolem nás.

Slzný film obsahuje kromě speci-
fických mikronutrientů také protizá-
nětlivé, protiinfekční a imunologické 
látky. Tyto látky posilují fyziologii 
povrchu oka a starají se o epitel ro-
hovky, který má fyziologicky neuro- 
senzorickou povahu.

Klíčovou částí této unikátní slouče-
niny jsou frakce mucinu produkované 
nejen pohárkovými buňkami bulbární 
a víčkové spojivky, ale i rozvrstvenými 
šupinatými epiteliálními buňkami 
rohovky a spojivky. Tato jedinečná 
a zajímavá sloučenina ovlivňuje inte-
gritu a stabilitu slzného filmu stejně 
jako bezpečné a pohodlné nošení 
kontaktních čoček.

3 Jak kontaktní čočky ovlivňují 
slzný film? 

Vzpomínám si, jak často jsem před 
dvaceti lety musel u svých klientů řešit 
jejich nepohodlí snižováním frekvence 
výměny. Když změníme režim výměny 
na čtrnáctidenní nebo jednodenní, 
dosáhneme zlepšení nejen komfortu, 
ale i jiných stránek. Máme už jen velmi 
málo nositelů s roční nebo tříměsíční 
frekvencí výměny. 

Při výběru správných kontaktních 
čoček pro naše klienty je komfort při 
nošení jedním z hlavních rozhodovacích 
faktorů. Klíčové je hlubší pochopení 
slzného filmu a jeho biochemických 
a biofyzikálních změn, které nastanou 
po vložení kontaktní čočky do oka. 
Slzný film není jednoduchá třívrstevná 
struktura. Jedná se o složitý komplex 
obsahující stovky sloučenin, které mezi 
sebou navzájem reagují. Pokud nasa-
díme kontaktní čočku na oční povrch, 
přirozeně dojde k nabourání této křehké 
rovnováhy. Nasazením kontaktní čočky 
dojde k rozdělení slzného filmu. Čočka, 
jakožto cizí tělísko v oku, se stane no-
vým prvkem v řetězci reakcí. Většinou 
dojde ke snížení objemu slz, k poškození 
funkce lipidové vrstvy a k destabilizaci 
slzného filmu. Míra tohoto narušení 
se však mezi jednotlivými kontaktními 
čočkami liší. U některých nositelů tak 
vidíme mnohem větší narušení slzného 
filmu než u jiných.

V tomto ohledu je vhodné vě-
novat pozornost kontaktní čočce 
 ACUVUE  OASYS® 1-Day, kterou jsem 
měl možnost začít nedávno aplikovat. 
Zdá se, že napodobuje amfifilní vlast-
nosti mucinu, který se běžně vyskytuje 

v slzném filmu. V některých případech 
je slzný film s touto kontaktní čočkou na 
oku dokonce i stabilnější. A minimální 
tření víček zajišťuje nositelům vysokou 
úroveň komfortu.

4 Jak používání digitálních zaříze-
ní ovlivňuje oči a  slzný film  při 

nošení kontaktních čoček?
Digitální zařízení (počítače, mobilní 
telefony, videohry, televize atd.) patří 
k dnešnímu životu v práci nebo doma 
bez ohledu na věk. Mnoho lidí si stěžu-
je na „digitální zrakovou únavu“: pocit 
pálení, potíže při přeostřování z dálky 
do blízka, zrnění, suchost, rozmazané 
vidění, bolest hlavy, světloplachost, 
podráždění, dvojité vidění, červenání 
a zrakové potíže. 

Nositelé kontaktních čoček, zejmé-
na ženy a lidé trpící dysfunkcí Meibo-
mových žlázek, přispívají ke zhoršování 
pocitu unavených očí tím, že tráví svůj 
čas u digitálních obrazovek. Je nutná 
přesná refrakce: nepřekorigovat myo-
py, nepodkorigovat hypermetropy, 
plně korigovat malý astigmatismus 
a pro zachování dobrého binokulární-
ho vidění u presbyopů upřednostnit 
multifokální korekci před metodou 
monovision. 

Nezanedbatelný počet nositelů 
přestává používat kontaktní čočky 
z důvodů nepohodlí, které je přímo 
spojováno s hodinami strávenými 
před digitální obrazovkou. Materiál 
kontaktních čoček, úroveň osychání 
a koeficient tření mají také velmi důle-
žitý dopad na pohodlí. Správná volba 

Anna Maria Ambroziak
Varšava, Polsko

Jakub Vrba
Praha, Česká republika

Louisette Bloise
Nice, Francie
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zmíněných vlastností nám pomáhá 
překonat většinu dříve uvedených 
potíží.

5 Co očekáváte od materiálu kon-
taktních čoček, který má dobře 

fungovat v očním prostředí? 
Je důležité, aby se kontaktní čočky dobře 
integrovaly do očního prostředí nositele 
a zajistily nositeli optimální úroveň po-
hodlí. Proto by některé vlastnosti materiá-
lu kontaktních čoček měly být potlačené. 

Především se jedná o dehydrataci, 
nízký koeficient smykového tření a nízký 
modul pružnosti. Na druhou stranu vlast-
nosti, jakou jsou například propustnost pro 
kyslík a smáčivost, by měly být co nejlepší. 
Ideální materiál kontaktních čoček by měl 
dokonale interagovat se slzným filmem 
a co nejpřesněji napodobovat jeho kom-
ponenty. A proto je uvedení kontaktních 
čoček integrujících slzný film skvělý vývo-
jový krok pro všechny specialisty v oboru.

6 Které vlastnosti kontaktních čo-
ček jsou klíčové pro to, abychom 

čočky na oku necítili? 
Stabilita slzného filmu kolem kontakt-
ních čoček je velmi důležitým faktorem 
pro komfort, pokud se během dne 
snižuje, může to negativně ovlivnit 
zkušenost nositele. Dobrá hydratace, 
obsah zvlhčujících látek a odolnost proti 
usazeninám zlepšuje kvalitu povrchu 
čoček a minimalizuje šanci kontaktních 
čoček narušit slzný film. 

Kvalita povrchu kontaktních čoček 
je přímo spojována s vnímáním nositele 
a s udržením pohodlí v průběhu dne. 
Jiné vlastnosti, jako je tloušťka, elasti-
cita, modul pružnosti a tvar okraje jsou 
základní pro pohodlné nošení kontakt-
ních čoček. Vynikající materiály s nízkým 
koeficientem tření a dobrou smáčivostí 
mohou být prospěšné jen v případě, že 
je povrch kontaktních čoček stále hydra-
tován stabilním slzným filmem.

7 Co je třecí energie a jaký má význam 
pro nositele kontaktních čoček? 

Koeficient tření je poměr mezi třecí 
silou a kolmou silou působící mezi 
dvěma povrchy, které jsou v kontaktu. 
Je to bezrozměrná veličina. Hodno-
cení koeficientu tření je založeno na 
předpokladu lineární závislosti třecí 
síly a síly působící kolmo mezi dvěma 
dotýkajícími se povrchy.

Tření mezi dvěma pevnými povr-
chy může být statické nebo dynamic-
ké. Statická třecí síla odpovídá adhezi, 
zatímco dynamická třecí síla odpovídá 
pohybu. Dynamické tření nebo třecí 

energie vykonává práci proti pohy-
bu povrchu. Třecí energie může být 
přeměněna na teplo nebo tvarovou 
změnu, která může změnit pohybující 
se povrch.

Proces mrkání oka je typický sní-
ženou hodnotou třecí energie, kdy 
oční víčka vyvíjejí lehký tlak na povrch 
rohovky. Je to díky slznému filmu, složi-
tému několikavrstevnému lubrikačnímu 
systému, tvořenému hlavně lipidy v pro-
teinovém roztoku.

Z pohledu mechaniky je smyslem 
slzného filmu minimalizovat boční dis-
torze, podporující hladký pohyb vnitřní 
strany očního víčka po rohovce.

8 Jak si myslíte, že je důležitá mani-
pulace (nasazování a snímání) pro 

úspěšné nošení kontaktních čoček?
Jistota při manipulaci s kontaktními 
čočkami, zahrnující bezproblémové 
nasazení a snímání, je předpokladem 
pro dlouhé, bezstarostné, spokoje-
né a pohodlné nošení. Je známo, 
že okolo 10 % klientů vzdá nošení 
kontaktních čoček během prvních tří 
měsíců jenom z důvodů nedostatečně 
zvládnuté manipulace s kontaktními 
čočkami. Kontaktologové by měli učit 
své klienty kontaktní čočky nasazovat 
a snímat. Následně je nutné sledovat 
vývoj a úspěšnost získaných doved-
ností, stejně jako poskytovat podporu 
a asistenci v případě jakýchkoliv sou-
visejících problémů.

Jako příklad uveďme obtížné snímá-
ní kontaktní čočky. Pokud se to stane, 
zkontrolujte techniku snímání, kterou 

Nir Erdinest
Tel Aviv, Izrael

Flávio Fernandes Villela
Sao Paulo, Brazílie

Mauro Frisani
Turín, Itálie

Elena Murakbovskaya
Moskva, Rusko
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klient používá, nebo uvažujte o kon-
taktní čočce z jiného materiálu nebo 
s jiným designem, která se bude klien-
tovi z oka lépe snímat. Je také důležité 
neustále připomínat všechny zásady 
osobní hygieny. Zvláště klíčové je mytí 
rukou v případě jakékoliv manipulace 
s kontaktní čočkou.

9 Jak správně klientovi vybrat vhod-
nou kontaktní čočku?

Jako zanícený optometrista řeším jednu 
z nejdůležitějších úloh – odhalení klien-
tových potřeb. Tomu je potřeba věnovat 
čas a pokládat klientovi otevřené a hlubší 
otázky o jeho pracovním dnu, volném 
čase a zdraví. A přes to všechno nezapo-
menout a stále myslet na vhodné optické 
řešení! Jednou z největších výzev je 
nežádoucí ukončení nošení kontaktních 
čoček z důvodů nepohodlí. Je důležité, 
abychom toto téma brali vážně a věnovali 
dostatečný čas řešení problému.

Jako profesionálové máme k dispo-
zici mnoho nových výzkumů o důleži-
tosti slzného filmu a díky vylepšeným 
produktům bychom měli být schopni 
lépe pomoci našim klientům zlepšit 
jejich slzný film, a tím pádem zlepšit 
i jejich pohodlí.

Osobně pracuji hodně s presbyopy, 
což úzce souvisí s velmi důležitou diskuzí 
o pohodlí s ohledem na výzvy, které 
s sebou nese stárnoucí oko. Je to důvod, 
proč je nedílnou součástí mého vyšetření 
zrakuz jišťování LIPCOF skóre (Lid Parallel 
Conjunctival Folds), osmolarity a času, kdy 
dojde k roztržení slzného filmu. Jen tak 
jsem schopna klientovi doporučit nejlepší 

řešení zvyšující jeho spokojenost. Zároveň 
se tak snažím předejít přerušení nošení 
kontaktních čoček z důvodů nepohodlí.

10Můžete nám dát nějaké  do-
poručení, jak správně komu-

nikovat s  klienty, abychom minima-
lizovali možnost přerušení nošení 
kontaktních čoček? 
Věřím, že se problému ukončení nošení 
čoček z důvodu nepohodlí dá předejít 
edukací klienta, pokládáním správných 
otázek a tím, že si vyslechneme klien-
tovy předchozí zkušenosti s nošením 
kontaktních čoček. Edukace klientů 
musí začít už na prvním setkání, kde 
s klientem prodiskutujete jeho očeká-
vání i životní styl. Tyto faktory určují, jaký 
typ kontaktní čočky bude pro konkrét-
ního klienta nejlepší. Poté klienta pro-
vedeme zácvikem, kde mu vysvětlíme, 
jak kontaktní čočky nasazovat, snímat, 
čistit a uchovávat. Také mu dáme infor-
mace o délce nošení, aby je mohl nosit 
správně, s minimálním rizikem infekce. 
Tím minimalizujeme i riziko ukončení 
nošení z důvodu nepohodlí.

Někteří klienti si mohou myslet, že 
je nepohodlí normální součástí nošení 
kontaktních čoček. Neřešený nárůst 
nepohodlí pak může skončit přeruše-
ním nošení kontaktních čoček. Proto 
od nás klienti potřebují slyšet, že jejich 
nepohodlí může být řešeno bez ohledu 
na jeho příčinu. Je třeba jim vysvětlit, že 
existuje řada možností řešení jako na-
příklad změna materiálů, roztoků či jiná 
opatření. Pro mne je nejužitečnějším 
řešením převést klienta na jednodenní 

režim nošení, který jednoduše vyřeší 
mnoho jeho problémů.

Pokud je vaším cílem snížit počet 
nespokojených klientů, je nezbytné 
na začátku vyšetření pokládat správné 
otázky. Ještě důležitější jsou tyto otázky 
na následných kontrolách. Velmi se mi 
osvědčilo volat klientům za účelem 
získání zpětné vazby ne pouze čekat, 
až jednoduše přestanou kontaktní 
čočky nosit.

Příkladem dobrých otázek může být: 
 • Jak dlouho přes den nosíte své 
kontaktní čočky? 

 • Kdy a z jakého důvodů je snímáte? 
 • Nasazujete si je, pokud máte pocit 
suchosti, nepohodlí, nestálé zrakové 
ostrosti, červeného oka nebo píchání? 

 • Nevšiml/a jste si, že čočky nosíte čím 
dál méně? 

 • Když nosíte kontaktní čočky, 
potřebujete zvláštní zvlhčující kapky? 

 • Zažil/a jste někdy nepohodlí nebo 
nestálé – rozmazané vidění, které se 
zhoršuje s časem?

Tento typ otázek nám pomůže 
určit a řešit problém dříve, než se stane 
vážným. Odpověď, kterou dostaneme, 
nám pomůže vést mnohem cílenější 
vyšetření a analýzu povrchu oka.

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

Zdroj: Eye Health Advisor®, A  magazine 
from Johnson & Johnson Vision / 
 EDITION TWO 2017

Ayoe Blobm
Roskilde, Dánsko

Canan Gurdal
Ankara, Turecko
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Nabídka platí od 1. 3. do 30. 4. 2018 nebo do vyprodání zásob. 
* Nabídka platí ke dvěma 6 ks balením nebo ke čtyřem 3 ks balením, ale nevztahuje se na AIR OPTIX® AQUA.
** Pro úplné informace o použití kontaktních čoček AIR OPTIX® plus HydraGlyde® si přečtěte Návod k použití.

1) Eiden S. B., Davis R., Bergenske P. Prospective stdy of lotrafi lcon B lenses comparing 2 versus 4 weeks of wear for objective measures of health, comfort and vision. Eye & contact lens. 2013; 39(4): 290-294.

AIR OPTIX®, AIR OPTIX® plus HydraGlyde® a Alcon® logo jsou ochranné známky společnosti Novartis.
© 2018 Novartis     VC/HW/AOHG/PA/180117/CZ

Reklamní sdělení

S kontaktními čočkami 
AIR OPTIX® plus HydraGlyde®**

se budete cítit stejně pohodlně1,
jako když si obléknete vaše oblíbené 
džíny – po celý den, každý den.

KE DVĚMA BALENÍM 
KONTAKTNÍCH ČOČEK AIR OPTIX®* 

BLUETOOTH REPRODUKTOR 
JAKO DÁREK

DOPŘEJTE POHODLI£ 
I VAŠIM OČI£M

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE 
SVÉHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE 

NEBO ZÁKAZNÍCKÝ SERVIS 
NA TEL.: 800 12 20 20.

P ro dlouhodobé a pohodlné uží-
vání kontaktních čoček je zcela 

zásadní použití materiálů s dobrou 
propustností pro kyslík a správnou 
volbou aplikačních parametrů 
a čoček, které budou pro uživatele 
příjemné po celou dobu nošení. 

Úroveň komfortu užívání je zcela 
klíčová nejen po nasazení čoček, ale 
zároveň ke konci dne. Diskomfort na 
konci dne je v praxi jednou z nejčas-
tějších námitek současných uživatelů 
s jejich stávajícími čočkami. Dokonce 
i spokojení uživatelé mohou po čase 
pocítit suchost v očích a omezit jejich 
nošení, případně je přestat užívat [1, 2]. 
Některé odborné studie prokázaly vztah 
mezi poklesem počtu uživatelů kontakt-
ních čoček a sníženým komfortem jejich 
užívání [2]. Vliv na pohodlí užívání má 
nejenom samotný materiál kontaktních 
čoček a další látky přidané v blistru, ale 
také vliv okolního prostředí. 

Zejména práce v prostředí s nízkou 
vlhkostí vzduchu a sníženou frekvencí 
mrkání [3] vede ke zvýšení výskytu 
syndromu suchého oka, které se dále 
projevuje sníženým komfortem čoček. 
S přibývajícím věkem potom dochází 
k vyššímu výskytu syndromu suchého 
oka [4] a tím pádem dalšímu úbytku 
spokojených uživatelů [2]. 

Zatímco vliv věku a slzného filmu 
lze ovlivnit obtížněji, parametry a vlast-
nosti kontaktních čoček lze vybírat. Na 
komfortu uživatele se nejvýrazněji podí-

lejí geometrie čočky, modul pružnosti, 
provedení okraje čočky, průměr čočky, 
smáčivost a lubricita. 

Geometrie čočky

Těsnější čočky budou uživatelem vní-
mány komfortněji než čočky s nadměrnou 
mírou pohybu, nicméně bude snížena 
obměna slzného filmu mezi čočkou a ro-
hovkou, takže i přes vysokou propustnost 
pro kyslík může dojít ke snížení látkové 
výměny rohovky. Z toho důvodu se vždy 
doporučuje zakřivení, které umožní ade-
kvátní pohyb pro látkovou výměnu. Nad-
měrný pohyb kontaktní čočky může vést 
k diskomfortu a bulbárnímu zarudnutí. 

Modul pružnosti

Charakterizuje odolnost vůči defor-
maci, případně dočasné změně tvaru 
kontaktní čočky. Kontaktní čočky s niž-
ším modulem pevnosti se dokáží lépe 
přizpůsobit povrchu a mohou být vní-
mány komfortněji, nicméně nižší modul 
pružnosti zároveň ztěžuje manipulaci 
s kontaktními čočkami a u prvonositelů 
může aplikaci komplikovat. 

Průměr čočky

Větší průměr kontaktních čoček roz-
loží jejich plochu rovnoměrněji a čočky 

tak budou pohodlnější. Nadměrně velký 
průměr kontaktních čoček však kompli-
kuje jejich nasazování. Čočky s větším 
průměrem mohou být častěji decent-
rované v důsledku tlaku očních víček. 

Smáčivost a lubricita

V poslední době se ukazuje, že lubri-
cita a smáčivost kontaktních čoček se řadí 
mezi jedny z nejdůležitějších veličin urču-
jících komfort užívání. Po dlouhou dobu 
se měřila smáčivost pomocí kontaktního 
úhlu kapky vody na materiál. Nově se 
objevují techniky měření smáčivosti pro-
střednictvím projekce placidových kruhů 
na testovanou kontaktní čočku. 

Mgr. Tomáš Vymyslický
Optometrista v Optice M&V s.r.o.
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J ak představit klientům a va-
šim zaměstnancům jed-

nodenní silikonhydrogelové 
kontaktní čočky? Je to záležitost, 
se kterou se denně potýkají od-
borníci na péči o zrak. 

Jednodenní silikon- hydrogelové 
kontaktní čočky mohou díky materiálu 
a frekvenci výměny dodávat více kyslíku [1]
a zabezpečit tak zdravější [2] rohovku, snížit 
riziko infekce a zvýšit pohodlí. Ale když jsou 
stávající uživatelé zdánlivě spokojeni se 
svými současnými kontaktními čočkami, 
odborníci a zaměstnanci váhají s převá-
děním na novější možnosti, čímž ztrácejí 
příležitost nabídnout nejlepší řešení.

Tři optometristé, kteří pravidelně do-
poručují nositelům silikon-hydrogelové 
jednodenní kontaktní čočky, se rozhodli, 

že se podělí o tajemství svého úspěchu. 
Mají šťastnější klienty, personál s vyšší se-
bedůvěrou, dosahují vyšší ziskovost a jsou 
spokojeni s tím, že dávají vysoce relevantní 
doporučení. Můžete se také přidat.

Jaké typy klientů jsou nejvhodnějšími 
kandidáty na silikon-hydrogelové 
jednodenní kontaktní čočky?
Swafford: Jsem přesvědčen, že každý 
klient je dobrým kandidátem na silikon-
-hydrogelové jednodenní čočky. Je to 
nová technologie na trhu a nejzdravější 
způsob používání čoček. Proč bych měl 
doporučovat něco jiného?
Ippolito: Když ke mně přijde klient, 
který potřebuje kontaktní čočky, je víc 
než pravděpodobné, že pro něj vyberu 
jednodenní a silikon-hydrogelové.

Jak začínáte s vašimi klienty rozhovor 
o jednodenních silikon-hydrogelových 
kontaktních čočkách?
Deitz-Bertke: Ptám se klientů s kontakt-
ními čočkami, jak se cítí ke konci dne. Máte 
pocit, že vám čočky vysychají? Vadí vám? 
Cítíte je? Řeknou-li mi, že ano, odpovím 
jim, že mám pro ně řešení. Něco, co zacho-
vává vlhkost a pohodlí v průběhu celého 

dne. Povzbudím je, aby změnu zkusili, 
a pokud s ní nebudou spokojeni, mohou 
se vždy vrátit zpět k původnímu řešení.
Ippolito: Klientů, kteří často mění kon-
taktní čočky, se ptám: Když si nasadíte 
zbrusu nové čočky, máte lepší pocit? 
Vždycky dostanu jednoznačnou odpo-
věď: Rozhodně! Pak řeknu, že s jedno-
denními silikon-hydrogelovými čočkami 
mohou mít pocit pohodlí každý den. 
Nosí-li jednodenní hydrogelové čočky, 
zeptám se na celodenní komfort a zda 
jim v průběhu používání zčervenají oči. 
Bez ohledu na odpověď jim nabídnu 
možnost vyzkoušet nejnovější kontaktní 
čočky, aby jejich oči co nejvíce dýchaly. 
Většina si pak zvolí právě tyto čočky.
Swafford: Když se ptám nově příchozích 
klientů, jak často si mají vyměňovat čočky, 
které právě nosí, někdy odpoví, že prostě 
neví. Proto řeknu, že jim poskytnu čočky, 
u nichž si to snadno zapamatují. A dám 
jim jednodenní silikon-hydrogelové 
čočky. Další mou oblíbenou frází je, proč 
bych jim měl prodávat auto staré čtrnáct 
let, když jim mohu prodat zbrusu nový 
vůz se vším nejnovějším příslušenstvím? 
Proč bych jim proto nemohl nabídnout 
lepší a zdravější čočky? 

 autor: Bc. Tomáš Dobřenský

VÍC NEŽ 
SPOKOJEN 
Šťastnější a zdravější 
nositelé kontaktních čoček

Oční specialisté:
 • Jeffrey Swafford, O.D. 
My Eye Xpert Gurnee, Illinois

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

 • John Ippolito, O.D. 
Ippolito Eye Care Stirling, New Jersey
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Jak přistupujete ke klientům, kteří 
jsou se svými současnými kontaktní-
mi čočkami spokojeni?
Ippolito: Pokud si klient na své kontaktní 
čočky nestěžuje, nedávám mu otevře-
né otázky. Ptám se na konkrétní věci. 
Máte v očích na konci dne pocit sucha? 
Zčervenají vám? Když si čočky vyjmete, 
cítíte úlevu? Když mi klienti řeknou, že 
jsou spokojeni, požádám je, aby mi dali 
možnost učinit je ještě spokojenějšími.

Swafford: Oční specialisté by měli 
každému klientovi nabídnout novou 
technologii. V životě jsme spokojeni 
se spoustou věcí – dokud nenajdeme 
něco lepšího. Udělejte si čas a poučte 
své klienty o nové technologii. Napří-
klad většina čoček na stejné cenové 
úrovni jako jednodenní clariti® 1 day 
a  MyDay® je hydrogelových. Díky 
 CooperVision získávají za stejné peníze 
zdravější kontaktní čočky.
Deitz-Bertke: Ukažte jim ty nejlepší 
dostupné čočky, řekněte jim, proč jsou 
nejlepší, a nechte je, aby se rozhodli. Po-
kud jim je nabídnete, klient si je vezme.

Jakou roli hraje ostatní personál 
při úspěšném převedení klienta 
na jednodenní silikon-hydrogelové 
 kontaktní čočky?
Deitz-Bertke: Personál potřebuje opa-
kovat spoustu věcí, které oční specialista 
řekne. Učte je jednoduchá pravidla: Až 
třikrát více kyslíku [1]. Lepší hydratace. 
Ochrana proti UVA/UVB [3].
Ippolito: Když přicházejí klienti s kon-
taktními čočkami, nejprve se setkají 
s mými zaměstnanci, kteří vždycky 
řeknou, že opravdu věří kvalitě jed-

nodenních sil ikon-hydrogelových 
čoček. To vzbudí zájem klientů a dá jim 
prostor na to, aby si připravili otázky.
Swafford: Velmi důležité je i to, že můj 
personál znovu potvrdí klientovi, že se 
rozhodl správně. Personál beru jako 
klienty a vybavím je stejnými jedno-
denními silikon-hydrogelovými čočka-
mi, které pravidelně dávám ostatním. 
A protože je mají také rádi, všichni jsme 
pak přesvědčeni o jejich kvalitě. Poté, co 
klienty poučím a vysvětlím jim výhody 
čoček, zaměstnanci jim je vydávají 
a říkají: Já také nosím tyhle kontaktní 
čočky. Klientům se tím potvrdí, že se 
rozhodli dobře.

Začněte mluvit s klienty a s per-
sonálem o výhodách jednodenních 
silikon-hydrogelových čoček. S portfo-
liem jednodenních silikon-hydrogelo-
vých kontaktních čoček společnosti 
 CooperVision můžete uspokojit téměř 
všechny svoje zákazníky jednodenními 
kontaktními čočkami poskytujícími 
vysokou propustností pro kyslík a celo-
denní pohodlí. Společnost  Cooper Vision 
vám nabízí sortiment od špičkově 
vyvážených kontaktních čoček MyDay® 
až po širokou škálu kontaktních čoček 
clariti® 1 day.

Další informace naleznete na  
www.coopervision.cz

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

Poznámky:

[1] Výrobci uváděné hodnoty propustnosti pro 

kyslík (Dk/t): MyDay® (100), clariti® 1 day (86), 

1-DAY ACUVUE® MOIST® (25,5), SofLens® daily 

disposable (24)

[2] Silikon-hydrogelové kontaktní čočky mají 

vyšší propustnost kyslíku než kontaktní čočky 

z hydrogelových materiálů a minimalizují nebo 

zcela eliminují příznaky a symptomy související 

s hypoxií rohovky během nošení čoček

[3] Upozornění: kontaktní čočky absorbující UV 

záření nejsou plnohodnotnou náhradou UV 

absorbujících ochranných prostředků, jako jsou 

UV ochranné brýle nebo sluneční brýle, protože 

zcela nezakrývají oko a jeho okolí. Klienti by 

měli i nadále používat UV absorbující ochranné 

prostředky podle předchozích pokynů.
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Tipy pro zlepšení
 •  Nezapomeňte, že šťastní nositelé 
mohou být ještě šťastnější.

 •  Pokládejte konkrétní  
otázky týkající se spokojenosti 
s  kontaktními čočkami.

 •  Vzdělávejte své zaměstnance 
a pomozte jim získat pozitivní 
zkušenosti z první ruky.

 •  Na každého klienta se dívejte 
jako na potenciálního kandidáta na 
změnu čoček.

www.coopervision.cz

MyDay®

Jednodenní 
kontaktní čočky
s technologií 
Smart Silicone™

sférické a torické

UV 
fi ltr

modul 
pružnosti 

0,4

pokrytí 
kyslíkem 
100 %

obsah 
vody 

54 %
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PERSPEKTIVA  
České kontaktologické 
společnosti
L etošní 24. sjezd České kon-

taktologické společnosti se 
vyznačoval dvěma primáty – 
důstojným místem konání a ne-
důstojným počtem účastníků. 
Pokusím se podat svůj názor na 
současný stav ČKS, její vzestup 
a pád a nastínit další perspektivu. 

Česká kontaktologická společnost je 
unikátní projekt, který sloučil do jedné 
organizace, pod vedením Ústavu makro-
molekulární chemie AVČR, optometristy 
a oftalmology. Toto spojení není obvyk-
lé, ale v době porevolučního nadšení 
překvapivě dlouho a dobře fungovalo, 
čehož přesvědčivým důkazem byly 
velmi úspěšné první sjezdy v Nymburku. 
K dalším velmi prospěšným akcím ČKS 

patřilo pořádání kurzů kontaktologie 
v devadesátých letech, kdy se účastníci 
dozvěděli mnoho informací o kontakt-
ních čočkách, kterých se jim během 
studií nedostalo. 

Zpočátku bylo možné vycházet 
z tradic a slávy české kontaktologie, 
která byla díky celosvětově uznávanému 
otci měkkých kontaktních čoček – aka-
demiku Otto Wichterlemu – na slušné 
evropské úrovni. Duch tradice v ČKS se 
bohužel zakonzervoval a místo zaměření 
do budoucnosti se ČKS stále opírala 
o vadnoucí slávu, která chátrala stejně 
jako původně dobré služby a ubytová-
ní v nymburském sportovním centru. 
Velký podíl na úpadku ČKS měl i rozvoj 
internetu a e-shopů, kdy se vedení ČKS 
tvrdošíjně pokoušelo vést v poslední 

dekádě předem ztracený boj s evrop-
skými zákony a celosvětovými trendy. 
Nemá smysl se snažit analyzovat, kdo 
za současný stav může; plakat nad 
rozlitým mlékem nikomu a ničemu 
nepomůže. Jisté je, že se ČKS dostává 
do kritického bodu. Na jaře 2018 se má 
konat mimořádný sjezd, kde má výbor 
v plánu odstoupit (jak mi ústně potvrdil 
prezident ČKS Ing. Jiří  Michálek) a podle 
účasti a zájmu členů buď v nějaké formě 
ČKS dál provozovat, nebo ji zrušit. 

Obchod s kontaktními čočkami 
dlouhodobě narůstá, a proto by byla 
velká škoda zavedenou organizaci rušit. 
Vést ČKS v druhé dekádě 21. století do-
savadním způsobem však není možné. 
Co je potřeba udělat? Především by 
se vedení kontaktologické společnosti 

KONTAKTNÍ ČOČKY autor: Ing. Pavel Novák, CSc.
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měli ujmout optometristé, u nichž by 
měla být práce s kontaktními čočkami 
a péče o přední segment hlavní náplní. 
Pouze sami optometristé jsou schopni 
definovat, jak by se měl jejich obor roz-
víjet, aby mohli v místních podmínkách 
svým zákazníkům nejlépe prospět. Jejich 
služba musí být adekvátně odměněna, 
přiměřeně náročnosti studia optometrie 
i významu dobrého zraku. Přes veškerou 
úctu k očním lékařům a jiným odbor-
níkům, kteří se kontaktologií zabývají, 
si myslím, že by optometristé měli mít 
prezidentský post i většinu ve výboru. 

Dalším faktorem je věk – dnes se 
do výkonných pozic dostává generace 
narozená v devadesátých letech a brzy 
dospějí děti narozené po roce 2000, pro 
které je doba bez internetu a chytrých 
telefonů prehistorií. Jak ostatně zaznělo 
při diskuzi na valné hromadě, trvat na 
vydávání Kontaktologických listů v tiš-
těné podobě je nejen anachronické, 
ale i drahé. Elektronická média ovládají 
svět, tak proč by je neměla využívat 
i ČKS?  Vedení společnosti by se tedy měli 
ujmout především mladí kontaktologo-
vé. Když se třicátník velmi pravděpodob-
ně stane kancléřem Rakouska, proč by 
v České republice nemohl být rovnou 
prezidentem?

Hospodaření ČKS je dalším bodem, 
který si zaslouží nový pohled. Nejen 
vysoké náklady na tisk a distribuci Kon-
taktologických listů, ale i stěží uvěřitelné 
bankovní poplatky ve výši 12 000 Kč 
(viz zpráva o hospodaření 2016) svědčí 
o tom, že je nutné hospodaření a jeho 
kontrolu zlepšit tak, jak všichni znají ze 
svých soukromých firem. I když na pro-
vozu ČKS lze mnoho uspořit, dosavadní 
výše příspěvků stěží umožní kvalitní pro-
voz a servis svým členům. Výše členských 
příspěvků spolu s dlouhodobým progra-
mem by měla být jedním z prvních bodů 
v diskuzi o dalším směřování ČKS. 

Tím jsem se dotkl dalšího tématu, 
čímž je, podle mého soudu, výrazné 
zaostávání české kontaktologie za sou-
časnými evropskými trendy. Angličtina 
je jazykem, s nímž by mladší generace 
vysokoškoláků (a tedy i optometristů) 
neměla mít problém, a bez angličtiny 
se nelze k novým poznatkům dostat. 
V češtině, jakkoli je libozvučná a nám 

blízká, je současných informací o kon-
taktních čočkách opravdu málo. Některé 
přednášky na (snad) příštích kongre-
sech by měly být v angličtině, třeba 
s doprovodnými texty přeloženými do 
češtiny. Jak jinak se přímo dozvědět, co 
evropskou kontaktologií hýbe? Tématy, 
jako je korekce při keratokonu, poruchy 
barvocitu, dyslexie, syndrom suchého 
oka vyvolaného čočkami, multifokální 
korekce, ochrana před modrým světlem 
emitovaným elektronickými přístroji, 
myopia control (zpomalení progrese 
krátkozrakosti), se Kontaktologické listy 
ani příloha Kontaktní čočky v časopisu 
Česká oční optika příliš nezabývají. 

V ČR je z historických důvodů v kon-
taktologii poněkud zvláštní situace. 
Počet nositelů čoček je poměrně vysoký, 
ale téměř vždy se jedná o konfekční 
čočky vyráběné velkými firmami. Pro 
tento druh masově vyráběných čoček 
jsou  e-shopy ideálním způsobem pro-
deje. Přes veškeré stesky kontaktologů 
je třeba si přiznat, že teenageři, kteří 
mají hluboko do kapsy, se raději zeptají 
kamarádů, jak se čočky nasazují a sundá-
vají, kouknou se na YouTube, kde je vše 
krásně ukázáno, a v e-shopu si koupí nej-
levnější čočky podle brýlové korekce. Na 
rady trapných dospěláků se ostentativně 
vykašlou a kupodivu budou čočky velmi 
často úspěšně nosit bez jakýchkoliv 
komplikací. Moderní čočky jsou prostě 
dobré, pohodlné a bezpečné. Je však ne-
málo pacientů, kteří si sami nevystačí. Pro 

ně je v západní Evropě několik desítek 
lokálních výrobců, kteří soustruží měkké, 
RGP a hybridní čočky v menších sériích 
i individuálně. Aplikace těchto čoček se 
neobejde bez kontaktologa a nelze je 
prodávat přes internet. Tyto čočky pro 
náročnější zákazníky jsou doménou 
skutečných kontaktologů. Pokud vím, 
jen několik málo českých kontaktologů 
si našlo nějakého zahraničního výrobce 
či dodavatele, od nějž náročnější čočky 
získává. Ke škodě kontaktologů i pacien-
tů je u nás segment soustružených čoček 
velmi zanedbán a nedoceněn.

Zprostředkovat přístup menších 
výrobců na český trh by mohlo být 
jedním z důležitých úkolů budoucího 
vedení ČKS, stejně jako usilovný tlak na 
pojišťovny, aby dostatečně proplácely 
náročnou speciální péči a dražší čočky. 
V tomto směru by bylo možné spolupra-
covat s Asociací výrobců a dodavatelů 
zdravotních prostředků a inspirovat se 
u kontaktologických společností, např. 
ve Velké Británii či Nizozemsku, kde má 
kontaktologie vysoký standard. 

Dalších impulzů se jistě najde víc, ale 
zájem a angažovanost kontaktologů jsou 
klíčové. Bez toho by se ČKS 25. výročí 
nejspíš nedožila.

Ing. Pavel Novák, CSc.
jednatel Wilens s.r.o., Klatovy
e-mail: pavel.novak58@seznam.cz
Grafické podklady: AdobeStock
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B ěhem uplynulých let se 
novinky v silikonhydrogelo-

vých kontaktních čočkách ubíra-
ly pouze do oblasti jednodenních 
čoček. Nyní se na 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 pro 
kontaktní čočky nemají ve srovnání 
se silikon-hydrogelovými tak vysokou 
propustnost pro kyslík. Cílem těchto ma-
teriálů je tedy vyšší zásobování rohovky 
kyslíkem. Silikon je obecně tužší, má 
vyšší modul pružnosti a má omezenou 
schopnost smáčet svůj povrch. Tyto 
negativní vlastnosti byly pro vývojáře 
v oblasti nových kontaktních čoček hlav-
ní 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- 

hydrogelového materiálu, využívá ULTRA 
kombinaci tří typů odlišných silikonů. 
Takže čočka přejímá výhody tří nepatrně 
odlišných silikonových materiálů. Tím, 
že se podařilo dosáhnout kombinace 
těchto silikonů, je materiál schopný za-
jistit rovnoměrnou propustnost kyslíku 
a zároveň má nízký modul pružnosti.

Druhým významným vylepšením 
kontaktních čoček ULTRA je způsob poly-
merace. V unikátním dvoufázovém proce-
su 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. 
V druhé, časově zpožděné fázi, probíhá 
kolem silikonové mřížky polymerace 
polyvinylpyrrolidonu (PVP). Tento proces 
umožňuje začlenit do silikon-hydrogelu 
výrazně více PVP, což výrazně zlepšuje 
zvlhčující vlastnosti materiálu.

Lze tedy shrnout, že se jedná o si-
likon-hydrogelový materiál pro kon-
taktní čočky, který obsahuje 46 % vody 
s nejnižší možnou hodnotou modulu 
pružnosti v kategorii měsíčních silikon- 
hydrogelových čoček. Hodnota Dk/t je 
163 v centrální části čočky pro optickou 
mohutnost –3,0 D a středové tloušťce 
0,07 mm. Čočky se vyrábějí v průměru 

14,2 mm a mají základní poloměr kři-
vosti 8,5 mm. Konstrukce okraje čočky 
je zaoblená s poměrně úzkým profilem.

Tak jak jsme už zvyklí u posledních 
typů kontaktních čoček společnosti 
Bausch + Lomb, také kontaktní čočky 
ULTRA mají asférické provedení ploch 
čoček, které snižuje negativní vliv sfé-
rické aberace (otvorové vady). Čočky 
jsou určeny pro denní nošení (dle FDA) 
a plánovanou měsíční výměnu. Diopt-
rický 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 na 
trhu kontaktní čočka s řadou inovací 
a jedinečných vlastností. Je dosaženo 
vyvážení zdravého nošení kontaktních 
čoček, zrakové ostrosti, pohodlí a lepší 
manipulace, což není jen v zájmu výrobců 
kontaktních čoček, ale především výho-
dou pro kontaktology a nositele čoček.

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

Originál článku: PENCE, N:  Characetristics 
of a New Silicone Hydrogel Contact Lens. 
Contact Lens Spectrum No. 13,  
Vol. 23. 2014

VLASTNOSTI
nových silikon-hydrogelových 
kontaktních čoček
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s technologií MoistureSeal™

kontaktní
čočky NOVÉ

Prolomte kruh nepohodlí
a dopřejte si dlouhotrvající komfort

a ostré vidění po celý den1
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Reference:
1. Results from a 22-investigator, multi-site study of Bausch + Lomb ULTRA™ contact lenses with MoistureSeal™  technology, on 327 current silicone hydrogel lens 
wearers. After 7 days of wear, subjects completed an online survey. Subjects rated performance across a range of attributes. Preference comparisons represent 
only those subjects expressing a preference. Ratio is based on the average across the silicone hydrogel lenses represented in the study.
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