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Dlouholetá členka redakční rady časopisu, paní doc. MUDr. Květa 
Kvapilíková, CSc., zemřela. Co říct, udělat či napsat? I když slovo 
může utěšit nebo povzbudit, skutečnost nezastře. Je tady najednou 
určité prázdno, které nás nutí zastavit se a ohlédnout. Jak jsme ji my, 
setkávajíce se přibližně čtyřikrát do roka, vlastně vnímali. Ano, věděli 
jsme, že je vážně nemocná, že je to jen otázka času a nic se nedá 
dělat – hrozná myšlenka. Ale přece jen si to nikdo z nás přes své 
pracovní vytížení a vlastní problémy vlastně nepřipouštěl. Pamatuji 
se, že jednou, bylo to na podzim, mi paní Kvapilíková říkala: „Budu 
dělat povidla, ale nevím jestli je budu jíst“. A jindy pak, někdy na jaře, 
plná radosti a energie: „No, a jedla jsem je!“.

Před schůzkami rady nad obsahem časopisu vidíme paní Kvapilí-
kovou, důstojně vyhlížející bělovlasou dámu, jak energicky otevírá 
dveře a hned na prahu pronáší jen tak na úvod několik vět ve smyslu 
„Četla jsem tu novou odbornou knihu a řeknu Vám. Dobrá! Ale s tou 
poslední částí nesouhlasím!“. Pak se zdánlivě bojovně usměje, 
připravena k bouřlivé debatě. A za chvíli, když v několika větách 
zhodnotí současný stav vzdělávání v oboru, nadhodí: „A poslyšte, co 
soudíte o těch článcích? Tohle bych přeložila. Ale tohle? Nic nového.“ 
Těmi články si, jak říkala, bystřila mozek a vždycky se v přesném 
termínu nezapomněla ohlásit: „Doufám, že Vám je posílám včas.“

I člověk, který se s paní Kvapilíkovou setkal jen jedenkrát, vytušil její 
laskavou ráznost, skloubenou s nesmírnou zvědavostí a urputností 
vlastní mnoha vědcům. Člověk, kterému se pak dostaly do rukou její 
články, musel smeknout nejenom nad její odborností a pracovitostí, 
ale i její schopností formulovat a jejím citem pro jazyk při překladech. 
Uchovejme si tyto vzpomínky.

Myslím si, že bychom si všichni do nového roku mohli odnést, že 
podstatné je dělat věci tak, jak si myslíme, že jsou správně. Dělat 
je a nevzdávat se, byť jsou okolnosti nepříznivé. Nikdo totiž nevíme, 
jak naše úsilí dopadne. Tento přístup je totiž, na rozdíl od všech 
hmatatelných věcí, věčný.

Přeji nám všem vše nejlepší do nového roku, a hlavu vzhůru!

Ing. Jana Táborská

Vážení čtenáři
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Mnohostranný učenec a přední fran-
couzský vědec 19. století, Dominik 
Arago, byl nejstarším synem statkáře 
Françoise Bonaventury Araga a Marie 
rozené Roigové. Svůj statek v Kata-
lánsku v průběhu Velké francouzské 
revoluce opustili a přestěhovali se v roce 
1795 do Perpignanu, kde se stal otec 
mincovním úředníkem. Tam vychovávali 
své syny, z nichž první se proslavil jako 
fyzik a astronom, druhý jako cestovatel 
a výtvarník, který zanechal skvělé kresby 
ze svých cest po různých kontinentech, 
a třetí jako spisovatel, právník a politik, 
varující včas Francii před válkou s Prus-
kem; po její prohře (kterou předvídal) se 
stal postupně ministrem spravedlnosti, 
senátorem a vyslancem ve Švýcarsku.

Dominik se vzděláním nevymykal 
úrovni tehdejší doby: absolvoval klasické 
vzdělání včetně latiny a starořečtiny, navíc pak (v době ustavičných 
válek nejvýše ceněnou) dělostřeleckou školu (artilerii). Průměru se 
však začíná vymykat na slavné École Polytechnique v Paříži, kde 
kromě předepsané látky prostudoval také Eulerovy, Lagrangeovy 
a Laplaceovy práce – tedy nejnovější a nejobtížnější vědecká díla 
své doby. Jak při vstupu do této školy, tak při jejím ukončení prokázal 
zcela mimořádné vědomosti a nadání, takže nemusel nastoupit do 
armády, ale byl hned přijat na pařížskou hvězdárnu (do Úřadu pro 
měření zeměpisných délek, čili Bureau des longitudes) a současně 
na místo učitele matematiky a geodézie na pařížské Polytechnice.

Jeho dosud poklidný život začínajícího učence se rázem změnil, 
když byl v roce 1806 vyslán s Biotem do Španělska, aby pokračoval 
v měřeních délky poledníku započatých Mechainem. Tento problém 
byl mimořádně důležitý ze dvou důvodů: bylo třeba znát co nej-
přesněji délku kvadrantu (čtvrtiny) pařížského poledníku, poněvadž 
metr jako nová mezinárodní jednotka délky byl definován jako jedna 
desetimiliontina délky tohoto kvadrantu, a navíc bylo třeba definitivně 
rozhodnout o tvaru Země. Francouzští hvězdáři v čele s někdejším 
ředitelem pařížské hvězdárny, Italem Cassinim, totiž zastávali „te-
orii citronovou“, tvrdící, že Země je na pólech protažená asi jako 

citron; jejich odpůrci a tehdy dokonce 
nepřátelé v Anglii ve shodě s Newtonem 
zastávali „teorii pomerančovou“, podle 
níž je Země na pólech zploštělá jako 
pomeranč. Aragova expedice, podob-
ně jako dřívější i pozdější výpravy do 
Laponska a Brazílie, nakonec za fran-
couzské peníze a za pomoci předních 
francouzských vědců dokázala, že prav-
du mají Angličané, neboť jejich Newton 
správně pochopil účinky odstředivé 
síly, jež jsou největší právě na rovníku, 
kde je poloměr zemské rotace největší. 
Avšak sotva Arago ve Španělsku do-
končil geodetické práce, dostavily se 
tragické důsledky francouzské invaze 
napoleonských vojsk do této země: 
Arago byl zajat rozzuřenými venkovany, 
kteří ho chtěli na místě usmrtit, neboť 
ho považovali za francouzského špiona, 

připravujícího vstup nenáviděných vojsk 
do jejich kraje. Paradoxem bylo, že ho zachránila španělská policie, 
která ho zatkla a na několik měsíců uvěznila ve městě Rosas. Ze 
zajetí se mu však podařilo uprchnout a skryl se na lodi plující do 
Alžíru. Odtamtud odplul lodí směřující do Marseille – všichni však byli 
zajati španělským křižníkem. Naštěstí nastal krátký mír mezi Francií 
a Španělskem a Arago opět odplul domů, ale nedoplul – loď byla 
přepadena piráty a Arago byl prodán do otroctví v Alžíru, odkud se 
dostal teprve po zásahu tamního francouzského vyslance. Do jiho-
francouzské Marseille doplul konečně šťastně v roce 1809. V Paříži 
pak odevzdal příslušné komisi takřka zázrakem zachráněné výsledky 
svých měření a úvah a ta je vzápětí vydala tiskem. Kvalita výsledků 
a nepochybně také dobrodružný způsob jejich doručení způsobil, 
že Arago byl jako jediný v dějinách zvolen již během několika dnů do 
„společnosti nesmrtelných“. Tak se obvykle nazývají řádní členové 
Francouzské Akademie věd; k takovému zvolení však nestačí ani 
Nobelova cena, ani úřad prezidenta Francouzské republiky a se-
bevětší vědecké zásluhy, neboť v příslušném slavnostním sále je 
počet historických křesel přesně omezený, takže počet akademiků 
nemůže překročit toto číslo. Musí se tedy čekat, až někdo zemře 
– a to se tehdy právě stalo fyzikovi Lalandeovi. Vzápětí akademik 
Arago převzal také vedení katedry matematiky na Polytechnice po 

Kníže věd 

Dominique François Jean Arago
26. 2. 1786 Estagel u Perpignanu – 2. 10. 1853 Paříž

o osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnos

„Kníže věd“ Arago
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zakladateli deskriptivní geometrie Mongeovi a v roce 1831 byl zvolen 
do parlamentu, kde reprezentoval krajní levici. V bouřlivém roce 1848 
zastával funkci ministra vojenství a námořnictví.

Za svého života, vyznačujícího se rozmanitostí jak tematickou 
(vědecky pracoval v geodézii, matematice, astronomii a fyzice), tak 
na společenském žebříčku, a to díky postavení, která měnil dle míst 
pobytu (od otroka v Alžíru po ministra francouzské vlády), získal nejen 
velké zásluhy o rozvoj vědy, ale byl také nejskvělejším popularizáto-
rem vědy ve své době; dokonce i v češtině existuje několik překladů 
jeho vědeckých biografií učenců. Obdivuhodná je rovněž jeho úroveň 
mravní, neboť za žádnou cenu nikdy neudělal žádný kompromis se 
svým svědomím – např. odepřel přísahu věrnosti císaři Napoleonovi 
III., což jiní nedovedli. Jemu to však bylo potichu prominuto.

Všimněme si nyní jeho zásluh ve vědě, zejména v optice, a zásluh 
o popularizaci vědy. Obecně lze říci slovy Humboldtovými, že Arago 
byl mužem, který v každém vědním oboru, jehož se dotkl, rozšířil 
hranice mezi známým a neznámým a inspiroval vědce budoucích 
generací.

V optice první poloviny 19. století dominovaly dva problémy: pro-
blém polarizace světla, kterou objevil Aragův současník a krajan 
Malus roku 1811, a boj mezi vlnovou a korpuskulární teorií světla. 
Malus objevil polarizaci světla při odrazu na skle a považoval tento 
jev za důkaz správnosti emanační čili korpuskulární teorie. Podrob-
né výzkumy polarizace a další objevy však učinil teprve Arago: pro 
měření polarizace a stupně depolarizace světla, což je veličina jím 
zavedená, vynalezl polariskop. Jde o známé zařízení se dvěma otoč-
nými paralelními zrcadly, jímž můžeme demonstrovat a měřit změny 
intenzity dvakrát odraženého světla; pro potřebná intenzitní měření 
sestrojil zároveň fotometr nesoucí jeho jméno. Ještě významnější 
je jeho objev tzv. chromatické polarizace, čili vzniku barevného 
světla z původně bílého světla, které provází polarizaci světla při 
průchodu různými látkami (krystaly). Podrobné výsledky o tomto 
komplikovaném jevu přednesl již 11. srpna 1811 ve Francouzském 
institutu v proslulé přednášce „Sur une modification remarquable 
qu’eprouvent les rayons lumineux dans leurs passage a travers 
certains corps diaphanes“ (O pozoruhodné modifikaci, jíž podléhají 
světelné paprsky při průchodu jistými průhlednými tělesy). Při tom 
mimochodem objevil vznik barev tenkých vrstev slídy a křemene 
v důsledku polarizace a stal se tak zakladatelem této u studentů dosti 
obávané kapitoly fyzikální optiky. Z jeho dalších vynálezů bývá často 
jmenován kyanometr. V optice dlouho zastával teorii emanační; když 
však poznal mohutnost matematického aparátu vlnové teorie, vytvo-
řené jeho krajanem Fresnelem, neváhal doznat pravdu a otevřeně 
a čestně přejít pod prapor Fresnelových stoupenců. Již v roce 1819 
spoluformulovali známé čtyři podmínky interference polarizovaného 
světla a publikovali je v předním časopise Annales de chimie et de 
physique. Největší matematiky té doby, zejména Laplace a Poissona, 
však ani tím nepřesvědčili o správnosti vlnové teorie – přesvědčit je 
naráz bylo zřejmě nad síly dvou badatelů.

V oblasti elektromagnetizmu objevil Arago roku 1824 tlumení kmitů 
magnetky v blízkosti vodiče (měděné desky) a dále fakt, že se mag-
netka roztočí, když pod ní rotuje měděná, tedy nemagnetická vodivá 
deska. Tento jev, zvaný rotační magnetizmus, inspiroval později 
Faradaye k objevu nad pomyšlení důležitého a snad ve fyzice vůbec 
nejdůležitějšího jevu – elektromagnetické indukce; na ní spočívá 
jak celá naše energetika, tak bezdrátová sdělovací technika. Další 
Aragův objev – zmagnetování vodiče, kterým protéká stejnosměrný 

proud, zase inspiroval Sturgeona ke zhotovení silných elektromag-
netů z měkkého železa.

Z dalších oblastí fyziky se Arago zasloužil o měření rychlosti zvuku 
v nejrůznějších materiálech, o prověření a nalezení mezí platnosti 
Boyleova zákona pro plyny a páry. Významné byly rovněž jeho práce 
z fyzického zeměpisu, a největší pozornost současníků získal pro-
slulými populárními přednáškami, které pořádal řadu let na pařížské 
hvězdárně, jejímž byl tehdy ředitelem. Do většiny evropských jazyků 
byla přeložena jeho slavná Populární astronomie, stejně jako jeho 
autobiografie a životopisy slavných současných vědců.

Je ovšem otázkou, jak bychom se vedle něho dnes cítili my. Byl vý-
bušné, konfliktní povahy, neváhal krutě kritizovat např. Biota, Younga 
a Brewstera, přičemž zároveň neváhal vyzdvihnout jejich zásluhy; na 
druhé straně měl ovšem i přátelské až srdečné vztahy k Alexandru 
von Humboldtovi, kterého dokonce ubytoval u sebe v Paříži v letech 
1809–1811, stejně jako ke Gay-Lussacovi a Malusovi. Projevoval 
entuziazmus pro vědu a šířil kolem sebe optimizmus pro život.

V roce 1811 se oženil a měl tři děti.

Jak si ho Evropa vážila, je patrné jak z toho, že již v letech 
1854–1859 byly vydány jeho Sebrané spisy v 17 svazcích (fran-
couzsky v Paříži a německy v Berlíně), tak z toho, že byl nazván 
„kníže věd“.

RNDr. Vladimír Malíšek, CSc.
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ničeskoje izdatělstvo NKTP SSSR, Moskva, Leningrad 1935

2.  Slavík, J. B., Klimeš, B. aj.: Základy fyziky II., Academia, Praha 
1972

3.  Slavíček, E., Wagner, J.: Fyzika pro chemiky, SNTL, Praha 
1971
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Arago na poštovní známce
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ESSILOR KAPPA
Vysoce přesné automa-
tické načítání, broušení, 
drážkování a tvorba krycí 
fasety.
Automatický brousící sys-
tém, který Vám umožní 
přesnější a kvalitnější 
zpracování Vašich zaká-
zek.

Načítání tvaru obruby 
• Jednoduché uchycení  brýlové obruby.
•  3D načítací cyklus se spouští stiskem 

jednoho tlačítka.
• Načítací hrot je zaváděn automaticky.
•  Načítací mechanismus nevyvíjí na načí-

tanou obrubu téměř žádný tlak – tím je 
vyloučena deformace tvaru obruby při 
načítání.

•  Pro ovládání není třeba znát žádný cizí 
jazyk. Veškeré ovládací př íkazy jsou 
zobrazovány pomocí jednoduchých ikon 
a pochopitelných piktogramů.

• Digitalizace brýlové obruby trvá asi 20 s.
•  Automatické vyrovnání os při binokulárním 

načítání.
• Automatické měření šířky nosníku.
•  Možnost načítání podle obruby, šablony, 

fólie, nebo přímo čočky.
•  3 D binokulární systém s možností volby 

Symetrie pravé levé očnice, nebo asymet-
rie pravé a levé očnice.

Centrace brýlových čoček 
•  2kanálový videosystém zajišťuje přesné 

a pohodlné centrování s vyloučením para-
laxních chyb.

•  Načtením tvaru je možné stanovit minimální 
potřebný průměr brýlové čočky pro danou 
obrubu.

•  Speciální centrovací kříže pro různé typy 
čoček.

•  Přímé zadávaní PD (krok 0,5 mm).
•  Přímé zadávání výšky centrace (krok 

0,5 mm).
•  Elektromotorické blokování brýlových 

čoček s kontrolou přítlaku.

Zábrus brýlových čoček
•  Lze zabrousit všechny na trhu dostupné 

brýlové čočky.
•  Stavitelné úrovně přítlaku pro minimalizaci 

poškození brýlové čočky při broušení.
•  Patentovaný snímací systém pro součastné 

načítání přední a zadní plochy.
•  Možnost volby materiálu obruby a podle 

toho i velikosti obroušené brýlové čočky.
•  Znázorněním polohy fasety před začátkem 

broušení umožní zvolit optimální polohu 
průběhu fasety.

•  Minimální výška brýlové očnice pro zábrus 
je 14,5 mm.

•  Výběr z následujících dokončovacích 
úprav:

 o Základní automatická faseta
 o Základní automatická faseta leštěná
 o Automatická plochá faseta
 o Automatická plochá faseta leštěná
 o Automatická drážka
 o Automatická drážka leštěná
 o Ručně řízená faseta leštěná
 o Ručně řízená faseta
 o Ručně řízená plochá faseta
 o Ručně řízená plochá faseta leštěná
 o  Ručně řízená drážka s možností definice 

hloubky drážky, šířky drážky a průběhu 
drážky

 o Ručně řízená drážka leštěná
Ke všem těmto typům faset lze zvolit pro 
plastové a polykarbonátové čočky opci au-
tomatického srážení hran podle jednoho ze 
4 základních programů.

Brousící automatický systém ESSILOR 
KAPPA je navržen a vyroben profesionály pro 
použití v oční optice. Šetří Váš čas, námahu 
a náklady. Essilor Team
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www.essilor.cz

KAPPA ESSILOR KAPPAESSILOR KAPPA
Automatický brousící systém ESSILOR KAPPA
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marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing markket

Vstup do Evropské unie a změny probíhající v eko-
nomickém světě nás postupně nutí zamýšlet se nad 
budoucností a předpokládaným vývojem oboru oční 
optika. Z hlediska marketingu patří tato úvaha do stra-
tegického rozhodování a umožňuje nám dlouhodobě 
připravovat náš podnikatelský záměr.

Globalizace
Toto nové slovo v sobě mimo jiné skrývá i to, že vše je propojeno 

a vzdálenosti neexistují. Obecně se dá říct, že ve světě nastává ob-
rovský přetlak a přebytek peněz a jejich majitelé se je snaží výhodně 
investovat, což opět generuje další zisky a peníze. Protože obor oční 
optika patří mezi ty, které nedisponují mnoha penězi (ve srovnání 
s bankovnictvím, energetikou, farmakologií a dalšími obory), přichází 
ruka globalizace do našeho oboru až teď. Všechny velké podniky byly 
již přerozděleny, pospojovány. Teď je na řadě oční optika. Důkazy 
o tomto jevu lze najít nejen u dodavatelů, ale i u očních optik. Níže 
uvádíme několik příkladů.

– Čínská firma Moulin koupila firmy Metzler a Nigura.
– Firma Essilor sloučila firmy BBGR a R+H.
– Společnost Rodenstock povolila vstup investora Permira.
– Firma Zeiss změnila svůj status na akciovou společnost.
– Největší řetězec v Evropě Pearl pohltil společnost Apollo.
– Maďarský řetězec Fotex koupil Carrefour CZ a PL.

Dalším příkladem mohou být náklady na marketing u velkých firem 
(v roce 2003).

Firma
Obrat 

(miliony)
Mediální 

investice (mil.)
% marketingu 

z obratu

AAA Auto 7 020 172 2 %

Gambrinus 12 500 175 1 %

Mountfield 2 200 172 8 %

Orion 8 700 199 2 %

Stock Plzeň 1 660 140 8 %

T-Mobile 24 442 830 3 %

Jistě by se dalo by najít ještě mnoho dalších příkladů.

Slevy, bonusy, výroba
Jedno z klasických hesel každého nákupu zní: cena se má vždy 

zpochybnit! Toto heslo však v poslední době bere za své. Je tomu tak 
proto, že je vyvíjen obrovský tlak na to, aby byly poskytovány slevy, 
bonusy a rabaty, což nutí výrobce snižovat výrobní náklady. Možnosti 
snižovat výrobní náklady jsou však v Evropě značně vyčerpány. Výro-
ba se tak přesouvá na východ (do Číny, Thajska či Hongkongu). Pro 
Evropu to znamená úbytek pracovních míst, nárůst nezaměstnanosti 
a pokles koupěschopnosti obyvatelstva. Vláda v Německu dokonce 
v současné době vyhlásila program v boji proti slevám za každou 
cenu. Paradoxně tak investujeme v Asii, která postupně bohatne 
a své peníze investuje do nákupu firem v Evropě, a tím vytváří v našem 
oboru obrovské výrobně prodejné koncerny.

Noví hráči z východu se zanedlouho jistě objeví i v maloobchodě. 
Zakoupí určité sítě očních optik a jejich odlišné chování v podnikání 
vnese nám všem do oboru novou atmosféru. Přirozeně se nabízí 
otázka, jak se v této situaci zachovat. Odpověď rozhodně není 
jednoduchá a řešení je nesnadné. V každém případě je nutno 
udržet a postupně zvyšovat marže v oční optice. Zároveň bychom 
neměli podlehnout cenové válce a snižovat ceny, měli bychom 
mít vytvořené rezervy a věnovat se servisu a obsluze zákazníka. 
K tomu všemu je nutno mít pod dokonalou kontrolou náklady firmy 
a dále se vzdělávat.

Řetězce, nákupní sdružení a ti ostatní
V oblasti maloobchodu je trendem spojovat se do řetězců a ná-

kupních sdružení. Následující tabulka ukazuje vybrané země a podíl 
řetězců a nezávislých optik na trhu. Kromě Itálie, která je specifická, 
neboť v ní optici svým osobním přístupem k zákazníkům mají před 
řetězci neustále navrch, je zřejmé, kam se řetězce a nákupní sdružení 
budou dále posouvat. Jak v Čechách, tak i na Slovensku existuje 
pro řetězce poměrně velký prostor, bude tedy záležet především 

Kam kráčíš, oční optiko

m
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na tom, jak se s tím faktem nezávislí prodejci v obchodě a servise 
vyrovnají.

Země
Řetězce + nákup-

ní sdružení v %
nezávislí 

prodejci v %

Anglie 65 35

Arabské emiráty 32 68

Česká republika 22 78

Itálie 12 88

Japonsko 57 43

Německo 66 34

Slovensko 18 82

Španělsko 52 48

Do oboru oční optika vstupují lidé a skupiny, které nemají vzdělání 
v oboru, ale mají dostatečné množství finančních prostředků. To 
je svým způsobem zvýhodňuje. Naučili se jinému myšlení, jinému 
stylu řízení a vyjednávání. Zatímco oční optik pracuje převážně 
intuitivně, srdcem a svou odborností, jeho konkurence využívá 
znalosti marketingu, finančního řízení a investování. Pro klasického 
očního optika to znamená další sebevzdělání i v těchto ekonomic-
ko-marketingových oborech. Majitelé optik, kteří dnes mají více 
zaměstnanců, se stávají postupně manažery a méně se věnují 
vlastnímu prodeji. Manažerské dovednosti je ovšem v minulosti ve 
škole nikdo neučil, takže se často stává, že při investování, perso-
nální práci atd. činí chyby.

Zákazníci, konkurence
Důležité faktory, které je v marketingu nutno sledovat, jsou kupní 

síla obyvatelstva, změny zvyklostí, věková struktura, ekonomické 
ukazatele regionu a státu. Níže je uvedena pouze malá ukázka ana-
lýzy regionu východních Čech. Když se nad touto ukázkou zkusíme 
zamyslet, jistě budeme schopni vymyslet mnoho zajímavých akcí na 
podporu prodeje našich produktů.

VÝCHODNÍ ČECHY (VČ)
Počet obyvatel regionu východních Čech činí 1 053 000, 
tj. 10,3 % obyvatel ČR.
Průměrná mzda představuje 15 417 Kč (přičemž průměrná mzda 
ve 2. čtvrtletí roku 2004 představuje v ČR 17 817 Kč). Čtvrtina 
domácností vykazuje příjem nad 20 tisíc Kč.

Vybavenost domácností (v %)

VČ ČR VČ ČR

satelitní příjem 11,8 11 automobil 62,7 57,6

pevná tel. linka 49,2 46,9 videorekordér 67,8 67,1

tiskárna 24,7 24,7 kolo 78,9 64,2

fotoaparát 57,6 57 přehrávač 32,4 30,9

barevná 
televize

98,3 98,1 mobilní telefon 68,6 67

digitální 
videokamera

3,5 5,6
walkman/
discman

23,6 22,1

motocykl 9,9 6,2
chata/

chalupa
9,9 12,2

Nikdy bychom neměli zapomínat na to, jak důležité je neustále se 
porovnávat s konkurencí. Nezáleží totiž jenom na ceně, otvírací době 
a prodávané značce obrub. (O tomto tématu jsme pojednávali již 
v některých z předchozích čísel časopisu Česká oční optika).

Závěrem snad jenom jedinou myšlenku. Říkalo se kdysi, že jedi-
né, co má člověk v životě jisté, je jeho vlastní smrt. Dovolil bych si 
přidat, že jediné, co je jisté v podnikání, je jistota změny. Ten, kdo 
pochopí tuto psychologii a přijme ji za svou, bude mít určitě o dobrou 
budoucnost postaráno.

Ing. Ivan Vymyslický

inzerce

Významná česká společnost 
se stabilním postavením na trhu slunečních brýlí

hledá do svého týmu nového spolupracovníka na pozici

OBCHODNÍ REPREZENTANT
PRO OPTICKÝ TRH.

Požadavky:
Živnostenský list, zkušenosti a znalosti získané prostřednictvím

působení na optickém trhu, dlouhodobě perspektivní spolupráce,  průbojný, 
iniciativní a komunikativní.

Pracovní náplň:
Péče o stávající síť zákazníků v celé ČR, 

zajištění nabídek, příjem objednávek.

Nabídka:
Zázemí stabilní a seriózní společnosti se širokou produktovou nabídkou

slunečních brýlí a optických obrub. Velké možnosti seberealizace.
Provize z uskutečněných prodejů, individuální podmínky spolupráce.

Nástup co nejdříve, dle možností uchazeče.

Informace: Direct AHead, Tomáškova 3, Praha 5, fax: 257 325 078, 
tel. 603 450 667 – paní Nyklová, e-mail: info@direct-ahead.cz
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Masarykova univerzita v Brně, 
Lékařská fakulta
Komenského nám. 2, 662 43 Brno
tel.: 549 494 710, 549 498 188, 8076, 
6782, 3967, fax: 542 213 996
e-mail: studijni@med.muni.cz
www.med.muni.cz/studium/prijlf.html
Typ studia:
Prezentační bakalářské studium Optika a op-
tometrie, doba studia 3 roky.
Navazující magisterské studium Zdravotní 
vědy, směr Pedagogická specializace Opto-
metrie (pro absolventy bakalářského studia), 
doba studia 2 roky.
Termín podání přihlášek: do 28. 2. 2005 
Podmínky pro přijetí:
– středoškolské studium ukončené maturitní 
zkouškou
– úspěšné vykonání přijímacích zkoušek
Termíny přijímacího řízení:
– test studijních předpokladů se koná v květnu 
2005
– oborové testy na bakalářské studium se 
konají v týdnu od 13. do 17. 6. 2005 formou 
písemného testu z fyziky a biologie
– zkoušky na magisterské studium se konají 
v týdnu od 13. do 17. 6. 2005 formou testu 
z úrovně vědomostí na bakalářském studiu
Možnost ubytování:
Koleje Masarykovy univerzity.

Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci
tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
tel.: 585 634 010-14, fax: 585 225 737
e-mail: studijni.prf@upol.cz
www.upol.cz
Typ studia:
Prezenční bakalářské studium Optika – opto-
metrie, doba studia 3 roky.
Termín podání přihlášek: do 28. 2. 2005 
Termín přijímacích zkoušek: 
Od 6. 6. 2005

Střední zdravotnická škola 
a Vyšší zdravotnická škola 
Merhautova 15, 613 00 Brno
tel.: 545 576 263, fax: 545 574 187
e-mail: skola@szsmerh.cz 
www.szsmerh.cz
Typ studia: 
Čtyřleté denní studium po základní škole 
ukončené maturitní zkouškou, obor Oční 
technik (OČT).
Vyšší tříleté denní i dálkové studium pro 
studenty s maturitou, obor Diplomovaný oční 
technik (DOT + DOT

D
).

Termín podání přihlášek: 
obor OČT – 15. 3. 2005, obor DOT + DOT

D
 – 

15. 5. 2005 (1. kolo), 12. 8. 2005 (2. kolo)
Termíny přijímacích zkoušek: 
obor OČT – 18. 4. 2005 (1. kolo), 
28. 4. 2005 (2. kolo)
obor DOT + DOT

D
 – 20. 6. 2005 (1. kolo), 

poslední týden v srpnu 2005 (2. kolo)
Den otevřených dveří:
12. 1. 2005 od 8.00 do 17.00 hodin
Ubytování v brněnských Domovech 
mládeže. 

Střední zdravotnická škola 
a Vyšší zdravotnická škola
Alšovo nábřeží 6/82, 110 00  Praha 1
tel.: 222 321 793, fax: 222 320 006
e-mail: szsavzs@szspraha1.cz
www.szspraha1.cz
Typ studia: 
Čtyřleté denní studium po základní škole 
ukončené maturitní zkouškou, obor Oční 
technik (OČT).
Termín podání přihlášek: 15. 3. 2005 
Termíny přijímacích zkoušek: 
1. kolo – 18. 4. 2005
2. kolo – 19. 5. 2005 

Soukromá vyšší 
zdravotnická škola
V Sadě 1565, 258 01 Vlašim
tel.: 317 842 026, fax: 317 844 328
e-mail: info@vlasimoa.cz
Typ studia: 
Obor Diplomovaný oční technik bez získání 
způsobilosti zdravotnického pracovníka, tříle-
té dálkové studium pro absolventy středních 
škol s maturitou.
Termín podání přihlášek: 
1. temín – do 31. 5. 2005
2. termín – do 15. 8. 2005
Podmínky pro přijetí:
– středoškolské vzdělání ukončené maturitní 
zkouškou
– úspěšné vykonání přijímacích zkoušek
Termíny přijímacích pohovorů:
1. temín – 23. 6. 2005
2. termín – 23. 8. 2005
Přijímací pohovory se uskuteční ústní formou.
Školné: Měsíčně 2 200,- Kč
Ubytování zajišťuje škola. 

Ze života škol...

Informace o studiu 
ve školním roce 2005/2006

š

Vzpomínka na docentku Kvapilíkovou
Doc. MUDr. Květa Kvapilíková, CSc. (22. 9. 1928 – 31. 10. 2004) začala svou profesní dráhu po lékařské 

promoci na Oční klinice v Brně, kterou tehdy vedl prof. MUDr. J. Vanýsek, DrSc., postupně se propracovala 
k místu odborné asistentky a do roku 1968 stihla ještě obhajobu kandidátské dizertace. Její slibný vědec-
ko-pedagogický vývoj byl však zastaven po roce 1970, kdy po okupaci republiky sovětskými vojsky dávala 
nepokrytě najevo svůj pevný občanský postoj k aktu zvůle. Mocní lidé tehdejšího vedení fakulty tento její 
přístup „odměnili“ po svém – zákazem publikační činnosti a rozvázáním pracovního poměru pro tzv. ztrátu 
důvěry narušením socialistického řádu (1971). Stalo se tak i za její otevřenou podporu postojů signatáře 
2000 slov prof. MUDr. J. Vanýska. Její pracovně-právní spor se vlekl 3 roky a neskončil ani odchodem do 
tehdejšího MÚNZ Brno. Jako signatářka Charty 77 byla ještě celkem 12x přinucena měnit pracoviště.

Teprve v roce 1990 se dočkala odborné satisfakce, vrátila se zpět na Oční kliniku, ze které vzešla, do-
čkala se i obhajoby docentury a v konkurzu získala funkci přednostky kliniky. V této funkci organizovala 
mj. 3 odborná sympozia s mezinárodní účastí, zpracovala a publikovala řadu odborných studií, je autorkou 
početných pedagogických textů a v roce 1993 připravila a zahájila jako první v ČR bakalářské studium 

optometrie na Lékařské fakultě MU v Brně.
Její životní nadšení, pracovní elán a smysl pro pravdu a spravedlnost mají svoje pevné místo v paměti a myslích všech přátel a spolupra-

covníků.
Prof. MUDr. J. Řehůřek, CSc., Přednosta Dětské oční kliniky FN Brno
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Rodenstock ČR s.r.o., Dr. Sedláka 841, 339 01 Klatovy, tel.: 376 346 502

408.000 Kč bez DPH
Poslední šance za tuto bezkonkurenční cenu do 31. 12. 2004.

Dokonalé spojení přesnosti, spolehlivosti a moderních technologií.

Zábrusové sestavy Weco pro každou optiku.

SLEVA
 3

%

coo4_2004.indd   11coo4_2004.indd   11 11/29/04   9:44:36 AM11/29/04   9:44:36 AM



12 Česká oční optika 4/2004

SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO 

Diskriminace zákazníka (pacienta) v oční optice
Ustanovení § 6 zákona o ochraně spotřebitele

Oční optik byl zákazníkem obviněn z diskriminace. Zákazník 
si přinesl do oční optiky brýle a žádal očního optika o výměnu 
brýlových čoček (skel). Oční optik posoudil kvalitu brýlové obruby 
a řekl zákazníkovi, že výměnu nemůže provést, protože obruba 
není kvalitní. Samozřejmě mu nabídl jinou obrubu. Zákazník trval 
na použití donesené obruby. S očním optikem se nedohodl a vznesl 
stížnost na Českou obchodní inspekci. Dopustil se optik diskrimi-
nace zákazníka?

V říjnu 2004 požádalo Společenstvo českých optiků a optometristů 
Českou obchodní inspekci, ústřední inspektorát v Praze (vrchní sekč-
ní ředitel Ing. Zdeněk Zavázal) o vysvětlení problému diskriminace 
zákazníka. Ing. Zavázal nám sdělil, že zákon ukládá prodávajícímu 
chovat se při prodeji v souladu s dobrými mravy, zejména nesmí žád-
ným způsobem diskriminovat zákazníka pro třídní nebo společenské 
postavení, národnost, rasu, jazyk a podobně. ČOI by ale uvedený 
případ za diskriminaci nepovažovala. 

Děkujeme za odpověď a připomínáme očním optikům Etický kodex, 
jehož součástí jsou i zásady chování očních optiků a optometristů 
vůči zákazníkům. 

Vyhláška č. 511/2004, jež novelizuje Vyhlášku 
č. 580/1990 Sb.,
kterou se provádí  Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách

Ve sbírce zákonů (říjen 2004, částka 177, str. 9902!) vyšla 
Vyhláška č. 511/2004 Sb., která změnila některé části Vyhlášky 
č. 580/1990 Sb. Změny vyhlášky jsou pro oční optiky zanedba-
telné.

Novela aktualizuje některá slova vyhlášky č. 580 z roku 1990. 
Např. výraz Jednotná klasifikace se mění na Standardní klasi-
fikace produkce, slova takové rozhodnutí se mění na přehled 
takových rozhodnutí. 

Novela obsahuje dvě věcné změny. Vyhláška č. 580 v § 2 určuje 
pravidlo, jak se stanovuje maximální cena zboží, které se od regu-
lovaného zboží liší jen některými určenými podmínkami. Náklady 
a zisk lze v kalkulaci ceny odlišného zboží změnit právě jen podle 
určených podmínek. Vyhláška č. 511 rozšiřuje pravidlo (samozřejmě 
zrcadlově) i na stanovování minimální ceny. Zákon totiž umožňuje 
stanovit jak maximální, tak i minimální cenu a ustanovení vyhlášky 
č. 580 minimální cenu nepokrývala.

Vyhláška č. 511/2004 Sb. mění definici přiměřeného zisku.   

Původní znění Nové znění

b) za přiměřený zisk považuje 
zisk založený na dlouhodobě 
obvyklém tuzemském podílu 
zisku v př íslušném odvět-
ví, vztaženém k ekonomicky 
oprávněným nákladům, s při-
hlédnutím ke kvalitě zboží a 
obvyklému riziku výroby nebo 
oběhu. 

b) za přiměřený zisk považuje 
zisk odpovídající obvyklému 
zisku dlouhodobě dosahova-
nému při srovnatelných eko-
nomických činnostech, který 
zajišťuje přiměřenou návratnost 
použitého kapitálu v přiměře-
ném časovém období.

Změna definice přiměřeného zisku praktický život zřejmě ne-
ovlivní. 

Je prodej hotových brýlí legální?
Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích

Dioptrické brýle čtecí nejsou – jak musíme s politováním konstatovat 
– podle SZÚ Praha (viz dále) zdravotnickým prostředkem a i kdyby 
byly, živnostníci s živnostenským listem na prodej zdravotnických 
prostředků by je mohli prodávat v obchodech s obsluhou.

Oční optika patří mezi vázané živnosti. Vázanou živností je i nákup, 
skladování a prodej zdravotnických prostředků, které mohou být 
prodávány prodejci zdravotnických prostředků. K udělení této živnosti 
stačí proškolení od výrobce nebo i dvouletá praxe. Vysokoškolsky 
a středoškolsky vzdělaní odborníci obdrží živnostenský list samo-
zřejmě také. Vyhláška č. 350/2000 Sb. (novelizována Vyhláškou 
č. 303/2003 Sb.) určuje, které zdravotnické prostředky mohou 
prodejci prodávat a jakým způsobem je mohou prodávat. Prodejci 
zdravotnických prostředků mohou prodávat celou klasifikační třídu I 
zdravotnických prostředků s několika málo výjimkami – např. nemo-
hou prodávat protézy. Dvě skupiny zdravotnických prostředků třídy I 
(kromě jiných), a to i) dioptrické brýle a ii) brýlové a kontaktní čočky 
se nesmí prodávat samoobslužně, v automatech, zásilkovou službou 
a prostřednictvím počítačové sítě.     

Státní zdravotní ústav Praha (doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc.) 
posuzoval v roce 2003 čtecí dioptrické brýle. Došel k závěru, že 
„dioptrické brýle čtecí nejsou určeny ke korekci zraku a nejsou zařa-
zeny mezi zdravotnické prostředky dle NV 181/2001, a nepodléhají 
proto posouzení Státním zdravotním ústavem. Je však nutno doložit 
zdravotní nezávadnost obrub.“ 

Stránky 
SPOLEČENSTVA

s
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Schůzka učitelů oční optiky a optometrie

Schůzku svolalo Společenstvo českých optiků a optometristů. 
Cílem schůzky byla výměna myšlenek a dosažení jednotného ná-
zoru na skutečnost, jak dál postupovat při vzdělávaní očních optiků 
a optometristů.

Účastníci schůzky došli k závěru, že je žádoucí, aby název oční 
technik byl změněn na oční optik a aby vzdělávání očního optika 
probíhalo na středních zdravotnických školách s tím, že absolventi 
nebudou zdravotnickými pracovníky. Za důležité považují účastníci 
schůzky také zkrácení tříletého nástavbového studia o jeden rok, 
tedy na dva roky. 

Vzdělávání optometristy zůstane tříletým vysokoškolským studiem 
(titul Bc.) a bakalář nebude mít kvalifikaci očního optika.

ČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO S

SČOO navrhne novelu živnostenského zákona tak, že jediným 
odborným zástupcem (garantem) pro živnost oční optika bude oční 
optik. Optometrista bude moci být nadále odborným garantem „jen“ 
pro nestátní zdravotnická zařízení.  

Účastníci schůzky ustavili komisi – český vzdělávací výbor – ve 
složení:
SČOO – Mgr. V. Rudolf
Univerzita Karlova v Praze – doc. MUDr. A. Filouš, CSc.
Masarykova Univerzita v Brně – doc. MUDr. S. Synek, CSc.
Univerzita Palackého v Olomouci – Mgr. F. Pluháček
SZŠ a VZŠ Merhautova v Brně – Mgr. M. Rutrle
SZŠ a VZŠ Alšovo nábřeží v Praze – Mgr. V. Mareš
Soukromá VZŠ ve Vlašimi – MUDr. Šafandová.

Ing. Ivo Novák, tajemník SČOO

Česká optika a optometrie zažila významnou historickou událost. 
Ve dnech 15.–17. října 2004 proběhlo v Praze současně zasedání 
ECOO a setkání pracovního výboru WCO. ECOO je Evropská rada 
optiky a optometrie, jejíž členem je Společenstvo českých optiků 
a optometristů již 8 let. WCO je Světová rada optometrie, jejíž orga-
nizační výbor v Praze připravoval plánovanou největší mezinárodní 
konferenci učitelů optometrie (na květen 2006 v Miláně).

Akce se zúčastnilo 125 osob z 29 zemí (Belgie, Bulharsko, Česká 
republika, Čína, Dánsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Izrael, 
Jižní Afrika, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, 
Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovin-
sko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, USA, Velká Británie), 
což byl pro ECOO dosavadní rekord. Praha, srdce Evropy, byla jako 
místo konání vybrána symbolicky při příležitosti letošního rozšiřování 
Evropské unie směrem na východ.

Společenstvo za dobu svého členství v ECOO vybudovalo české 
optice a optometrii pověst nejlépe fungující profese v rámci střední 
a východní Evropy. Pořádáním říjnového zasedání ECOO chtělo proto 
Společenstvo tuto reputaci potvrdit a upevnit a zároveň reprezentovat 
důstojně celý „východ“ Evropy.

Jednání probíhala ve 24. patře hotelu Corinthia Towers, který stojí 
vysoko nad Prahou nedaleko Vyšehradu, účastníci měli tedy přímo 
ohromující výhled. Jednání usnadňovalo anglicko-německo-české 
simultánní tlumočení. 

Kromě pravidelného projednávání otázek týkajících se vzdělávání, 
legislativy a provozování profese byla tato akce zaměřena především 
na střední a východní Evropu. Díky kontaktům Společenstva z pořá-
dání tří mezinárodních konferencí učitelů v Brně se zasedání ECOO 
zúčastnilo více delegací z východní Evropy než obvykle. Ty zde byly 

seznámeny s projektem ECOO, WCO a AEUSCO na zharmonizování 
vzdělávání a legislativy oboru v rámci celé Evropy. 

Harmonizační projekt se týká konkrétně tří 
setkání:

 
Brno 2005
Při nadcházejícím veletrhu OPTA bude Společenstvo pořádat 

4. mezinárodní konferenci učitelů. K jednání o jednotné strategii 
zharmonizování národních profesí se standardem EU a ke společným 
přípravám na dvě následující zasedání, na kterých by měly vystoupit 
s jednotným plánem názorů a požadavků, se zde sejdou profesní 
delegace z nových a budoucích členských zemí EU.

Zasedání ECOO a WCO 
v České republice

Zleva: právě zvolený prezident ECOO Bob Chappell, bývalý prezident Janez Gobec 
a sekretář ECOO Richard Carswell. Foto: Radovan
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Krakov 2005 
Květnového zasedání ECOO v Krakově se zúčastní také Evropská 

asociace univerzit, škol a vyšších odborných škol vzdělávajících 
optometrii AEUSCO. Všichni budou společně s učiteli z nových člen-
ských zemí EU diskutovat o učebních osnovách, vzdělávání učitelů 

a rozhodnou o konkrétních postupech při řešení harmonizace profese 
mezi „východem“ a „západem“ Evropy.

Milán 2006
Světová rada optometrie (WCO) připravuje historicky největší me-

zinárodní konferenci učitelů optiky a optometrie, která proběhne při 
veletrhu MIDO Milán 2006. Předpokládá se účast 350 odborníků 
z celého světa. Jednat se bude o způsobech ohodnocování, vzdělá-
vacích strategiích, studijních programech a lidských zdrojích v oblasti 
vzdělávání optometrie.

Na setkáních Krakov 2005 a Milán 2006 má být sponzory zajiš-
těno krytí cestovních a ubytovacích nákladů pro učitele z východní 
a střední Evropy.

Součástí zasedání Valné hromady ECOO v Praze byly také volby 
do všech funkcí výkonného výboru ECOO. Novým prezidentem 
organizace se stal Bob Chappell ze Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska. V rámci personálních změn byl mimo jiné 
jmenován do funkce sekretáře vzdělávacího výboru ECOO Ing. Pavel 
Šebek, jehož hlavním úkolem bude přispět k harmonizaci oboru mezi 
východní a západní Evropou a zapojit delegace nových členských 
zemí EU do mezinárodního profesního dění v ECOO. Společenstvo 
také věří, že jeho nová pozice výrazně přispěje k potřebnému oživení 
vzdělávání v tomto oboru v naší zemi.       

Za Společenstvo se zasedání ECOO zúčastnili členové výkonného 
výboru a sekretariátu, včetně prezidenta Josefa Szarvase a zástup-
ců Společenstva v ECOO Zdeňka Rence a Pavla Šebka. Pozvány 
byly také české profesní vzdělávací instituce. Dostavili se zástupci 
pražské a brněnské střední zdravotní školy a brněnské a olomoucké 
univerzity.

Kromě odborných jednání byl při akci zajištěn i zajímavý dopro-
vodný program: uvítací recepce ve 24. poschodí hotelu Corinthia 
Towers, slavnostní večeře v Toskánském paláci na Hradčanském 
náměstí, na které byly předány Evropské diplomy z optometrie třem 
čerstvým zahraničním absolventům, a závěrečný neformální večírek 
s diskžokejem.

V závěru byla celá akce zhodnocena prezidentem Janezem Gobe-
cem jako jedna z odborně nejúspěšnějších a také nejlépe zorgani-
zovaných v historii organizace ECOO. Záměr byl tedy splněn. Spole-
čenstvu se podařilo důstojně reprezentovat naši optiku a optometrii 
i celou Českou republiku a přimět „západní“ členy ECOO k názoru, 
že rozšiřování EU je skutečně správným krokem ve vývoji Evropy, 
který přinese více síly a prosperity celému kontinentu.

Pořádání akce bylo samozřejmě velmi nákladné a nemohlo by 
proběhnout bez finanční podpory. Rádi proto nyní veřejně děkuje-
me sponzorským společnostem, které pochopily velký nadčasový 
význam tohoto setkání pro tento obor v naší zemi. Jedná se o společ-
nosti: Essilor, Veletrhy Brno, Rodenstock, Expo Data, časopis Česká 
Oční Optika, Omega Optix, Zeiss, Dioptra, Sola – Optika Čivice, 
Okula, Johnson & Johnson, Metzler, Fokus, Sagitta, Eye 2000, Žilka 
Optik a Ineko Optik. Zástupci tří hlavních sponzorských společností 
se akcí přímo účastnili: za Essilor PhDr. Jan Poldauf, za Veletrhy Brno 
Ing. Jaroslav Hloušek a za Rodenstock Ing. Ivan Vymyslický. 

Ing. Pavel Šebek, organizátor akce

s

Valná hromada ECOO. Foto: Radovan

Slavnostní předávání Evropských diplomů z optometrie třem čerstvým zahraničním 
absolventům. Foto: Radovan

Slavnostní večeře v Toskánském paláci na pražském Hradčanském náměstí. 
Foto: Radovan
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ČOO

Současné asférické čočky jsou vítaným zlepšením pro zákazníky, kteří požadují více pro své oči. V oblasti optického 

středu nebo horizontální a vertikální osy, může asférická čočka korigovat astigmatismus a zkreslení obrazu velmi 

dobře. Lidé se však dívají všemi směry. Pokud je třeba poskytnout ostré vidění v šikmých pohledových směrech, je 

samotná asférická čočka nedostačující. Nulux EP je oboustranná asférická čočka, která nabízí přirozené vidění ve 

všech směrech pohledu a plně vychází vstříc moderním nárokům na možnost aktivního způsobu života. Nulux EP 

nabízí mimořádné optické vlastnosti díky použití výpočtu Zrakové ostrosti, zohlednění teorie Listingova zákona, 

pohybu oční bulvy a především díky nové technologii broušení a leštění. Plošší zakřivení umožňuje vyjít lépe vstříc 

požadavkům na estetiku a nabízí tak velice tenké a lehké brýlové čočky.

Nulux EP nabízí očním optikům přesvědčivé důvody pro jednání se zákazníky, kteří si cení svého dynamického 

životního stylu a požadují pouze to nejlepší pro své oči. V případě zájmu Vám další informace poskytne exkluzivní 

zástupce firmy HOYA pro Českou republiku, firma Dioptra Turnov.

NULUX EP 

NuLux EP:
Ideální korekce se stává skutečností

Nulux_inzerat 1 25.10.2004 14:24:49
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sport a oko sport a oko sport a oko sport a oko sport a oko sport a oko sport a oko sport a oko sport a oko

Nikdo nepochybuje o tom, že 
pohyb, sport je zdravý. Méně 
je však známo, že sport může 
mít vedle převažujících pozitiv 
i některá negativa, která se 
pochopitelně týkají i našeho 
oka.

Cvičení mohou být izometrická nebo izo-
tonická. Při izometrických cvičeních se ve 
svalech zvyšuje napětí, ale nemění se jejich 
délka. Tato cvičení vedou ke zvýšení zdat-
nosti a objemu svalů. Během izotonických 
cvičení se mění délka svalů. Sval se zkracuje 
(koncentrická kontrakce) nebo prodlužuje 
(excentrická kontrakce). Statická cvičení 
jsou prováděna bez pohybu, tedy tlakem proti 
stacionárnímu objektu. Dynamická cvičení 
jsou provázena pohybem, jako příklad lze 
uvést běh či cyklistiku. Cvičení aerobická jsou 
provázena zvýšenou spotřebou kyslíku a jsou 
prospěšná pro kardiovaskulární systém a pro 
plíce. Anaerobická cvičení nezvyšují spotřebu 
kyslíku. Mezi krátká cvičení jsou vřazovány 
úseky odpočinku.

Během cvičení se dramaticky zvyšuje 
metabolizmus svalové tkáně, ale stoupají 
i nároky na respirativní a kardiovaskulární 
systém. Zvyšuje se činnost srdeční i dechová 
a mění se krevní průtok tak, že se snižuje 
průtok krve v ledvinách, játrech, žaludku 
a střevech ve prospěch zvýšeného průtoku 
svaly a kůží. Dochází také k biochemickým 
změnám včetně zvýšeného obsahu kyslíku 
v krvi, zvýšení počtu červených krvinek, 
zvýšení acidity a poklesu objemu plazmy. 
V oku dochází následkem cvičení ke snížení 
nitroočního tlaku (NT) a ke zvýšenému pro-
krvení oka. Snížení NT po cvičení může být 
jak krátkodobé, tak i dlouhodobé, a to zvláště 
po izometrickém cvičení. Dynamické cvičení 
snižuje NT úměrně intenzitě cvičení a pokles 
NT je signifikantní. Snížení NT je zřejmě méně 
závislé na době trvání cvičení. Na snížení NT 
se pravděpodobně podílí osmotické změny 

v cévách sítnice a cévnatky, snížení ultra-
filtrace a také přímé ovlivnění hypotalamu 
změnami koloidního osmotického tlaku. 
Nejpravděpodobnější jsou osmotické změny 
v cévách sítnice a uvey, které způsobují de-
hydrataci a pokles objemu sklivce.

Mozek i oko jsou tělní orgány, které mají 
schopnost autoregulace, a zajišťují konstant-

ně zásobení krví v případech metabolického 
stresu. Cvičení působí zvýšení systolického 
krevního tlaku a pokles NT. Na autoregulaci 
se významně podílí periferní vaskulatura. 
V oku však nejsou přítomny prekapilární sfink-
tery. Cirkulace v sítnici a živnatce je řízena 
fyziologickými stimuly – neurotransmitery, 
myogenními nebo metabolickými faktory, 

Sport 
a oko

s
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cirkulujícími hormony a endoteliálními faktory, 
které ovlivňují tonus a průměr arterionální 
cévní sítě. Lidské oko má tedy autoregulační 
schopnosti, které jsou však méně účinné než 
jiné pro udržení konstantního krevního záso-
bení při zvýšení metabolických požadavků. 
Tyto schopnosti dostačující pro zdravé oko 
nemusí stačit oku nemocnému, při spazmu 
cév, hypertenzi či hypotenzi nebo při arterio-
skleróze. Cvičení tak může mít na oko jak 
pozitivní, tak negativní účinek.

U glaukomatiků bylo prokázáno, že pravidel-
né cvičení může snížit NT až o 4 mmHg. Toto 
snížení je dostatečné, aby ochránilo gangli-
ové buňky sítnice před dalším ireverzibilním 
poškozováním. Pravidelné cvičení tak může 
být vhodným doplňkem farmakologického 
léčení pro ty, kdo trpí glaukomem. Nepřímým 
pozitivem cvičení je snížení tělesné váhy a pří-
znivé ovlivňování krevního tlaku a tím kapilár 
predisponovaných k poškození zvýšeným 
krevním tlakem.

Kapacita autoregulace je však u glauko-
matiků snížená. Proto nejsou vhodná taková 
cvičení, při nichž jsou nohy zvedány výše, než 
je hlava a zvláště také zvedání těžkých před-
mětů provázené zadržováním dechu. Vhodná 
jsou aerobická cvičení jako cyklistika, plavání 
a turistika. Opatrnost je naopak na místě 
u glaukomatiků s disperzí pigmentu v přední 
komoře. U diabetiků bylo zjištěno, že cvičení 
vede ke zvýšenému prokrvení očních tkání 
provázenému poklesem prokrvení cévnatky, 
a to zvláště u diabetiků s retinopatií.

Po intenzivním cvičení, při únavě, stresu 
a excesivních teplotách se můžeme setkávat 
se vzácným neurooftalmologickým syndro-
mem. Tento Uhthoffsův fenomén je charakte-
rizován přechodným omezením zorného pole 
a zamlženým viděním. Metabolity vznikající 
při excesivním cvičení nebo zvýšení tělesné 

teploty pravděpodobně působí reverzibilní 
blok v demyelizinovaném zrakovém nervu. Pro 
přítomnost možné optické neuritidy svědčí 
opakované recidivy.

Zvláštní pozornost vyžadují sporty, při 
kterých je oko vystaveno hyperbarickým pod-
mínkám, jako je potápění nebo vysokohorské 
horolezectví.

Při potápění vede prudký pokles tlaku 
k uvolňování inertního plynu ve formě bublin, 
což může vést k řadě obtíží známých jako 
dekompresní choroba. Bývají to bolesti 
končetin, lymfedém, dekolorace kůže, ale 
i vážnější neurologické a kardiovaskulární ob-
tíže. V 7–8 % případů se setkáváme i s očními 
obtížemi – zamlženým viděním, nystagmem, 
diplopií, blefarospazmem, fotofobií, defekty 
v zorném poli, bolestmi očí, optickou neuro-
patií nebo kortikální slepotou (tab. 1). Hyper-
barická kyslíková terapie je účinná, ale může 
být provázena komplikacemi (záškuby víček, 
mlhavé vidění, zúžení zorného pole) a po delší 
době i myopizací a vznikem katarakty.

Méně častá je arteriální vzduchová emboli-
zace, charakterizovaná náhlou ztrátou vědomí 
po vynoření, spojenou s možnými cerebrální-
mi a kardiálními dysfunkcemi. Z očních obtíží 
to může být hemianopsie a kortikální slepota. 
Léčením je dekomprese a hyperbarická kys-
líková terapie.

Potápěčská maska bývá příčinou ba-
rotraumatu nejčastěji při jejím nesprávném 
nasazování, kdy není dosaženo rovnováhy 
tlaků v masce. Projevuje se edémem a zhmož-
děním víček, hematomem víček, spojivek 
a vzácně i očnice. Všechny tyto komplikace 
se však většinou hojí bez následků.

Mezi dlouhodobé následky po potápění 
patří vznik aneuryzmat a disgrupací pigmentu 
v sítnici, poruch barevného vidění a změn 
v zorném poli. Zraková ostrost však obvykle 

Celkové komplikace Oční obtíže

Dekompresní choroba
Nystagmus, diplopie, defekty zorného pole, skotomy, bolest 
očí, kortikální slepota, insuficience konvergence, okluze a. 
centralis retinae, neuropatie optiku

Vzduchová arteriální embolizace Hemianopsie, kortikální slepota, embolie a. centralis retinae

Tvorba vzduchových bublin pod kontaktní čočkou Edém rohovky

Dislokace kontaktní čočky Zamlžené vidění

Adherence kontaktní čočky Zamlžené vidění, recidivující iritace předního segmentu

Chemické přípravky redukující zamlžení masky Epiteliální keratopatie, zamlžené vidění, fotofobie, slzení, 
blefarospazmus

Barotrauma z masky Edém, zhmoždění, hematom subkonjunktivální, vzácně orbitální

Tabulka 1: Komplikace při potápění a oční obtíže

zůstává neporušena. Fluorescenční angio-
grafie jedinců dlouhodobě provozujících po-
tápění neprokázaly žádné významné změny 
v sítnici.

Při potápění by měli být zvláště opatrní lidé, 
kteří prodělali oční operaci. Hrozí jim totiž ve 
zvýšené míře riziko infekce z vody a oko je po 
operaci více ohroženo výkyvy tlaku. Doposud 
však nebylo referováno o očních komplika-
cích u potápěčů po refrakčních operacích 
(radiální keratotomie, PRK, LASIK) ani po 
operacích katarakty.

Po roce 1969 se objevily první zprávy 
o možných očních komplikacích při vysoko-
horském horolezectví. Hypoxie ve velkých 
výškách je provázena tortuozitou dilatovaných 
arteriol a venul a spolu se stresem a extrémní 
fyzickou námahou může vést ke vzniku intra-
retinálních hemoragií a poklesu vidění. Tyto 
retinální změny jsou reverzibilní, ovlivnitelné 
aklimatizací a oxygenoterapií. Vysokohorskou 
retinopatií však může být postižen i velmi dob-
ře aklimatizovaný horolezec, zvláště pokud má 
sklon k oční vaskulární dysregulaci.

Všechny tkáně lidského těla, a tedy i oční 
tkáně, reagují na cvičení. Zatímco snížení 
nitroočního tlaku je účinek příznivý, mohou 
vést hemodynamické změny, zvláště v očích 
s ne zcela normální autoregulací, ke vzniku 
očních zrakových symptomů. U sportovců, 
zvláště těch, kteří provádějí náročnější sporty, 
musíme vždy promyslet nejenom klady, ale 
i možné nepříznivé následky sportu na zdravé 
a zvláště na nemocné oko.

doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

Literatura:
Hilton, E.: Effects of Exercise on Ocular 
Health, Optometry Today, August 15, 2003, 
s. 45–49
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Diabetická retinopatie 
Autoři: MUDr. Lucie Valešová, 
MUDr. Josef Hycl, CSc.
Vydalo: Nakladatelství Triton, 164 stran, 
brož.

Publikace je určena oftalmologům, diabe-
tologům, internistům, praktickým a dalším 
lékařům, kteří se setkávají s problematikou 
diabetu a jeho očních komplikací. Je podrob-
ným a srozumitelným návodem, jak postupo-

vat při prevenci, diagnóze a léčbě diabetické retinopatie a ostatních 
očních komplikací při diabetu s důrazem na mezioborovou spolupráci. 
Kniha se široce zabývá také praktickou a organizační problematikou 
péče o nemocné s očními komplikacemi při cukrovce.

Atlas oftalmologie 
Autoři: MUDr. Josef Hycl, CSc., 
MUDr. Lucie Valešová
Vydalo: Nakladatelství Triton, 152 stran, 
váz.

Základní oftalmologickou diagnostickou 
technikou je pohled vyšetřujícího, byť vět-
šinou zprostředkovaný speciální zvětšovací 
a osvětlovací technikou. Barevná fotografie 
patologického stavu tak v očním lékařství 

předčí mnohoslovný popis. Z tohoto faktu vycházejí autoři publikace 
Atlas oftalmologie. Předkládají čtenářům 250 barevných fotografií 
zahrnujících prakticky všechny základní patologické stavy a s nimi 
související vyšetřovací a terapeutické postupy. Fotografie jsou 
doplněny obsáhlým, systematicky uspořádaným textem. Kromě 
standardních okruhů, jako jsou onemocnění víček, slzných cest, spo-
jivky, rohovky, skléry, uveitidy, nemoci čočky, glaukom, onemocnění 
sklivce, sítnice, nitrooční nádory, nemoci očnice, neurooftalmologie, 
úrazy oka a strabismus, obsahuje kniha i kapitoly zabývající se leuko-
korií, sebepoškozováním a simulací, nemocemi oka při AIDS, vlivem 
těhotenství na oko, oční problematikou řízení motorových vozidel, 
systémovou léčbou vyžadující monitorování oftalmologem a klasifikací 
zrakového postižení. Publikace je doplněna tabulkou diferenciální 
diagnózy základních stavů a seznamem použitých zkratek. Kniha je 
určena oftalmologům, studentům medicíny, optometristům a optikům, 
praktickým lékařům a všem dalším profesím, setkávajícím se s oční 
problematikou.

Zraková terapie slabozrakých a pacientů 
s nízkým vizem
Autor: PhDr. Dagmar Moravcová
Vydalo: Nakladatelství Triton, 152 stran, brož.

Zrak je nejcennějším a nejdokonalejším lidským smyslem. Poru-
chám zraku a jejich rehabilitaci věnuje pozornost kromě medicíny také 
speciální pedagogika, kterou se zabývá právě autorka této komplexní 

publikace. Předmětem jejího zájmu jsou zde 
všechny aspekty péče o zrakově postižené – 
srovnává období před rokem 1990 a moder-
ní současnost. Upozorňuje na osobnostní 
specifika zrakově postiženého a rozdíly mezi 
handicapovanými od narození a později bě-
hem života. Nevyhýbá se ani ryze lékařskému 
popisu zrakového ústrojí a zrakových vad. 
Přibližuje jednotlivé metody zrakové terapie 
a optické i neoptické pomůcky. Velmi cenné 

a názorné je i uvedení případových studií a jejich analýz. Autorka neo-
pominula ani poslední sociologický výzkum informující o současných 
potřebách zrakově postižených. Kniha představuje komplexní přehled 
problematiky z pohledu speciálního pedagoga; je určena především 
studentům tohoto oboru, ale poučení z ní získají i oftalmologové, oční 
optici, sociální pracovníci a psychologové.

Glaukom  
Autor: Josef Flammer
Vydalo: Nakladatelství Triton, 420 stran, 
brož.

Glaukom (zelený zákal) je poměrně běž-
né oční onemocnění, které, pokud není 
léčeno, může vést k až k oslepnutí. Tato 
kniha seznamuje s nejnovějšími výsledky 
výzkumu a klinické praxe zaměřenými na 
příčiny, následky a možnosti léčby glau-
komu. Je určena lidem postiženým touto 
chorobou a laickým čtenářům, které toto 

onemocnění zajímá, stejně tak i studentům, praktickým lékařům 
a zdravotním sestrám. Publikace je doplněna množstvím barevných 
obrázků a přehledných tabulek. V doplňujících kapitolách jsou 
uvedeny odkazy na další literární zdroje, slovníček pojmů, rejstřík 
a kontaktní adresy. Kniha byla vydána již v několika jazykových 
mutacích.

Fyziologie oka a vidění
Autoři: Svatopluk Synek, 
Šárka Skorkovská
Vydala: Grada Publishing, 104 stran

Tématem jsou fyziologické procesy ve zrakovém orgánu a fyzi-
ologické principy procesu vidění. Kniha poskytuje přehled fyzi-
kálně-chemických procesů v očních tkáních, jejich metabolizmu 
a patofyziologických dějů, které vznikají ve zrakovém orgánu a při 
procesu vidění. V publikaci jsou začleněny poznatky z oblasti neu-
rofyziologie, které jsou součástí nových vyšetřovacích postupů. 
Kniha je určena medikům, studentům bakalářského a magisterské-
ho studia optometrie, optikům v postgraduálním studiu optometrie 
i oftalmologům.

Ladislav Najman

Co je nového 
v odborné literatuře
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inzerce

Po loňském jubilejním 5. ročníku SAGITTA 
cupu v Kurdějově si milovníci bílého sportu 
z řad českých optiků a optiček dali dostave-
níčko opět ve sportovním komplexu CAFEX 
Rakovník ve dnech 8.–10. října 2004.

Pozvání SAGITTY do Rakovníka přijalo 
letos již 23 hráčů a hráček, kteří téměř tři 
dny bojovali ve dvouhrách i čtyřhrách o tituly 
neoficiálních tenisových králů a královen 
České republiky.

Zatímco téměř každý rok měla SAGITTA po-
tíže s tím, že řada hráčů a hráček na poslední 
chvíli odřekla účast z nejrůznějších důvodů, 
letos došlo k jevu zcela opačnému. Pár vteřin 
před dvanáctou se k turnaji přihlásilo několik 
účastníků, z nichž vzešel i překvapivý vítěz 
turnaje.

Přišel, viděl, zvítězil – tak by se dala struč-
ně charakterizovat spanilá jízda mladého 
brněnského optika Marka Ždánského celým 
turnajem. Po absenci v loňském ročníku 
se přihlásil na letošní turnaj na poslední 
chvíli. Do Rakovníka přijel zdravotně zcela 
fit a s mimořádnou touhou po vítězství. I ve 
chvílích, kdy se mu nedařilo, dokázal Marek 
sáhnout na samé dno psychických sil a po 
dramatickém boji zcela po zásluze zvítězit ve 
finále i nad trojnásobným vítězem SAGITTA 
cupu Zdeňkem Míčkem.

Především vysokou estetickou ozdobu zna-
menala letos dámská část účastníků turnaje. 
Mužům dokonale vyšla odveta za loňský 
ročník, ve kterém jim názornou lekci tenisové 
efektivity uštědřila vítězka Iva Petrová. Letos 

Ivě již ve čtvrtfinále nedal šanci na postup 
rozehraný a výborně kondičně připravený 
Borek Veselý z pořádající SAGITTY Brno. Ani 
další účastnice turnaje nebyly letos většími 
překážkami pro své mužské protihráče, ale již 
v příštím ročníku se může karta opět obrátit.

První čtyři místa tak letos patřila mužům – 
vítězem se stal Marek Ždánský po finálovém 
vítězství 2:1 nad Zdeňkem Míčkem. V boji 
o bronz udolal Borek Veselý favorizovaného 
Josefa Koutníka.

V závěrečné soutěži čtyřher se stali zaslou-
ženými vítězi Zdeněk Míček s Pavlem Jindři-
chovským, kteří porazili v nervy drásajícím 
finále dvojici Zdeněk Horký – Lubomír Bažant. 
Bronz získala dvojice Ivo Medek – Josef Kovář 
po vítězství nad Věrou Plichtovou a Pavlem 
Ursínym.

7. ročník tenisového turnaje optiků a optiček 
pořádá SAGITTA Brno ve dnech 30. září až 
2. října 2005 v hotelu Tenis Kurdějov. Již 
dnes se mohou přihlásit k účasti všichni ti, 
co už s námi hráli, i ti, kteří se na SAGITTA 
cup pouze chystají. Těšíme se na Vás na 
7. ročníku SAGITTA cupu!

Ing. Jaroslav Majerčík, SAGITTA Brno 

SAGITTA CUP úspěšný pošesté

Šťastný vítěz 6. ročníku SAGITTA cupu Marek Ždánský 
si odnáší ceny nejen za vítězství, ale především za kvalitní 
vyrovnané výkony v průběhu celého turnaje.
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korekční podmínka korekční podmínka korekční podmínka korekční podmínka korekční podmínka korekční po

Při korekci všech refrakčních očních vad 
oko nesmí při pohledu přes korekční 
čočku do dálky akomodovat (akomodace 
bude minimální). 

Daleký bod R je bod na optické ose oka, 
který se zobrazí na sítnici oka s minimální 
akomodací (obr. 1a, 2a).

Emetropické (normálně zobrazující) oko má 
daleký bod v nekonečnu a tuto situaci chce-
me uměle navodit korekční čočkou i u oka 
ametropického (myopického, hypermetro-
pického i astigmatického). Pouze svazek 
paprsků vycházejících z dalekého bodu oka 
projde optickým systémem neakomodujícího 
oka tak, že se jeho paprsky protnou na sítnici 
oka (obr. 1a, 2a). 

Protože daleký bod myopa (krátkozraké-
ho) je před okem, musí zobrazovací svazek 
paprsků vstupovat do neakomodujícího myo-
pického oka rozbíhavě, jako by vycházel 
z dalekého bodu (obr. 1a).

Daleký bod hypermetropa (dalekozraké-
ho) je za okem, proto musí svazek paprsků 
do neakomodujícího hypermetropického oka 
vstupovat sbíhavě, směřuje tedy v prodlouže-
ní za oko do dalekého bodu (obr. 2a).

Jenže myop i hypermetrop chtějí vidět do 
dálky, odkud přichází svazek paprsků přibliž-
ně rovnoběžných, které by se beze změny 
akomodace ametropických očí neprotnuly na 
sítnici a promítnutý obraz by pak v oku nebyl 
ostrý. Proto se při pozorování vzdáleného 
předmětu musí před hypermetropické oko 
postavit korekční čočka – spojka, která 
upraví chod paprsků sbíhavě, a to přesně do 
dalekého bodu (za okem) tohoto korigované-
ho oka (obr. 2b). Tato čočka potom umožní 
hypermetropickému oku pozorovat vzdálené 
předměty s minimální akomodací. Bez této 

čočky by muselo oko do dálky akomodovat, 
což by jej zatěžovalo (s rostoucím věkem 
stále více).

Korekční podmínka do dálky tedy zní:

Obrazové ohnisko korekční 
čočky se musí nacházet přes-
ně v dalekém bodě korigova-
ného oka.

V nekorigovaném myopickém oku se vytvoří 
ostrý obraz vzdáleného předmětu před sítnicí. 
Proto musí myop pozorovat vzdálené před-
měty přes rozptylku, která svazek paprsků 
rozptýlí tak, jako by vycházely z dalekého 
bodu před okem (obr. 1b).

Posouvání korekční čočky 
před okem

Posouváním korekční čočky před okem 
(změnou vzdálenosti od oka) by se také měl, 
v zájmu dodržení výše uvedené korekční 
podmínky, upravit předpis korekční lámavé 
hodnoty čočky, protože se změní její vzdále-
nost od stabilního dalekého bodu. Vzdálenost 
čočka-daleký bod oka se musí vždy rovnat 
obrazové ohniskové vzdálenosti této ko-
rekční čočky. 

Překorigování Podkorigování Korekční čočky

Krátkozrakost
zvýšené akomodační úsilí oka 
– astenopické obtíže

ostrý obraz se nachází před 
sítnicí – snížená zraková 
ostrost

rozptylky

Dalekozrakost
ostrý obraz se nachází před 
sítnicí – snížená zraková 
ostrost

zvýšené akomodační úsilí 
oka – astenopické obtíže

spojky

Korekční podmínka 
očních refrakčních vad

Tabulka: Důsledky nedodržení korekční podmínky do dálky

k
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Proto se musí při přibližování korekce 
k oku (např. při aplikaci kontaktních čoček) 
korekční lámavá hodnota:
•  u myopa snižovat (protože se čočka 

vzdaluje od dalekého bodu a musí se tedy 
prodlužovat její ohnisková vzdálenost) 

•  u hypermetropa zvyšovat (protože se 
přibližuje dalekému bodu korigovaného 
oka a její ohnisková vzdálenost se musí 
zkracovat).

Vzorec pro přepočet vrcholové lámavos-
ti korekční čočky:

S
1́
  vrcholová lámavost na předpise (v diop-

triích)
S

2́
   vrcholová lámavost čočky v jiné vzdá-

lenosti (v brýlích nebo u kontaktní 
čočky)

∆d   změna vzdálenosti korekční čočky před 
okem (v metrech)

Poznámka: změna vzdálenosti ∆d se dosa-
zuje s kladným znaménkem při přibližování 
čočky k oku, se záporným znaménkem při 
vzdalování čočky od oka.

Přepočítání korekčních hodnot čoček při-
chází v úvahu až při vyšších korekcích (nad 
4 D), kdy rozdíl hodnot obou čoček přesáhne 
0,25 D.

Důsledky nedodržení korekční 
podmínky

Vinu na nedodržení výše popsané korekční 
podmínky může mít buď oční lékař (optomet-
rista), který napsal nepřesný předpis, nebo 
oční optik, který nedodržel předepsanou 
vzdálenost korekční čočky od oka (stejnou, 
jaká byla během subjektivního vyšetřování 
korekce u lékaře) a zabrousil stejné hodnoty 
čoček, jaké určoval předpis. Optik měl totiž 
před objednáním čoček přepočítat jejich 
vrcholové lámavosti podle výše uvedeného 
vzorce.

Důsledkem nedodržení podmínky je pře-
korigování nebo podkorigování refrakční 
vady. Jejich vlivy na vidění jsou uvedeny 
v tabulce.

U uživatelů korekce s věkem nad 60 let se 
překorigování krátkozrakosti a podkorigování 
dalekozrakosti vlivem velmi malé akomodační 
schopnosti očí v tomto věku projeví také 
sníženou zrakovou ostrostí. 

Ladislav Najman

Obr. 1 Krátkozraké oko
 a) bez korekce (modré paprsky – zobrazení vzdáleného předmětu O před sítnicí)

Obr. 2 Dalekozraké oko
 a) bez korekce (modré paprsky – zobrazení vzdáleného předmětu O za sítnicí)

S'
2
 = 

S'
1

1-∆dS'
1

 b) s korekcí do dálky rozptylkou

 b) s korekcí do dálky spojkou

ní podmínka korekční podmínka korekční podmínka korekční podmínka korekční podmínka korekční podmínka korekční podmínka 
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inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzi

Móda a kvalita vidění

Módní úzké brýlové obruby stále více a ví-
ce lákají nositele multifokálních brýlových 
čoček, kteří sledují módní trendy a dbají 
o svůj vzhled.

Dnešní presbyopové chtějí jak volnost ve 
výběru brýlové obruby, tak optimální kvalitu 
vidění.

Doposud bylo velmi těžké skombinovat 
funkčnost brýlové čočky, požadovaný kom-
fort vidění a úzkou brýlovou obrubu tak, aby 
výsledek byl plnohodnotný a nikoliv pouhý 
kompromis.

S brýlovou čočkou Varilux® Ellipse™ již 
žádné kompromisy dělat nemusíte.

Požadavky na vidění v úzkých brýlových 
obrubách

Jiné poměry, než při běžných brýlových 
obrubách

Poměr výšky a šířky v úzkých brýlových 
obrubách je často větší, než u běžných 
brýlových obrub. Úzké brýlové obruby jsou 
nižší a širší.

Rozdílné přirozené návyky s úzkými brýlo-
vými obrubami

Nositelé brýlí přizpůsobují své návyky 
tvaru své brýlové obruby. Takže ti, kteří 
nosí úzké brýlové obruby, mají své návyky 

VARILUX® ELLIPSE™
MULTIFOKÁLNÍ BRÝLOVÁ ČOČKA SPOLEČNOSTI ESSILOR, 

KTERÁ ZAJISTÍ PŘIROZENÉ VIDĚNÍ NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI 
V ÚZKÝCH BRÝLOVÝCH OBRUBÁCH

naprosto jiné, než nositelé běžných brýlo-
vých obrub.

Studie fyziologických a vizuálních návyků, 
která byla provedena oddělením pro výzkum 
a vývoj společnosti Essilor, umožnila lépe 
pochopit vizuální požadavky nositelů úzkých 
brýlových obrub a vyvinout tak multifokální 
brýlovou čočku, která plně respektuje tyto 
fyziologické požadavky.

Multifokální brýlové čočky Varilux® Ellipse™ 
plně respektují přirozené návyky vidění v úz-
kých brýlových obrubách.

Speciální koncept a design brýlových čo-
ček Varilux® Ellipse™ nabízí vysokou kvalitu 
vidění multifokálních čoček Varilux® pro úzké 
brýlové obruby.

Varilux® Ellipse™ nabízí nejkratší minimální 
výšku centrace – jen 14 mm.

I oproti minimální centrační výšce 14 mm pro 
úzké brýlové obruby nabízí Varilux® Ellipse™ 
plnohodnotný komfort vidění multifokálních 
brýlových čoček Varilux®, které mohou být 
vsazené i do velmi úzkých brýlových obrub 
s minimální výškou očnice 24 mm.

Oválný tvar brýlových čoček: tenčí a este-
tičtější řešení

Oválný tvar brýlových čoček Varilux® Ellip-
se™ usnadňuje vsazení a montáž do úzkých 
(nízkých a dlouhých) brýlových obrub. Oválný 
tvar je optimalizován pro minimalizaci tloušťky 
a dodává tak svým uživatelům atraktivnější 
vzhled.

Varilux® je progresivní i v úzkých brýlových 
obrubách

Essilor Team

Proč volit mezi módními úzkými brýlovými obrubami ....
.... a plnohodnotným viděním na všechny vzdálenosti?

I presbyopové si mohou zvolit svůj styl
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VARILUX ELLIPSE
MULTIFOKÁLNÍ  BRÝLOVÁ ČOČKA

PŘIROZENÉ V IDĚNÍ  NA VŠECHNY

V Z D Á L E N O S T I  V  Ú Z K Ý C H

B R Ý L O V Ý C H  O B R U B Á C H
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jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí 

Jakou úlohu ve Vašem životě hraje 
zrak?

Klíčovou. Jako v životě každého člověka, 
který má to štěstí, že může užívat svých 
smyslů.

Věříte v lásku na první pohled, nebo se 
řídíte jinými smysly?

Ne, na lásku na první pohled nevěřím. To je 
spíše okouzlení, ale skutečná láska znamená 
úctu ke druhému, sdílení stejných hodnot 
i touhu zvládat těžké situace společně. To 
je věc poznávání a zrání a to nevznikne na 
první pohled.

Co Vás upoutá na první pohled – barva, 
tvar, zvuk, vůně, nebo něco jiného?

Kdysi se mi líbili černovlasí a černoocí muži. 
Dnes tomu nepřikládám žádný význam.

Na co se ráda díváte?
Do nebe. Na hry světel a stínů na obloze. 

Do korun stromů. Na rozkvetlé louky. Na věže 
kostelů. Na tahy ptáků.

Existuje něco, na co se vydržíte dívat 
hodiny? Na jaký obraz či výjev nikdy ne-
zapomenete?

Hodiny je možná trochu moc. Ale hodinu 
ano. Na výše uvedené nebo na hladinu 
moře.

Na čem vaše oko naposledy spočinulo 
a Vy jste byla úžasem okouzlena?

Když místo kukly seděl vedle opuštěného 
příbytku krásný motýl.

Jaké místo na světě podle Vás stojí za 
vidění?

Nevím. Je tolik krásných míst na světě. Já 
žádné jedno speciální nemám.

Zavíráte před něčím oči?
Před zabíjením. Nechci se dívat na vraždy 

a popravy. Lidí, zvířat, ani přírody. Bolí to. 
Myslím, že se člověk má bránit negaci. Dnešní 
svět nám to všechno servíruje v televizi a sdě-
lovacích prostředcích po kilech a otupuje tak 
naši citlivost na hrůzu. U dětí to pak může vést 
i k destrukci jejich osobnosti.

Otevřel Vám někdy někdo oči?
V jistém smyslu ano. Někdy v osmdesátých 

letech jsem poznala přátele chartisty, kteří 
také byli ekology. Vystěhovali se z Prahy a žili 
podle toho, co cítili. Také mi pomáhali s mým 
postiženým dítětem. Zjistila jsem, že se dá žít 
za málo, radostně a čistě.

Nad čím byste přivřela oko?
Nad lidskou slabostí. Současně ale vím, že 

je třeba ji překonávat. Teprve odvahou stát za 
hodnotami i tam, kde to není pohodlné, něco 
můžeme získat.

Je Vám něco trnem v oku?
Přikrčenectví. Neochota pomáhat druhým, 

naslouchat druhým. Přebujelý egoismus.

„Stát se vidoucím“ – jak vidíte tento 
proces Vy?

Otevřít opravdu oči. Mnoho lidí si myslí, že 
vidí, ale ve skutečnosti vidí pouze povrch, 
který nevypovídá o vnitřku. Tam je teprve 
první nakročení k pravdě. Mám nevidomou 
přítelkyni a často vnímám, že „vidí“ víc než 
většina zdravých.

 
Co nebo koho byste střežila jako oko 

v hlavě?
Lásku.

Kdy se Vám nejvíce potvrdilo rčení „Oko, 
do duše okno“?

Nevím. Oko je součástí výrazu obličeje. 
Málo lidí opravdu svítí. A my se umíme dobře 
maskovat, aby se nic nepoznalo.

Zažila jste situaci, kdy jste si mohla říct 
„Co oko nevidí, to srdce nebolí“?

Ano, jako každý. Souviselo to se zklamáním 
v lásce. Dnes jsem ale za to poznání vděčná. 
Je lépe znát pravdu a žít v pravdě, než sebe 
sama klamat. Stejně to štěstí nepřinese.

Kdo a čím si u Vás udělá dobré oko?
Upřímností. Ochotou nedívat se jen na sebe.

Zažila jste v poslední době pocit, že Vás 
snad „klame zrak“?

Ne. Už jsem velká a vím, jaký je svět.

Jak si nejlépe odpočinete?
Doma s knihou, poslechem hudby, s přáteli, 

v přírodě.

Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
Někdy ano. Ale spíše se toho pohledu 

momentálně bojím. Přesto věřím, že jak stojí 
v Bibli, jednou bude nová země. Musíme ale 
na sobě pracovat. Zadarmo není nic.

Co Vám udělá největší radost?
Dobré činy. Můj syn.

Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Nevím. Nechci snít jenom krásné sny. Sny 

nám ukazují, co jsme. Jenže sami tomu moc 
nerozumíme. Ani já občas nerozumím svým 
snům.

Jaký vhled a poučení Vám dává Vaše 
práce?

Moje současná práce mě učí snášet věci, 
které nemohu ovlivnit, trpělivosti i umění 
jednat s těmi, se kterými je těžké se někdy 
shodnout. To je dobrá škola.

Z pohádek známe situaci, kdy musí 
hlavní hrdina jít stále kupředu a nesmí 
se ohlédnout. Přesto Vy osobně – co 
vidíte, když se ohlédnete (a co máte před 
sebou)?

Mám za sebou dobré i špatné. Snažím se 
vyvarovat toho, o čem vím, že nebylo ode mne 
nejlepší, protože to mě nejvíc mrzí. Snažím 
se dělat a rozvíjet to, co považuji za správné. 
Abych se jednou, až budu svůj život končit, 
nemusela moc stydět a abych věděla, že jsem 
udělala tolik, kolik bylo v mých silách.

Za rozhovor poděkovala redakce

Jak to vidí... Táňa Fischerová
herečka a poslankyně, jedna z moderátorek televizních Adventních koncertů, členka správní rady Nadace Vize 97, 
různých ekologických sdružení, Amnesty International a mnoha dalších sdružení. Vyšly jí knihy Bílý den, Lydiiny 
dveře, kniha rozhovorů Nežít jen pro sebe a knížka koláží Jeden čas seje druhý plody sbírá, s CD, kde zpívá spolu 
s Danielem Dobiášem. Hraje v Lyře Pragensis.

j
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dí 

Turné 2004

Více než 1000 

návštěvníků za 

6 dní

Všem mockrát 

děkujeme
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Isoastigmatická 
mapa
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Isoastigmatická
mapa
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Design SOLAOne je v˘sledkem 10letého v˘zkumu zku‰eností uÏivatelÛ progresivní
korekce a anal˘z ergonomie vidûní uskuteãnûného s 10.000 presbyopy. Tento v˘zkum
vedl k pochopení skuteãn˘ch poÏadavkÛ nositelÛ br˘lí a definoval zásadnû nov˘ design
SOLAOne.

Velkorys˘ díl do dálky s maximální redukcí periferního rozostfiení a plavání obrazu

Vût‰í a ‰ir‰í díl na stfiední vzdálenosti se zlep‰en˘m binokulárním vidûním

Vy‰‰í a ‰ir‰í díl do blízka pro rychlou fixaci s minimálním pohybem oãí

Vût‰í díl do blízka se zdokonalenou pozicí pro rÛzné druhy ãtení

Minimální v˘‰ka centrovacího bodu 18 mm garantuje optimální funkci ve velk˘ch 
i mal˘ch obrubách

Technologie „Design by Prescription" zohledÀuje v˘‰i a typ refrakãní vady a velikosti adice
pro unikátní design kaÏdé ãoãky

á 

Se SOLAOne můžete nabídnout 
Vašim zákazníkům to nejžádanější:

Zrakovou pohodu, přizpůsobivost 
a vyvážené vidění při všech 
každodenních situacích.

 s k u t e č n ý  ž i v o t
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zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti

…záhadné těleso s dráhou komety obje-
vili v minulých dnech astronomové Jana 
a Miloš Tichý z jihočeské observatoře 
na Kleti.

Protože se zatím nepodařilo prokázat 
jeho kometární aktivitu, je v mezinárodních 
katalozích zařazeno mezi planetky s neob-
vyklou dráhou pod označením 2004 RT109. 
„Má dráhu jako krátkoperiodické komety 
Jupiterovy rodiny,“ uvedla Jana Tichá, která 
je ředitelkou Hvězdárny a planetária v Čes-
kých Budějovicích s pobočkou na Kleti. 
Šance, kdy by bylo možné ještě zaznamenat 
případnou kometární aktivitu tělesa a od-
halit tak „spící kometu“, bude podle Tiché 
koncem října, kdy bude nejblíže Slunci. 
Další příležitost nastane až při jeho příštím 
návratu ke Slunci, což bude až za osm let. 
Podobných těles je mezi 250 000 zazna-
menanými planetkami podle Tiché jen asi 
dvacítka. Rozměry tohoto tělesa odhadují 
odborníci na 0,5 až 1,2 kilometru. 

Astronomové řadí malá tělesa ve sluneční 
soustavě do různých kategorií. Rozlišují 
typické planetky hlavního pásu kroužící na 
jen málo protáhlých drahách mezi Marsem 
a Jupiterem, asteroidy přibližující se k Zemi, 
komety na protáhlých drahách charakteris-
tické oblakem plynu a prachu kolem jádra, 
případně i ohonem, a tělesa za drahou 
Neptunu. Jen velmi výjimečně najdou těle-
so, které nezapadá jednoznačně do žádné 

z těchto skupin. A takovým je právě kleťský 
objev.

Jihočeští astronomové proto požádali o po-
moc kolegy ze zahraničí s většími přístroji. 
Zatímco v Arizoně bylo zataženo, kolegům 
z observatoře Mauna Kea na Havaji se 
podařilo pořídit dvě série snímků. Přestože 
použili různých filtrů pro snazší zobrazení 
plynu i prachu, ani velký dalekohled s prů-
měrem zrcadla 2,2 metrů (dalekohled Klenot 
na Kleti má průměr 1,06 metrů) neprokázal 
kometární aktivitu. 

Tichá žertem poznamenala, že by potřebo-
vala kromě observatoře na Kleti ještě poboč-
ku někde v jižním Pacifiku, aby mohli objevená 
tělesa pozorovat členové jejího týmu. Často 
se totiž stane, že nový objev „odletí“ a je 
pozorovatelný jen z jižní polokoule, kde je 
hvězdáren poskrovnu, dodala. 

Minulý týden Tichá převzala za výzkum 
planetek a komet a za propagaci oboru Cenu 
Zdeňka Kvíze, kterou každé dva roky uděluje 
Česká astronomická společnost. Jihočeská 
astronomka je předsedkyní Komise Meziná-
rodní astronomické unie pro pojmenovávání 
nově objevených planetek.

Zdroj: www.ihned.cz, 27. 9. 2004, 
převzatý článek (ČTK)

…miniaturní dalekohled objevil novou 
planetu. Nová obří planeta, která obíhá kolem 
vzdálené hvězdy podobné našemu Slunci, 
byla odhalena díky dalekohledu o průměru 
pouhých deseti centimetrů. Podle vědců 
by tento objev mohl otevřít novou etapu ve 
výzkumu vesmíru. 

Dalekohled s rozměry, jaké používají ama-
térští astronomové, zaznamenal opakované 
zatmívání světla jasné hvězdy nacházející se 
ve vzdálenosti 500 světelných let od Země. 
To signalizovalo přítomnost velké planety, 
která v pravidelných intervalech při svém po-
hybu mezi Zemí a zmíněnou jasnou hvězdou 
blokuje průnik světla. Následné pozorování 
z Havaje mohutným dalekohledem o průměru 
deset metrů uvedenou teorii potvrdilo. „Tento 
objev ukazuje, že i skromné dalekohledy 
mohou nesmírně přispět ke zkoumání planet,“ 
komentoval zprávu zaměstnanec Harvardova 
střediska astrofyziky Guillermo Torres.

Za poslední desetiletí bylo objeveno přes 
stovku podobných planet, které obíhají ko-
lem jiných sluncí, než je naše. Nová planeta 
nazvaná TrES-1 je obřím shlukem plynů o ve-
likosti Jupiteru a nachází se v souhvězdí Lyra. 
Dráhu kolem svého slunce překoná za tři dny, 
přičemž se od něj pohybuje ve vzdálenosti 
6,347 milionu kilometrů. 

Zdroj: www.ihned.cz, 26. 8. 2004, 
převzatý článek

…holubi se při své cestě domů ori-
entují rovněž podle silničních komu-
nikací a železničních tratí. Potvrdil to 
tým evropských odborníků pod vedením 
Hanse-Petera Lippy z univerzity v Curychu, 
kteří výsledky svého sledování uveřejnili 
v odborném časopise Current Biology.
Tým vyhodnotil údaje z více než dvou set 
letů holubů, kteří měli na zádech upevněny 
přijímače družicové navigace a absolvovali 
trasy domů až do vzdálenosti osmdesáti 
kilometrů z místa vypuštění. Na začátku své 
cesty se holubi orientovali především podle 
silnic a železničních tratí, poblíž svého do-
mova však tyto dopravní komunikace opustili 
a nacházeli směr spíše podle dominantních 
objektů v krajině.

Holubi využívají obzvláště rádi silnice 
k orientaci v případech, když stejnou trasu 
absolvovali již dříve. Výzkumníci pak odvodili, 
že se holubi během letu instinktivně učí, které 
dopravní trasy mají k letu využívat. Přitom při-
způsobují svůj vnitřní kompas podle nově zís-
kaných poznatků a mění směr cesty. Navigace 
podle dopravních tras jim umožňuje mít „vol-
nou hlavu“ pro jiné záležitosti, například pro 
sledování, zda v jejich blízkosti není dravec.
Holubi mají pozoruhodné orientační schop-
nosti, které jsou založeny z velké části na způ-
sobilosti orientovat se podle magnetického 
pole Země. Nová studie tak potvrdila dřívější 
sledování, že holubi umějí měnit svou orien-
tační strategii podle okamžité potřeby. 

Zdroj: www.ihned.cz, 26. 8. 2004, 
převzatý článek

…Země začne být pro mimozemšťany 
neviditelná. Rozvoj kabelové televize má i ne-
čekaný dopad: snižuje šanci, že si existence 

Zajímavosti ze světa optiky

Víte, že…

Z
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inteligentního života na Zemi všimnou vzdá-
lené kosmické civilizace. Pokud samozřejmě 
nějaké existují v myslitelném dosahu.

Běžné televizní vysílání proniká atmosférou 
do vesmíru lépe než vlny nesoucí rozhlasový 
signál. Pomineme-li první pokusy, začalo 
pravidelné televizní vysílání koncem čtyřicá-
tých let dvacátého století. Od té doby se jeho 
signály vzdalují rychlostí světla od Země; dnes 
se tedy dají zachytit ve vzdálenosti nějakých 
padesáti světelných let, kde mohou podat 
důkaz o technické civilizaci na naší planetě.

Obdobné důkazy, přicházející však z ves-
míru, hledají s pomocí obřích radioteleskopů 
i pozemští astronomové. V rádiovém šumu 
vesmíru se snaží objevit ty signály, které cizí 
civilizace vyslala záměrně, aby na sebe upo-
zornila, a do nichž snad vložila nějaké posel-
ství o sobě. Současně však vyhodnocují, zda 
nezachytí jakýkoli jiný ozvuk činnosti vzdálené 
technické civilizace. Třeba nějakou paralelu 
k televiznímu vysílání. Zatím nenašli nic. 

Kdo postřehne signály, kterých ubývá? 
Lidstvo v příštích letech přestane dávat příle-

žitost svým kosmickým sousedům, aby se o nás 
dozvěděli. Stále více televizních programů se 
vysílá přes kabelovou televizi a pomocí družic, 
které zaměřují signál na přesně stanovené 

oblasti zemského povrchu, a ještě ke všemu 
si vystačí s vysílači o malém výkonu.

Pokud bude tato tendence pokračovat, 
a jak se zdá, ona pokračovat bude, sníží se 
množství i intenzita elektromagnetických 
televizních signálů pronikajících do vesmíru. 
Tím poklesne také pravděpodobnost, že si 
těchto signálů někdo ve vesmíru všimne.
Jak píše časopis New Scientist, s tímto 
konstatováním přišel začátkem srpna na 
konferenci na americké Harvardově univerzitě 
legendární astronom Frank Drake. Právě on 
je průkopníkem pátrání po mimozemských 
civilizacích a před čtyřmi desetiletími je začal 
hledat radioteleskopem. 

Možná už mají kabel 
Drake uvedl, že pokud v příštích letech 

skončí současný typ televizního vysílání, bude 
vlastně doba, po kterou je naše civilizace jeho 
prostřednictvím detekovatelná, trvat jen jedno 
století. To skutečně hodně snižuje pravděpo-
dobnost, že potenciální mimozemšťané stačí 
najít televizní signály letící kolem nich. Nicmé-
ně Frank Drake z poznatku, že Země zřejmě 
přestane do okolí vysílat televizní programy, 
vyvodil i dobrou zprávu pro celý pozemský 
program hledání vesmírných civilizací. Jest-
liže se za uplynulých čtyřicet let nepodařilo 

zachytit žádný mimozemský signál, může to 
prostě znamenat, že jej vyspělejší civilizace 
už vůbec nevysílají. Prostě si tam už dávno 
pořídili kabelovou televizi.

Laser může nést zprávu místo televiz-
ního vysílání

Strategie pátrání po mimozemšťanech 
(označované zkratkou SETI – Search for 
Extraterrestrial Intelligence čili Hledání mi-
mozemské inteligence) už také počítají s tím, 
že vysílání a hledání signálů se nemusí sou-
střeďovat na elektromagnetické vlny. Začíná 
se uvažovat o optických zprávách.

Původně vypadala představa vysílání svě-
telných paprsků do vesmíru jako nepraktická 
až nesmyslná. Vývoj laserů však ukazuje, že 
to možné je. Například fyzik Paul Horowitz 
z Harvardovy univerzity vypočítává, že laser 
napájený jadernou energií by mohl produkovat 
kratičké pulzy, které v daný okamžik výrazně 
převýší intenzitu záření našeho Slunce. Ho-
rowitz už i navrhl nový teleskop, který by měl 
podobné laserové pulzy hledat ve vesmíru. 
To pro případ, že by mimozemšťané měli 
stejný nápad.

Zdroj: www.ihned.cz, 19. 8. 2004, 
převzatý článek

Přečetl Dr. Petr Kašpar

Výhradním dodavatelem obrub francouzské firmy

ve čtyřech modelových řadách

Bourgeois, Antoine Bourgeois,
Figures Libres a Ligne 21

je firma Madra Energy, spol. s r.o.

M
AD

RA
 E

NE
RG

Y, 
sp

ol.
 s 

r.o
.

Ná
ro

dn
í 2

3,
 1

10
 0

0 
Pr

ah
a1

, t
el

.: 
22

4 
21

3 
22

2
fa

x:
 2

24
 2

13
 2

26
, e

-m
ai

l: 
m

ad
ra

_e
ne

rg
y@

se
zn

am
.c

z

inzerce

vosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti za

coo4_2004.indd   33coo4_2004.indd   33 11/29/04   9:46:05 AM11/29/04   9:46:05 AM



34 Česká oční optika 4/2004

brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlo

Historie a vývoj firmy

R + H (Rupp + Hubrach) jsou partnerem 
úspěšných a moderních očních optiků. 
Výroba v Bambergu je považována za jednu 
z nejmodernějších v Evropě, denně zde 
vzniká více než 19 000 skel individuálně dle 
požadavků zákazníka.

Společnost je odborníkem především na 
silikáty, plasty, polykarbonát TILIUM. Je 
známa také zušlechtěním dvojité tvrzené 

vrstvy GHnc pro organická skla, nejlehčím 
sklem na světě MD 0,99 a UV 400 – sklem 
se 100% ochranou proti UV záření. K jejím 
výrobkům patří také multifokální sklo EVOLIS, 
multifokální sklo SELECTIVE se zkrácenou 
progresí a sklo Hellaplast Office pro práci 
u monitoru.

Pro společnost je nejdůležitějším pojmem 
kvalita a inovace, jak lze vysledovat z její 
historie na následujících řádcích.

Světoví výrobci brýlových čoček

b

Rupp + Hubrach
Společnost Optischen Werkstätten Rupp 

+ Hubrach založili Max Rupp a Carl Hubrach 
v Bambergu v lednu 1922.

V roce 1935 společnost začíná své výrobky 
vyvážet do celého světa.

V březnu 1945 lehlo sídlo firmy při náletu 
popelem, v srpnu se tedy začínají brýlová skla 
vyrábět na novém místě „Am Zwinger“.
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Firma podstatně rozšiřuje svoji výrobu v ro-
ce 1971 a stěhuje se do nových prostor na 
Von-Ketteler-Strasse.

V roce 1983 se vedení firmy ujímá třetí 
generace Hubrachů a Ruppů, jmenovitě 
Günther Hubrach a Werner Rupp.

Ve Forchheimu je založena v roce 1987 
pobočka Laser-Vision. V listopadu se začíná 
rozbíhat ve spolupráci s Fraunhoferovým insti-
tutem v Mnichově výroba tvrzené vrstvy GH.

Ve spolupráci s jenskou optikou vyvíjí 
společnost Rupp + Hubrach v květnu 1994 
laserový ochranný filtr, který se stává celo-
světovým překvapením. V červnu dochází 
k novému vývoji tvrzené vrstvy GHnc s nano-
kompozitní technologií pro organická brýlová 
skla. Byla vyvinuta ve spolupráci s Institutem 
nových materiálů v Saarbrückenu.

Na jaře roku 1996 je úspěšně předvedeno 
multifokální sklo SELECTIVE a od května 
nabízí společnost R + H první brýlová skla 
s tvarovaným okrajem vyrobená technologií 
Powertracing.

V Blessingtonu v Irsku vzniká v říjnu 1998 
podnik pro výrobu silikátových skel.

V listopadu 1998 přichází R + H na němec-
ký trh s polykarbonátovými brýlovými skly.

V roce 1999 společnost vybudovala Cen-
trum služeb pro zákazníky a investuje do 
jedné z nejmodernějších výrob v Evropě. 
Začíná se používat TILIUM, nový materiál 
pro brýlová skla, vhodný zejména pro vrtané 
brýle.

V roce 2000 začíná společnost propagovat 
nejlehčí brýlové sklo na světě: MD 0,99. V na-
bídce figurují také výrobky SWITCH a FUN-
COLOURS – skla, která mění barvu podle 
intenzity světla od žluté až do azurové.

Rupp + Hubrach jako první německý vý-
robce nabízí korekční skla do speciálních 
sportovních brýlí, a to od roku 2001.

brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočk

V říjnu 2001 získalo multifokální sklo EVO-
LIS na veletrhu SILMO v Paříži cenu Zlaté 
Silmo za nejlepší inovační výrobek.

Materiál TILIUMplus dostává v roce 2002 
novou tvrzenou vrstvu, mnohem odolnější 
proti poškrábání.

V roce 2004 představuje společnost na 
veletrhu Opti v Mnichově novou progresivní 
brýlovou čočku ysis.

Výhradní dovozce pro ČR: 
TS Optik, spol. s r.o., Kšírova 118, 
619 00 Brno, tel./fax: 543 251 407, tel.: 
543 234 440, e-mail: brno@tsoptik.com
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Pokud Vás naše nabídka zaujala,  zašlete Váš životopis na adresu:
FOTEX ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o., k rukám Kateřiny Urbánkové, IBC Pobřežní 3, 186 00 Praha 8

DIČ: CZ25127993, IČO: 25127993, tel.: 224 835 492, 602 702 040, fax: 224 835 495

Pro novou oční optiku v PRAZE v Edenu, kterou otevíráme v únoru 2005 hledáme odborníky v oboru:

OČNÍ OPTIK + OPTOMETRISTA
Požadujeme:

Diplom z optiky nebo optometrie, samostatnost, ochotu učit se, pružnost, obchodního ducha, 
vlohy k jednání s lidmi a chuť do práce. 

Nabízíme:
Profesionální podmínky, speciální zaškolení, možnost odborného růstu, stabilitu velké firmy, motivující plat.

FOTEX OPTIC
KOC Nový Smíchov
Plzeňská 8
150 00 Praha 5

FOTEX OPTIC
Vídeňská 100
619 00 Brno

FOTEX OPTIC
U letiště 2/1074
320 11 Plzeň

FOTEX OPTIC
Novinářská 6a/3178
702 00 Ostrava

FOTEX OPTIC
Kafkova 8
779 00 Olomouc

FOTEX OPTIC
Nárožní ulice
150 00 Praha-Stodůlky

FOTEX OPTIC
Cimburkova 4
612 00 Brno

FOTEX OPTIC
Brněnská 1825
500 09 Hradec Králové

FOTEX OPTIC
třída 3. května 1170
763 02 Zlín Malenovice

FOTEX OPTIC
Havířská 17/352 Všebořice
400 01 Ústí nad Labem

i inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inz
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veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletr

Veletrh SILMO, pořádaný v srdci 
jednoho z nejvýznamnějších 
světových měst módy, je sta-
bilním favoritem v kalendáři 
optických veletrhů.

Úspěšnost letošního 37. ročníku veletrhu 
dokládají následující čísla: 1 003 vystavo-
vatelů (z toho 68 % zahraničních) představilo 
své novinky na výstavní ploše 75 000 m2  ve 
3 halách. Módní trendy na rok 2005, značko-
vé obruby, novinky z oblasti kontaktologie, pří-
strojů a zařízení i vybavení pro prodejny oční 
optiky zhlédlo 42 759 návštěvníků, z nichž 
22 270 (52,1 %) bylo z Francie a 20 489 
(47,9 %) ze zahraničí. 

Nepopiratelný je také neustálý rozvoj a růst 
veletrhu. Příjemné obchodní prostředí, které 
každý rok přitahuje na SILMO řadu špičko-
vých výrobců, je výsledkem kvalitního zastou-
pení velkých odběratelů z celého světa.

Letošní „FÓRUM“ bylo věnováno trendům 
v oblasti slunečních brýlí. Místo, ve kterém 

se konalo, působilo značně sugestivně, 
neboť připomínalo prosvětlený tunel. Ná-
vštěvníky tak mohly zaujmout tyto tři výrazné 
trendy:
– Trend „Buď chic“ (CHIC), tedy synonymum 
pro vytříbenou eleganci. Výrobci vychází 
z faktu, že 64 % lidí, kteří nosí sluneční brýle, 

požadují výrobek, jež je „odlišný“, originální 
a nápaditý.
– Trend „Zvolni, nenech se vystresovat“ 
(NO STRESS), s důrazem na design a kva-
litu.
– Trend „Prožívej štěstí“ (BE HAPPY), 
který klade důraz především na účel použití, 
design a barvu.
Soutěž SILMO D’OR – velká mezinárodní 
soutěž technologie a módních trendů – osla-
vila letos 10. výročí konání v kouzelných 
prostorách Musée des Arts Forains v pro-
středí plném kolotočů, pouťových atrakcí 
a voskových figurín. Kreativitu vystavovatelů 
a technologické novinky ocenila porota 
prestižní cenou Silmo d‘Or 2004 celkem 
v 11 kategoriích.  

• V kategorii Sluneční a módní brýle: 
GOLD & WOOD za model STAR

• V kategorii Brýle pro děti a dospívající 
mládež: ASPEX za model EASYTWIST

• V kategorii Přístroje, nářadí a materiály: 
ESSILOR za produkt 
ESSILOR KAPPA CT

• V kategorii Optické přístroje: 
MEDAS SA za produkt KOWA

• V kategorii Marketingové a obchodní pro-
středí: ZENKA za produkt KIT PLV

• V kategorii Brýlové čočky: 
HOYA za model HOYALUX Id

Mezinárodní veletrh

22.–25. 10. 2004, Porte de Versailles, Paříž

v

coo4_2004.indd   38coo4_2004.indd   38 11/29/04   9:46:23 AM11/29/04   9:46:23 AM



4/2004 Česká oční optika 39

• V kategorii Kontaktologie: 
JOHNSON & JOHNSON za produkt 
ACUVUE ADVANCE with hydraclear

• V kategorii Přístroje pro krátkozrakost: 
TELESENSORY za produkt PICO

• V kategorii Sportovní brýle: LOGO 
za model PANORAMA de TAG HEUER

• V kategorii Obruby – technologická inovace:
Design MARKUS T za model 
ME MARKUS T; 
NICO za model RACING

• V kategorii Optické obruby – styl, design:
dámské obruby – JF REY za model JF 
2109, pánské obruby – THEO za model 
LD 5S

• Poprvé byla letos udělena cena The Op-
tical World Symposium Award, laureátem 
se stal OPTOTECH za produkt Smart 
LAB.

Novinky a trendy v oblasti 
brýlových obrub pro nadcházející 
sezónu

– Obruby od renomovaných návrhářů – 
Chanel bude například pracovat s pastelovými 
barvami a třpytkami ve tvaru obočí na horní 
části obruby, Gucci volí styl velkých obrub, 
prosté tvary i barvy a klade důraz na lehkost, 
proto spodní část skel přidržuje nylon, Nina 
Ricci se inspiruje 80. léty.

– Obruby v městském stylu – firma Axebo 
například zvolila typ „chameleon“, kdy měníte 
barvu dle prostředí a nálady, společnost Fa-
connable se představila s obrubami ve tvaru 

půlměsíců, které nesou slovo měsíc už ve 
svém názvu. Firma Parasite představila stej-
nojmenné obruby, jejichž originalita spočívá 
v tom, že stranice nekončí za uchem nositele, 
ale rozdvojuje se do tvaru vidlice a opírá se 
o obličej v oblasti spánku.

– Obruby ve stylu retro-futurismu se in-
spirují technem a oslovují tzv. „matrixovou ge-

neraci“. Využívají kontrastu čistých, technicky 
dokonale vytvořených linií zkombinovaných 
s křiklavými barvami. Společnost Eye‘DC 

se například zaměřila na obruby pro děti ve 
věku 7–12 let a upoutá nápaditými, veselými 
barvami a na obrubu přidává, jak je u této 
značky zvykem, postavičku žabky, případně 
malé čertovské růžky.

– Obruby ve stylu hyperaktivity, tedy 
ty, které jsou známkou pohody, ale zároveň 
vysoké profesionality, proto mají dynamické 
linie. Společnost Jee Vice se například 
zaměřuje na obruby pro ženy, obruby se 
pohodlně nosí, jsou moderní a lehké, proto 
vhodné především pro sport, Adidas také 
vychází vstříc sportovcům a přidává k brýlím 
obecně celou řadu doplňků – systém, který 
zabraňuje zamlžování brýlí, nosnice mezi skly 
je možné ohýbat dle Vaší potřeby, je možné 
odejmout sedla.

V módě začínají být opět řetízky na brýle, 
se kterými si návrháři vyhrají (vytvářejí je 
z korálků, inspirují se faunou a flórou Afriky, 
používají stříbro).

Redakce

Jak jsme Vás v minulém čísle informova-
li, letecký zájezd na SILMO 2004 vyhrála 
v soutěži vyhlášené zastoupením veletrhu 
SILMO v ČR slečna Štěpánka Zdvořáč-
ková. Do Paříže ji doprovázela paní Věra 
Hoblová, vedoucí prodejny AXIS OPTIK 
v Mariánských Lázních. Výherkyni jsme 
požádali o krátký rozhovor.

Jak jste zareagovala na zprávu o výhře?
Nevěřila jsem.

Čtete časopis Česká oční optika pravi-
delně, nebo to byla náhoda?

Časopis mám nyní předplacený a čtu jej 
pravidelně.

Jaké jsou Vaše první dojmy z procházek 
po Paříži?

Paříž je krásná, těžko popsatelná, prostě ji 
musíte vidět. Dostatek prostoru pro volný čas 
a zábavu propletený přírodou, fontánkami, 
spoustou kavárniček a míst k odpočinku. 
Moc se mi také líbilo, jak jsou francouzští 
muži upravení, navonění a starají se o sebe 
a své děti.

Co Vás zaujalo na veletrhu SILMO?
Nejvíc mě zaujalo nápadité řešení odpočin-

kové zelené plochy s obrovskými brýlemi pro 
unavené a hladové návštěvníky.

Jak na Vás zapůsobilo pojetí ceremoni-
álu předávání Zlatých cen Silmo?

Předávání Zlatých cen Silmo jiskřilo úžasnou 
atmosférou. Celý galavečer probíhal v  napro-

 Výherkyně leteckého zájezdu Štěpánka Zdvořáčková (vpravo) a Věra Hoblová (vlevo) s ing. Bohuslavou Knopovou 
na stánku veletrhu OPTA.
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sto spontánní a zároveň netradiční atmosféře 
dané prostředím – jako Benátská noc.

Co si z Paříže odvážíte jako optik a co 
jako turista?

Jako optik – turista jsem si přivezla stovky 
fotek a zážitků z denní i noční Paříže. Chtěla 
bych poděkovat všem zúčastněným za krásně 
strávené dny v Paříži. A zejména paní Zuzaně 
Šubrtové (z Active Communication, zastou-
pení veletrhu SILMO v ČR – pozn. red.) za 
laskavou péči a milou společnost.

Obě výherkyně se na veletrhu setkaly 
i s ing. Bohuslavou Knopovou z a.s. 
Veletrhy Brno, která v Paříži již tradičně 
reprezentovala brněnský veletrh OPTA. 
I paní Knopová nám odpověděla na pár 
otázek.

Jak hodnotíte účast veletrhu OPTA na 
letošním SILMU?

Velice kladně. Je příjemné se opět po roce 
potkat se známými obchodními partnery, se 
kterými se zde vídáme pravidelně, přičemž 
z některých z nich se za ta léta stali už přá-
telé. Zároveň se tady navazují nové kontakty 
s lidmi z celého světa. Každý rok je SILMO 
jiné a něčím zajímavé. Těší mě, že už se v op-
tickém světě o veletrhu OPTA hodně ví a že 
řada návštěvníků veletrh OPTA zná anebo se 
o něj zajímá, ba co dím, cíleně nás na veletrhu 
SILMO vyhledává.

Nacházíte na SILMU inspiraci pro veletrh 
OPTA? ...nebo jinak: Zaujala Vás nějaká 
novinka či zajímavost natolik, že jste si 
řekla: „Tak tohle chci mít v Brně...?“

Určitě. Letos mě např. zaujalo „FÓRUM 
TRENDŮ“, které působilo neuvěřitelně pří-

jemně, svěže a originálně. Kreativita, grafika 
a barevnost byly skvělé. Byl zde cítit „duch“ 
bohémské Paříže. Ve třech sektorech mohli 
návštěvníci zhlédnout: „CHIC TREND“ – na-
bídka pro uživatele, kteří preferují originální 
a sofistikované brýle, „NO STRESS TREND“ – 
nabídka pro náročné uživatele, kteří vyhle-
dávají kvalitu, kladou důraz na estetický 
vzhled, chtějí se dobře cítit, vyžadují perfektní 
Up-to-Date design a dokonalé konstrukční 
řešení a „BE HAPPY TREND“ – nabídka pro 
uživatele, kteří se radují ze života a chtějí, aby 
i jejich brýle přispívaly k jejich každodenním 
radostem a příjemným pocitům svým desig-
nem a hravými až nápadnými barevnými 
odstíny. Nositelé bývají dobrodružné povahy, 
vyhledávají stále nové impulzy a příjemné 
prožitky.

Také se mi líbilo řešení odpočinkové zóny 
pro návštěvníky. Grafika letošních informač-
ních materiálů pro vystavovatele, návštěv-
níky i novináře byla v jednotné hráškově 
zelené teplé barvě. Organizátoři veletrhu 
dotáhli barevnou „image“ veletrhu SILMO 
k absolutní dokonalosti. Hrášková zeleň 
provázela návštěvníka doslova na každém 
kroku – v barevném tónu jarní zeleně byl 
informační navigační systém v pavilonech, 
koberce v pasážích, v zeleném tónu byl laděn 
VIP club a oddechová zóna ve tvaru schodků 
pyramidy byla rovněž potažena zeleným 
kobercem. Na jednotlivých stupíncích byly 
obrovské barevné makety brýlí a mezi těmito 
brýlemi (co do velikosti jistě z Guinessovy 
knihy rekordů) posedávali nebo polehávali 
znavení návštěvníci. Oáza klidu uprostřed 
hektického veletrhu.

Vzpomenete si na něco, co se Vám na-
opak nelíbilo? 

Nevzpomínám si.

Do Paříže jezdíte pravidelně – můžete 
se s našimi čtenáři podělit o nejsilnější 
„turistický“ zážitek?

Paříž je krásné město se svojí osobitou 
atmosférou, kterou nikde jinde necítím. Mám 
zde svá oblíbená místa jako např. Montmartre, 
Sacre Coeur a Place du theatre. Turisté zde 
mají tolik co obdivovat, že se sem dá jezdit 
pořád. Líbí se mi, že organizátoři galavečera 
Zlaté SILMO každý rok vybírají v Paříži jiné 
místo konání. Letošní galavečer v Muzeu 
pouťových atrakcí a kolotočů byl dle mého 
soudu skvostný. Také jsem se povozila na 
historickém kolotoči, zahrála koňské dostihy 
a ochutnala cukrovou vatu. V době veletrhu 
SILMO však bohužel není čas na procházky 
po městě.

Za rozhovor poděkovala redakce

OPTICKÁ VELETRŽNÍ 
SEZONA 2005
 
13.–16. 1. OPTICS IN STOCKHOLM 
Stockholm, Švédsko, 
http://www.stockholmsmassan.se

28.–30. 1. Opti München 
Mnichov, SRN, 
http://www.opti-munich.com

24.–26. 2. CHINA (Shanghai) 
INTERNATIONAL OPTICS FAIR
Shanghai, Čína, 
http://www.orientexhibition.com.hk
  
25.–27. 2. OPTA
Brno, ČR, http://www.bvv.cz/opta
  
4.–6. 3. EXPOOPTICA 
Madrid, Španělsko, 
http://www.expooptica.ifema.es

9.–13. 3. MSOO 
Moskva, Rusko, 
http://www.expocentr.ru

11.–13. 3. Vision Expo East
New York, USA, 
http://www.visionexpoeast.com

31. 3.–3. 4. Optik 2005 
Istanbul, Turecko, http://www.gima.de

6.–9. 5. MIDO  
Milán, Itálie, http://www.mido.it

12.–14. 5. Midwest Vision Congress 
Rosemont, USA, 
http://www.midwestvisioncongress.com

14.–17. 7. Abióptica
Sao Paulo, Brazílie, 
http://www.abiotica.com.br
 
8.–10. 9. BALTMEDICA + BALTOPTIK 
Vilnius, Litva, http://www.litexpo.lt

21.–23. 9. CIOF – 
CHINA INTERNATIONAL OPTICS FAIR
Beijing, Čína, 
http://www.orientexhibition.com.hk

9.–11. 9. OPTIC
Nitra, SR, http://www.agrokomplex.sk

12.–14. 10. IOFT 
Tokyo, Japonsko, http://www.ioft.jp
 
21.–24. 10. SILMO
Paříž, Francie, http://www.silmo.fr
 
2.–4. 11. HONG KONG OPTICAL FAIR
Hong Kong, http://www.hkopticalfair.com
 
29. 11.–1. 12. OPTIK MOSCOW 
Moskva, Rusko, http://www.gima.de

Redakce
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RODENSTOCK ČR, s.r.o., Dr. Sedláka 841, 339 01 Klatovy, tel.: 376 346 555

RODENSTOCK SLOVENSKO s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica,
tel.: 00421/48/4715 544

JEDINEČNÁ PROGRESIVNÍ ČOČKA 
VYROBENÁ NA MÍRU 

KAŽDÉHO VAŠEHO ZÁKAZNÍKA
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V optikách střední a východní 
Evropy přibývá zákazníků. Trvalý 
růst poptávky po optickém zboží 
ovlivňují faktory jako zvýšení životní 
úrovně, stárnutí populace, stoupa-
jící nároky na kvalitu zraku i jeho 
rostoucí zatížení – například před 
monitory počítačů. Optikům, kteří 
chtějí vyhovět novým požadavkům 
a zároveň obstát v konkurenci 
velkých nadnárodních řetězců ze 
západní Evropy, nabízí pomocnou 
ruku Mezinárodní veletrh oční 
optiky a oftalmologie OPTA, pořá-
daný každoročně na brněnském 
výstavišti. Jeho jedenáctý ročník 
se uskuteční v termínu 25. až 27. 
února 2005.

Pavilon B se rychle plní
Zrak je naším nejdůležitějším smyslem 

a péče o něj se stala velmi specifickým obo-
rem, který odráží nejnovější poznatky fyziky, 
moderní medicíny, ale také trendy světové 
módy, protože brýle často plní funkci módního 
doplňku. Veletrh OPTA pokrývá celou tuto 
problematiku, zprostředkovává nejnovější 
informace a kontakty mezi výrobci a distri-
butory na jedné a zástupci obchodní sítě na 
druhé straně. Na jeho vzniku a úspěšném 
rozvoji má velký podíl Společenstvo českých 
optiků a optometristů, které brněnský veletrh 
povýšilo na komerční i společenský vrchol 
roku, kde se potkává prakticky celá úzce 
vymezená branže. 

Na posledním 10. ročníku veletrhu OPTA 
se v expozicích prezentovalo 226 vystavu-
jících firem z 21 zemí. Růstový trend bude 
pokračovat i na nadcházejícím ročníku. 
Čtyři měsíce před zahájením veletrhu OPTA 
2005 byl pavilon B obsazen již z 90 % a mezi 
přihlášenými firmami nechybí žádný z tra-
dičních významných vystavovatelů, jako je 
Rodenstock ČR, Omega Optix, Okula Nýr-
sko, Dioptra, EYE 2000, Carl Zeiss, Danae, 

Eschenbach Optik, Essilor–Optika a mnozí 
další. Někteří z nich oproti minulým ročníkům 
ještě rozšířili pronajatou plochu. Veletrh OPTA 
je určený odborné veřejnosti z celého světa, 
což potvrzuje návštěva odborníků z 26 zemí 
světa na posledním ročníku. Více než polovinu 
těchto návštěvníků tvořili majitelé nebo řídící 
pracovníci firem zabývající se oční optikou 
a oftalmologií. A právě tato odborná skladba 
návštěvníků byla pro 98,7 % vystavovatelů tou 
správnou klientelou.

Konference zvýší prestiž české 
optiky

Za velmi úspěšný počin pořadatelů veletrhu 
je pokládána Mezinárodní konference učitelů 
optiky a optometrie ze zemí střední a východní 
Evropy, která při minulých třech ročnících 
umožnila navázat nové profesní kontakty 
a přispěla ke sjednocování výukových pro-
gramů ve členských i kandidátských zemích 
Evropské unie. Při veletrhu OPTA 2005 se 
tato konference uskuteční již počtvrté a půjde 
o jakýsi předstupeň celosvětové konference 
učitelů optiky a optometrie, která proběhne 
v květnu 2006 při veletrhu MIDO v Miláně. 

Brněnské setkání bude ideální příležitostí 
k přípravě a sjednocení stanovisek pedagogů 
ze střední a východní Evropy. Záštitu nad ním 
opět převzaly dvě nejvýznamnější evropské 
profesní organizace – Evropská asociace 
univerzit, škol a vyšších odborných škol vzdě-
lávajících optometrii AEUSCO a Evropská 
rada optiky a optometrie ECOO.

Konference naváže na úspěšné říjnové 
zasedání ECOO v Praze, které přivítalo 130 
účastníků z 29 zemí včetně zástupců Světo-
vé rady optometrie. Důvodem jeho konání 
v české metropoli bylo rozšíření Evropské 
unie spolu s vysokou úrovní oboru v České 
republice. Jak zasedání ECOO, tak veletrh 
OPTA a jeho odborná konference potvrzují 
vysokou prestiž České republiky v oblasti oční 
optiky a jeho roli jako informačního mostu 
mezi východem a západem.

Představí se odborné školy
Společenstvo českých optiků a optomet-

ristů jako spolupořadatel veletrhu každo-
ročně připravuje pro svůj stánek zajímavou 
doprovodnou výstavu. V roce 2005 bude 
v návaznosti na konferenci o vzdělávání zdů-

razněno téma odborného školství. Výstava 
„Ze života škol“ poskytne na panelech pro-
stor k prezentaci šesti středních a vysokých 
škol vyučujících optiku a optometrii (Střední 
a vyšší zdravotnická škola v Praze, Střední 
a vyšší zdravotnická škola v Brně, Soukromá 
vyšší zdravotnická škola ve Vlašimi, Lékař-
ská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci a Lékařská fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze). K dispozici budou rovněž 
prospekty jednotlivých vzdělávacích ústavů 
a zvláštní místnost určená k videoprojekci 
ukázek z učiva. Školy od výstavy neočekávají 
pouze zvýšení informovanosti odborné veřej-
nosti o studiu, ale chtějí získat také zpětnou 
vazbu. Na stánku proto budou přítomni jejich 
učitelé, kteří jsou připraveni sbírat nové pod-
něty a diskutovat s návštěvníky.

V režii Společenstva českých optiků a op-
tometristů probíhá rovněž tradiční sobotní 
cyklus odborných přednášek. Pro jedenáctý 
ročník se chystá jeho obsahové zkvalitnění – 
větší prostor získají odborné přednášky pro 
optiky i oftalmology. V doprovodném progra-
mu samozřejmě nebudou chybět ani valná 
hromada Společenstva českých optiků a op-
tometristů a veletržní ples v hotelu Voroněž, 
jehož hlavním sponzorem je Dioptra Turnov. 
Studentům a mladé nastupující generaci 
designerů je určena oblíbená soutěž „Brejle 
2005“. 

 
Poprvé se soutěží AURA

OPTA tradičně vyniká krásou a nápaditostí 
výstavních stánků, které jsou předmětem 
obdivu všech návštěvníků. Jistě právě proto 
byla zařazena mezi brněnské veletrhy, které 
se v roce 2005 zapojí do nové soutěže 
AURA – Efektivní veletržní účast, vyhlášené 
a.s. Veletrhy Brno ve spolupráci s Českou 
marketingovou společností a vydavatelstvím 
Economia. „Na rozdíl od jiných soutěží 
v oblasti výstavnictví nechceme hodnotit jen 
architektonické řešení a řemeslné zpracování 
stánku, ale i efektivitu veletržní účasti firem. 
Hodnotící kritéria proto rozšiřujeme o stále 
významnější marketingový pohled. Zároveň 
chceme být spravedlivější k menším firmám, 
takže expozice budou posuzovány ve třech 
velikostních kategoriích,“ vysvětlil při před-
stavení nové soutěže generální ředitel a.s. 
Veletrhy Brno Jiří Škrla.

Poslední únorový víkend bude opět svátkem 
české i středoevropské optiky a oftalmologie 
a tím nejlepším startem do nové obchodní se-
zóny. Další informace o veletrhu OPTA najdete 
také na internetu: www.bvv.cz/opta.

Tiskové středisko BVV

Chystá se 
jedenáctá OPTA 

v

coo4_2004.indd   42coo4_2004.indd   42 11/29/04   9:46:52 AM11/29/04   9:46:52 AM



4/2004 Česká oční optika 43

eletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy ve

KVALITA

RYCHLOST

SPOLEHLIVOST

ProOmega II
Univerzální progresivní čočky
● esteticky a opticky dokonalý design

● vysoký komfort pohledu

● skvělá hloubka pole

● jemné přechody

● vyvážené zóny

● rychlá a snadná adaptace

● vhodné pro všechny typy obrub

ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE AR
NOVĚ INSTALOVÁNO V BRANDÝSE NAD LABEM

Alfa a Omega pro vaše čočky
● PC FILTR – vysoce kvalitní PC vrstva, která je účinným filtrem

elektromagnetického záření

● SUPER HYDRO – dokonalá hydrofóbní úprava s vysokou voděodpudivostí

● BLUE MIRROR – nadčasová zrcadlová úprava s modrým odstínem

● ANTIREFLEX – nový odstín kvalitní vícevrstvé antireflexní úpravy

SPOLEHLIVÝ PATRNER, SE KTERÝM JSTE VŽDY O KROK NAPŘEDPARTNER
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Kontaktní čočky se zvlhčující složkou 
pro výjimečný pocit pohodlí 

od rána až do večera

nové 

www.acuvue.cz
ACUVUE®  ADVANCETM a HYDRACLEARTM  jsou registrované ochranné známky JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. Kontaktní čočky jsou zdravotnický prostředek určený ke korekci zraku. Čtěte informace o správném používání kontaktních čoček značky ACUVUE® v příručce 

Pokyny pro uživatele kontaktních čoček a dodržujte rady kontaktologa. Čtěte pozorně příbalové informace. Nežádoucí účinky konzultujte s lékařem.  ©JJVC 2004
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kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktníc

Největší zatížení pro nositele kontaktních 
čoček představuje snížený přísun kyslíku 
pro rohovku vyvolaný kontaktní čočkou. 
Edémy rohovky, zvýšená náchylnost k infek-
ci, anatomické změny ve formě mikrocyst, 
snížení metabolitické aktivity epitelu rohovky 
a snížená citlivost pro bolest jsou některé 
z následků nedostatku přísunu kyslíku pro 
rohovku. Za takto vyvolané změny jsou zod-
povědné dva mechanizmy: zvýšený obsah 
laktátu v rohovce a podpora odbourávání ně-
kolikanásobně nenasycené mastné kyseliny 
arachidonové, kterou nalézáme v buněčných 
membránách.

Další možností vzniku akutních potíží je 
smrštění – změna parametrů kontaktní čočky 
při dehydrataci během spánku. Zde však 
výzkum prokázal stejnou hydrataci kontaktní 
čočky při nošení ve dne i při spánku. Stále 
se diskutuje o tom, zda má výraznější vliv na 
rohovku to, že při spánku kontaktní čočka 
mění své parametry v důsledku své dehyd-
ratace, jež se po probuzení vrací do svého 
původního tvaru, nebo vliv snížené propust-
nosti pro kyslík.

1. Změny rohovky při nošení 
kontaktních čoček

Kontaktní čočky vyvolávají široké spektrum 
změn vzhledu a funkce rohovky. Mezi další 
významné změny normálního stavu rohovky 
spojené s aplikací kontaktních čoček patří 
antigenní a toxické podněty, mechanické síly, 
osmotické efekty a retence oxidu uhličitého. 
Sleduje se stav rohovkových usazenin, stavba 
endotelových buněk a jejich počet, tloušťka 
rohovky, míra citlivosti rohovky a šířka slzného 
filmu. Zřejmě největším úkolem pro kontakto-
loga je rozlišení mezi přijatelným stavem změn 
fyziologie rohovky a anomálním či patologic-
kým stavem její hypofunkce. 
 
1.1.  Změny rohovky při zavření očního 

víčka během spánku

Při zavřeném oku je parciální tlak kyslíku 
na rohovkovém povrchu snížený z 21 % na 

přibližně 8 %, přísun atmosférického kyslíku je 
nahrazen přívodem kyslíku z tarzální spojivky. 
Při prodlouženém zavření oka dochází k úbyt-
ku objemu slz, kyslíkového napětí, zvýšení 
objemu oxidu uhličitého, posunu ke kyselému 
pH, rohovkovému edému, zvýšení teploty ro-
hovky a zmenšení rohovkové citlivosti. Rozbor 
slzných složek v zavřeném oku potvrzuje, že 
předpoklad k subklinickému zánětu existuje 
pod očním víčkem i během spánku. Vzrůstá 
celkově slzný protein, IgA a sérový albumin, 
které uvolní vysoce reaktivní látky, jako je 
elastáza a kolagenáza. Další důležité slzné 
složky, jako je lysozym, lactoferin a slzný 
specifický prealbumin, zůstávají stacionární. 
Zavření očních víček také zvyšuje mikrobiální 
zátěž na spojivku a okraj víčka. Když je oko 
otevřené, parciální tlak kyslíku působící na 
rohovku je přibližně 155 mmHg a parciální tlak 
oxidu uhličitého je prakticky nulový. V přední 
komoře je parciální tlak kyslíku odhadován 
na 55 mmHg a parciální tlak oxidu uhličitého 
na 40 mmHg. Když je oko zavřené, parciální 
tlak kyslíku v palpebrálních spojivkových 
kapilárách je přibližně 60 mmHg, což je tře-
tina oproti otevřenému oku. Pokles slzného 
a stromálního pH, vzrůst teploty v rohovce 
a vzrůst osmolarity během spánku může 
ovlivnit množství kyslíku v rohovce. 

Důležitou úlohu u kontinuálního nošení hraje 
mechanická funkce víček. V první řadě je to 
normální reflex mrkání, kterým je vyvoláván 
pohyb kontaktní čočky na oku a odstraňo-
ván buněčný dentrit a nečistoty obsažené 
v slzném filmu. Dále je doporučováno tzv. 
vynucené mrkání co nejdříve po probuzení, 
protože během spánku při zavřených očích 
se tyto nečistoty hromadí.

1.2. Edém rohovky a buněčný stres

Přirozenou obranou rohovky v případě 
narušení metabolizmu kyslíku je edém ro-
hovky, který je vyvolán nošením kontaktních 
čoček. K edému rohovky dochází na základě 
hypoxické acidózy a změny osmolarity ve 
stromatu, kde je hyperosmóza vyrovnávána 
zředěním vodou. Normalizace stavu závisí 

plně na funkci endotelové pumpy. Fyziolo-
gickou hodnotou edému, ke kterému dochází 
běžně při zavřených víčkách v době spánku, 
je edém 4%. Edém způsobuje rozptyl světla 
a oslňování. Obvykle vzniká při adaptaci na 
nošení kontaktních čoček nebo pokud je 
čočka ponechána na oku neúměrně dlouhou 
dobu, např. přes noc. Edém je charakterizo-
ván ztrátou lesku a průhlednosti.

Při chronickém nedostatku kyslíku vzniká 
buněčný stres. Snižuje se počet mitóz 
a rozvolňují se mezibuněčné spoje – zonula 
occludens. Výsledkem je křehký epitel vníma-
vý k infekcím, edém epitelu a stromatu.

1.3. Účinky hypoxie a hyperkapnie
 
Aplikace kontaktních čoček na oko vede 

k významné redukci v dodávce kyslíku pro ro-
hovku, v závislosti na permeabilitě použitého 
materiálu. 

Hypoxie vede vždy ke zvýšení anaerobního 
procesu látkové přeměny. Při anaerobním 
procesu je potřeba většího množství glukó-
zy než při aerobním procesu. Při hypoxii je 
rohovka nucena čerpat zásoby glykogenu. 
Z glykogenu je pak uvolněná glukóza za 
anaerobních podmínek odbourávána na 
kyselinu mléčnou a laktát. Laktát je z epite-
lových buněk přetransformován a difuzí se 
dostane do rohovkového stromatu. Zvýšený 
počet molekul laktátu ve stromatu způsobí 
jeho zvýšenou nasávací schopnost pro 
komorovou vodu, ta začne proudit do stro-
matu a vznikne edém rohovky. Následkem 
sníženého aerobního metabolizmu dochází 
k hromadění stromálního laktátu, který není 
odváděn z rohovky. Hypoxie tak zpomaluje 
epiteliální metabolizmus, způsobuje vzrůst 
epiteliální produkce laktátu a kyselou změnu 
ve stromálním pH. Stupeň stromální acidó-
zy se mění v závislosti na přenosu kyslíku 
čočkou (Dk/l).  

Pr vní známkou hypoxie rohovkového 
epitelu je tzv. Sattlerův závoj. Je to jemný 
edém epitelu, který může způsobit zamlžené 
vidění. Toto rozmazané vidění se upravuje 
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po sundání kontaktních čoček zpravidla do 
30 až 60 minut. 

Příznakem hypoxie jsou změny v aktivitách 
enzymů v buňkách rohovky a v slzném filmu, 
dochází ke zpomalení vodního transportního 
systému v endotelu, snižuje se přísun glukózy 
a tvorba ATP. Výsledkem je hydratace stroma-
tu rohovky se sníženou průhledností rohovky. 
Kombinované účinky hromadění kyseliny 
mléčné ve stromatu a poklesu pumpovací 
akce endotelu mají za následek zvětšení 
rohovkového edému. 

Hypoxie se nejvíce odrazí na epitelu, který 
utrpí největší anatomické změny. Snížená 
schopnost dělení vede dále k poruchám rege-
nerační a hojivé schopnosti epitelu. Zhoršená 
diference buněk a omezená regenerační 
schopnost je příčinou mikrocyst a vakuol, 
pozorovatelných na štěrbinové lampě. 

Hypoxie se odrazí i na snížené senzibilitě 
rohovkových nervů a tím pádem se sníží 
citlivost rohovky na bolest. Poškozené nervy 
sympatiku mají vliv na fyziologii rohovky, 
a proto můžeme očekávat i fyziologické 
změny v oblasti epitelu. Jedná se zejména 
o snížené mitotické schopnosti bazálních 
buněk a omezenou odvodňovací schopnost 
epitelu. Zhoršená senzibilita může vést ke 
snížení produkce slz.

Vliv hypoxie na stroma rohovky je velmi 
malý, poněvadž stroma je relativně chudé na 
buňky. Spočívá v krátce trvajících edémech, 
které se po vyjmutí kontaktní čočky ztrácejí. 
Při 4–6% edému rohovkového stromatu se 
mohou objevit svislá čárkovitá zkalení. Jejich 
počet se při zvyšujícím se edému zvyšuje 
a při 8–10% edému může dojít až ke zřasení 
Descemetovy membrány. 

Hyperkapnie

Přenos oxidu uhličitého je přímo úměrný 
přenosu kyslíku v rohovce. Parciální tlak 
oxidu uhličitého na přední ploše rohovky 
kolísá v závislosti na propustnosti kontaktní 
čočky pro kyslík. Nošení kontaktních čo-
ček proto způsobuje rohovkovou hypoxii 
a hromadění oxidu uhličitého. Hodnota pH 
epitelu, stromatu a komorové vody klesá 
významně s kontaktní čočkou, je-li Dk/l 
menší než 100. 

Snížená dostupnost kyslíku (hypoxie) 
a nahromadění oxidu uhličitého (hyperkap-
nie) pod kontaktní čočkou jsou hlavními 
faktory vzniku patologických změn vyvola-
ných aplikací kontaktních čoček. Význam 
nahromadění oxidu uhličitého byl odhalen 
teprve nedávno u nálezů dávajících do vztahu 
hyperkapnii se změnami morfologie endotelu 
rohovky při nošení kontaktních čoček. 

Dlouhodobá hypoxie, chronický edém epi-
telu a stromatu a vznikající polymegatizmus 
a polymorfizmus (nestejná velikost a tvar 
endoteliálních buněk) vedou k poruchám 
průhlednosti rohovky a k větší vaskularizaci. 
Tento stav se nazývá syndrom vyčerpání 
rohovky (corneal exhaustion syndrome).

 
1.4. Vakuoly

Další změnou v epitelu rohovky jsou 
vakuoly, které vznikají ve střední vrstvě. Je-
jich příčinou jsou metabolické změny epitelu 
při hypoxii rohovky. Mezi buňkami se vytvá-
řejí cysty naplněné tekutinou, které mají nižší 
index lomu než ostatní tkáně rohovky. Na epi-
telu se tvoří hrubý edém s bulami. Vysazením 
čoček mizí po několika dnech až týdnech. 

1.5. Změny citlivosti rohovky

Rohovková citlivost je za normálních pod-
mínek v centrální oblasti rohovky 10–20 mg/
mm2, v periferii 20–30 mg/mm2. 

Vysoká citlivost rohovky je významným 
obranným faktorem proti závažnému poško-
zení. Při používání kontaktních čoček se již 
během několika hodin může projevit snížení 
citlivosti rohovky, které závisí na typu čočky 
a době aplikace. Největší změny způsobují 
tvrdé kontaktní čočky PMMA, u kterých se 
pokles citlivosti projevuje již po 4 hodinách 
po nasazení a po 12 hodinách je snížení 
až 50%. Klasické hydrofilní čočky z HE-
MA vykazují změny až po 8 hodinách, po 
12 hodinách je snížení až 20%, hydrofilní 
čočky s vysokým obsahem vody nevyka-
zují žádné změny. Normalizace nastává již 
po několika hodinách až dnech po vyjmutí 
čočky. Snížení citlivosti rohovky vede ke 
snížení frekvence mrkání a tím k dalšímu 
prohlubování hypoxie. Při snížení frekvence 
mrkání se snižuje pohyb čočky na oku a tak 
se méně obměňuje slzný film mezi čočkou 
a rohovkou. Málo citlivá rohovka pak nesig-
nalizuje drobná poškození povrchu nebo 
dyskomfort. 

1.6. Neovaskularizace rohovky

Neovaskularizace je vrůstání cév do rohov-
ky především v oblasti horního limbu, které 
je způsobeno hypoxií rohovky. Obvykle je 
povrchová, ale může zasahovat i hluboko do 
stromatu.

Tato reakce na nošení kontaktních čoček je 
popsána různě jako vaskularizace, neovasku-
larizace, limbální hyperemie, cévní penetrace, 
vasoproliferace, cévní pannus nebo cévní 
reakce. Je to obvyklá (ačkoli nežádoucí) cévní 
odpověď na nošení kontaktních čoček. 

Neovaskularizace má několik stupňů:

I.  Limbální hyperemie, dilatace existujících 
limbálních kapilár. Je reverzibilní a je běž-
ná u měkkých hydrogelových kontaktních 
čoček nošených přes noc, ale může se 
také vyskytovat u těsně aplikované kon-
taktní čočky. 

II.  Povrchová neovaskularizace (pannus) je 
postup limbální hyperemie a penetrace 
cév do povrchu rohovky.

III.  Hluboká stromální neovaskularizace vy-
plývající z chronické hypoxie.

IV.  Možné intrakorneální krvácení. Limbální 
cévní dilatace je počáteční klinický příznak 
rohovkové neovaskularizace.

Nejúčinnější léčbou je vysazení čoček. Již 
po dvoutýdenním vysazení se cévy postupně 
vyprazdňují a obliterují. Při dalším nošení 
je však nutno velmi pečlivě sledovat novou 
luminizaci cév. V těžších případech můžeme 
pomoci lokálním podáváním kortikoidů. Koa-
gulaci limbálních cév nedoporučujeme pro 
velké reakce a možné následné zmnožení 
cév v této oblasti.

Rohovkovou neovaskularizaci nemůže vy-
světlit žádná jednoduchá teorie.

Při protrahované hypoxii a neléčené vas-
kularizaci se v průběhu cév objevuje vazivo, 
jež vytváří pannus, který ireverzibilně ruší 
průhlednost rohovky. Každá vaskularizace 
rohovky proto vyžaduje maximální pozornost 
a pravidelné kontroly.

1.7. Oděrky rohovky

Oděrky rohovky nebo epitelu lze pozorovat 
ve spojení s nošením čoček jako důsledek 
mechanického poranění nebo fyziologické-
ho poškození. Poškození rohovky kontaktní 
čočkou je obvykle limitováno a nedostane se 
k Bowmanově membráně. Zranění může být 
rovněž způsobeno cizími tělísky zachycenými 
mezi povrchem rohovky a kontaktní čočkou.

1.8. Infiltráty

Vypadají jako sotva znatelné shluky několika 
zanícených buněk s čočkami i bez čoček. 
Tyto infiltráty, které nejsou větší než 0,2 mm, 
lze obvykle vidět na periferii, ale i kdekoliv na 
rohovce. Epitel překrývající infiltráty zůstává 
nedotčen a onemocnění se rychle samo zhojí 
bez následků.

Bílkoviny – tak zvané proteiny – jsou přiroze-
nou složkou slzného filmu, a proto se jim nelze 
v žádném případě ani při nejúzkostlivější péči 
vyhnout. A jsou to právě tyto proteiny, které 
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jsou zodpovědné za důležité komplikace, 
jež se mohou objevit u nositelů kontaktních 
čoček.

Ty pak mohou být příčinou subjektivních po-
tíží a snížením propustnosti pro kyslík zhorší 
zásobení oka kyslíkem. Následkem je pak 
edém rohovky a vaskularizace rohovkového 
limbu. Pouhým okem můžeme bílkovinné 
usazeniny na čočce v počátečním stádiu jen 
těžko rozpoznat, mohou však již být příčinou 
subjektivních potíží. Nositelé kontaktních 
čoček si potom stěžují na sucho, škrábání 
a pálení očí, pocit cizího tělíska, zčervenání 
očí a zhoršení zrakové ostrosti. Usazeniny 
bílkovin se mohou stát alergeny a zapříčinit 
vznik gigantopapilární konjunktivitidy na tarzu 
horního víčka. Ta vzniká často z nedostatečné 
hygieny. Riziko jejího vzniku můžeme zmenšit 
jedině pravidelným odstraňováním nánosu. 
Makroskopicky se nám bílkovinné usazeniny 
jeví jako souvislý, bělavě až mléčně zbarvený 
povlak, mikroskopicky jako veliké, válcovité 
struktury. Průkaz usazenin na čočkách je 
obtížný. Metody jako barvení, elektroforéza, 
chromatografie či rastrová elektronová mik-
roskopie jsou přístrojově náročné a obvykle 
ireverzibilně poškozují kontaktní čočku. Je 
proto nutné spoléhat se zejména na subjek-
tivní údaje uvedené pacientem.  

Proteinové usazeniny jsou také dobrou 
živnou půdou pro mikroorganizmy – bakterie 
a plísně. Proteiny se účastní tvorby biofilmů. 
Tento jev můžeme pozorovat nejen na kontakt-
ních čočkách, ale i na předmětech pro jejich 
uchovávání. Bílkoviny jsou také důležitou 
součástí dalších smíšených usazenin a není 
pochyb, že tvoří i podstatnou složku tzv. 
rosolovitých kuliček „Jelly Bumps“, jejichž 
přesné složení není dodnes zcela známo.

3.  Kontaktní čočky pro kontinuální 
nošení

Přes veškerý pokrok v oblasti kontaktních 
čoček v poslední době pacienti stále hledají 
definitivní metodu korekce zraku. Klíčovými 
nároky na uspokojení pacientů byla vždy 
jednoduchá manipulace, pohodlí oka, dobré 
vidění a bezpečnost. Snem všech aktivních 
lidí je ostré a jasné vidění po celých 24 hodin 
při všech činnostech bez nutnosti čištění 
kontaktních čoček. 

Nároky na čočky pro kontinuální nošení 
jsou mnohem vyšší než u čoček pro denní 
nošení, protože čočka je na oku přítomna 
nepřetržitě. 

Nové silikonhydrogelové kontaktní čočky 
(silicone-containing hydrogel contact lenses 
– SCHCLs) pro kontinuální nošení představují 

pro odborníky jedinečnou výzvu. Poskytují 
permeabilitu v oblasti 99–140 x 10-11, nízký 
obsah vody (23–36 %) a trvalé povrchové 
modifikace. 

Tyto materiály na bázi silikonu s vysokou 
propustností pro kyslík jsou prvním krokem 
vedoucím k čočkám pro kontinuální nošení, 
a to z hlediska bezpečnosti a efektivity jak pro 
pacienty, tak pro kontaktology. 

Čočky jsou schopny metabolicky vydržet až 
30 dní a nocí kontinuálního nošení u většiny 
pacientů. Z hlediska pohodlí, pohyblivosti 
a vlhkosti jsou jejich klinické vlastnosti podob-
né vlastnostem hydrogelových čoček.

Výsledky výzkumů ukazují, že silikonhydro-
gelové čočky s vysokým Dk/L jsou během 
kontinuálního nošení kolonizovány podobným 
počtem a typem mikroorganizmů jako čočky 
z materiálu na bázi HEMA.

Do poloviny devadesátých let 20. století 
se měřily tři vlastnosti materiálů pro výrobu 
kontaktních čoček. Vycházelo se ze zvlhčo-
vacích vlastností, mechanických vlastností 
a propustnosti pro kyslík, aby se zajistila 
minimální přijatelná hranice výkonnosti. Vy-
hlášení patentu pod názvem „Oční čočka 
pro prodloužené nošení“ firmou Ciba Vision 
v roce 1996 přineslo čtvrtou měřitelnou 
vlastnost spojenou s pohybem čočky na 
oku – hydraulickou a iontovou propustnost 
– a dokazuje, že dvoufázové materiály tyto 
vlastnosti úspěšně balancují. 

Poptávka po kontinuálním nošení je veliká, 
o čemž svědčí údaje vypovídající o tom, že 
až 73 % pacientů by rádo s čočkami spalo 
nebo si zdřímlo. I pacienti, kteří mají zájem 
o refrakční chirurgii, většinou přicházejí ze 
stejné populace, která by si přála kontaktní 
čočky pro kontinuální nošení.

3.1.  Změny kontaktních čoček 
při spánku

Nejrizikovější fázi nošení představuje 
právě období se zavřeným okem z důvodu 
vysušování a snížené pohyblivosti čočky. 
Kl íčová obnovovací fáze, kdy probíhá 
zavodňování slzným filmem, nastává okamžitě 
po otevření oka. Tuto fázi ovlivňuje jednak 
charakter prostředí, jednak mechanické vlast-
nosti čočky. Kontrolní prohlídky by tudíž měly 
probíhat v ranních hodinách a měly by zahrno-
vat zhodnocení slzného filmu a vyhodnocení 
pohyblivosti čočky. Pacient by měl být navíc 
poučen o tom, jak může po probuzení sám 
zhodnotit přilnavost čočky. 

Po otevření oka, následujícím po mrknutí, se 
kontaktní čočka s vysokou elastičností rychle 
vrací do svého původního tvaru. 

Během nošení se zavřeným okem vyvíjí 
oční víčko neustálý tlak, který čočku napíná, 

zvláště během decentrace provázené ro-
zsáhlými pohyby oka, k nimž dochází při 
rychlém pohybu oka ve fázi spánku. 

3.2.  Změny na rohovce způsobené 
kontinuálním nošením čoček 
z tradičních hydrogelových 
materiálů 

 
Používání čoček pro kontinuální nošení 

z tradičních hydrogelových materiálů je 
provázeno změnami na rohovce (včetně změn 
fyziologie a zánětů) a občasnými mikrobiál-
ními keratitidami. Proto se odborníci v os-
mdesátých a devadesátých letech v mnoha 
zemích vzdali čoček pro kontinuální nošení 
ve prospěch bezpečnějších refrakčních 
alternativ. 

Se zavedením silikonhydrogelových čoček 
s vyšší propustností pro kyslík se obnovil 
zájem o kontinuální nošení. Propustnost 
pro kyslík u těchto materiálů je taková, že 
fyziologický stav rohovky zůstává během 
nošení v zásadě nezměněn. Zmírnění fyzio-
logického napětí rohovky během nošení 
se zavřeným okem je dlouho očekávaný 
průlom, díky kterému experti obhajují opatrné 
provozování tohoto způsobu nošení v praxi. 
Obecný nedostatek zkušeností s kontinuál-
ním nošením a skutečnost, že neexistují 
jednoznačné směrnice pro praxi, představují 
pro odborníky výzvu pro přijímání tohoto 
nového způsobu péče.  

U nových čoček s vysokou propustností 
pro kyslík se nadále objevují nepříznivé 
reakce. Avšak obecně se má za to, že hy-
poxie rohovky během spánku s kontaktními 
čočkami způsobuje změny na rohovce, které 
rohovku predisponují k infekcím. Chronický 
hypoxický stres snižuje citlivost rohovky, 
zvyšuje křehkost epitelu a ohrožuje epiteliální 
adhezi. Solomon a kol. (1994) při práci se 
zvířaty dokázali, že čím je větší stupeň hy-
poxie rohovky, tím větší je pravděpodobnost 
mikrobiální keratitidy. Odstranění hypoxie 
u nových silikonhydrogelových čoček může 
mít za následek snížení výskytu infekce. 
Dokud však neproběhnou rozsáhlé klinické 
výzkumy a silikonhydrogelové čočky nebudou 
používány ve velkém měřítku, nebudeme 
opravdu znát vliv odstranění hypoxie na infekci 
rohovky. 

Nepříznivé jevy jsou jednou z překážek 
na cestě k širšímu používání kontaktních 
čoček.

Bc. Renata Baštová
pokračování v příštím čísle
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Schirmerův test používají kon-

taktologové pro diagnostiku 

„suchých očí“ při aplikaci kon-

taktních čoček.

Otto Schirmer se narodil 13. prosince 
1864 v Greifswaldu. Jeho otec, Rudolf 
Schirmer, oftalmolog a oční chirurg, se 
zabýval poruchami akomodace. Po absolvo-
vání školní docházky studoval Otto Schirmer 
na lékařských univerzitách v německých 
městech Greifswald, Mnichov a Freiburg. 
Jeho lékařská praxe probíhala v Greifswaldu 
(u otce), v Mnichově a Göttingenu. V roce 
1889 se habilitoval pro práci na oční klinice 
v Göttingenu. Cesta po různých pracovištích 
začala v roce 1891, kdy odešel do Königs-
bergu. Tam zůstal do roku 1892. V témže 
roce odešel do Halle a v roce 1893 se 
vrátil zpět do Greifswaldu. V roce 1896 mu 

s přispěním otce připadlo učitelské místo na 
univerzitě v Greifswaldu.

Otto Schirmer měl velké úspěchy s pra-
cemi o histologii a biochemii katarakty. 
Jeho další výzkumy ho přivedly až ke studiu 
slzného filmu. Zde Otto Schirmer navázal 
na práci svého otce. Následně publikoval 
test na kvalitu slzného filmu, který nese jeho 
jméno – Schirmerův test. Malé testovací 
pásky z celulózy s milimetrovou stupnicí se 
vloží pod slzné vaky ke spodním víčkům. 
Jestliže po pěti minutách absorbují pásky 
méně slz než je na stupnici 10 mm, je dle 
Otto Schirmera diagnostikován tzv. syndrom 
„suchého oka“. Skeptici sice napadali tuto 
metodu z důvodu různého množství vody 
v celulóze absorbované ze vzduchu, přesto 

Kdo byl vlastně 
Otto Schirmer?Otto Schirmer?

y kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky c

obr. 1 Otto Schirmer

obr. 2  Schirmerův test na suché oko pomocí pásků z celulózy umístěných pod slzné 
vaky

tento test získal jméno svého vynálezce, 
který jím oslovil široké publikum.

V roce 1906 přechází Otto Schirmer na 
univerzitu v Kielu, kde však strávil jen krátký 
čas. Poté působil na univerzitě ve Strassbur-
ku. Ani v tomto místě však nezůstal dlouho. 
V roce 1909 se vydal do Ameriky, kde v New 
Yorku pracoval na Newyroské postgraduální 
lékařské škole a na oční klinice Hermana 
Knappa. V Brooklynu zůstal Otto Schirmer 
až do své smrti 6. května 1917.

Podle článku „Wer war eigentlich Otto 
Schirmer“ zveřejněného v časopise DOZ 
4/2004 volně přeložil Mgr. Vilém Rudolf
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Phillip Morgan, Noel Brennan, Shrnutí: Ioannis Tranoudis

Publikace, ze které byl připraven tento souhrn, 
zkoumá klinický význam měření propustnosti pro 
kyslík u kontaktních čoček, které jsou v součas-
né době dostupné na trhu. S uvedením nových 
čoček ze silikonhydrogelu popisuje dodávku 
kyslíku k rohovce mnohem lépe nová hodnota 
– přísun kyslíku („oxygen flux“). Propustnost 
pro kyslík (Dk) u konvenčních hydrogelů přímo 
souvisí s obsahem vody. Je-li známa centrální 
tloušťka kontaktní čočky, je možné schopnost 
přenosu kyslíku čočkou (transmisibilitu – Dk/t) 
vypočítat matematicky ze znalosti permeability ma-
teriálu (Dk). Většina uváděných hodnot Dk a Dk/t 
byla zjištěna za použití polarografické metody, 
kterou ovlivňují určité jevy („edge and boundery 
effect“), které je možné snadno upravit za použití 
metody mezinárodního standardu. Čočky ze sili-
konhydrogelů nabízejí významné zlepšení přenosu 
kyslíku, avšak ke zvýšení hodnot Dk a Dk/t nejsou 
lineárně úměrné hodnoty popisující dodávku kys-
líku k rohovce v klinických podmínkách. Přísun 
kyslíku znamená, jaký objem kyslíku projde na 
jednotku plochy povrchu rohovky za časovou 
jednotku, a představuje tak parametr z klinic-
kého hlediska mnohem významnější. Přestože 
u tradičních hydrogelů způsobuje zvýšení Dk/t 
obdobné proporcionální změny průtoku kyslíku, 
u silikonhydrogelů se s růstem hodnot Dk/t růst 

Zánik Dk?Zánik Dk?
Jak lze z klinického hlediska hodnotit 

propustnost kyslíku u nových materiálů

dodávky kyslíku k rohovce od určité hranice téměř 
nezvyšuje. Hodnoty přísunu kyslíku ukazují, že 

kontaktní čočky vyrobené z různých silikon-
hydrogelů nedodávají k rohovce významně 
různé množství kyslíku, přestože při laborator-
ních měřeních čoček vykazují jiné hodnoty Dk/t. 

Přísun kyslíku by měl být u moderních silikon-
hydrogelových čoček z klinického hlediska 
považován za relevantnější měření.

Podle: Morgan P. and Brennan N.:
The Decay of Dk. OPTICIAN, 2004; 227 (5937), 27-33.
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První jednodenní  
barevné kontaktní čočky

na světě

První 
v barvě

1. Meyler et al.: Multi-centre comparative evaluation of a new one-day 
disposable lens. OPTICIAN, 2001; 222:5825 

Kontaktní čočky jsou zdravotnický prostředek určený ke korekci zraku. 
Čtěte informace o správném používání kontaktních čoček v příručce 

Pokyny pro uživatele kontaktních čoček a dodržujte rady kontaktologa. 
Čtěte pozorně příbalové informace. Nežádoucí účinky konzultujte 

s lékařem.  

ACUVUE® a 1•DAY ACUVUE® COLOURS ™  jsou registrované 
ochranné známky společnosti Johnson & Johnson Vision Care. 

©JJVC 2004

První 
v pohodlí1

www.acuvue.cz
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Uživatelé nosí své
čočky i více než 
11 hodin denně

c
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Úvodem
Zdravé a pohodlné nošení kontaktních 

čoček neznamená pouze perfektní aplikaci 
správného druhu kontaktní čočky s vynikající-
mi vlastnostmi materiálů a designem povrchu. 
Také to není pouze šikovné nasazení a vyjmutí 
čoček, případně dodržování doporučené 
doby nošení. 

Pro zdravé a pohodlné nošení kontaktních 
čoček je nejdůležitější správná hygiena. 

Co znamená slovo hygiena v souvislosti 
s kontaktní čočkou? Pokusme se objasnit tuto 
problematiku správného čištění, dezinfekce, 
skladování a uchovávání kontaktních čoček 
a zacházení s pouzdrem na čočky.

Pro dlouhodobou spokojenost s nošením 
měkkých kontaktních čoček je čištění a dezin-
fekce rozhodujícím činitelem. Oba tyto kroky 
jsou důležité, protože z důvodu specifických 
vlastností měkkých kontaktních čoček může 
rychle dojít ke znečištění povrchu čoček, což 
usnadňuje průnik mikroorganizmů na kontakt-
ní čočku a zvyšuje riziko infekce předního 
segmentu oka. 

Komplikace při nošení 
kontaktních čoček

V rámci dlouhodobých klinických studií 
bylo prokázáno, že komplikace při nošení 

kontaktních čoček jsou způsobeny až ze 70 % 
nedostatečnou hygienou. Toxické nebo 
alergické reakce byly nalezeny ve 4 až 5 % 
zkoumaných komplikací. Následkem těchto 
komplikací jsou v lehčích případech iritace 
víček, spojivky a rohovky. Těžká ignorance 
doporučených dezinfekčních postupů nebo 
doporučené doby nošení kontaktních čoček 
může vést v extrémních případech až k ne-
vratným poškozením předního segmentu oka, 
ztrátu zraku nevyjímaje.

Zvláštní formou poškození rohovky je tzv. 
„Mixed-Solution-Syndrome“, který se projeví 
až po několikaměsíčním nošení kontaktních 
čoček. Mixed-Solution-Syndrome vzniká 
používáním různých dezinfekčních systémů 
péče o kontaktní čočky, které nejsou vzájem-
ně kompatibilní. Zde je na místě důrazné varo-
vání! Chemické látky jednoho dezinfekčního 
systému mohou reagovat spolu s chemickými 
látkami druhého systému toxicky. Zejména 
konzervační látky, které se ukládají hluboko 
do materiálu kontaktních čoček, mohou při 
použití nového dezinfekčního systému vyvolat 
prudkou alergickou reakci oka. 

Konzervační látky 
v dezinfekčních systémech

V okamžiku otevření roztoku se mohou do 
lahvičky vzduchem dostat mikroorganizmy. 
Proto musí být každý roztok v lahvičce kon-
zervován. Konzervační látky musí celou dekla-
rovanou dobu od otevření láhve zlikvidovat ve 
velice krátké době všechny mikroorganizmy, 
kterým se podaří proniknout do dezinfekč-
ního roztoku, a chrání tak velké množství 
dezinfekční tekutiny před relativně nízkým 
množstvím mikroorganizmů.

Látky dále zabíjejí nebo deaktivují co možná 
největší počet zdrojů i druhů patogenních or-
ganizmů. Tento počet je za běžných okolností 
značně kolísavý. 

V intervalu mezi jednotliv ým nošením 
kontaktních čoček, kdy musí být kontaktní 
čočky jak vydezinfikovány, tak i vyčištěny, 
je k dispozici malé množství konzervantů, 
které musí v krátkém čase tyto organizmy 

deaktivovat. Vysoká koncentrace konzer-
vačních látek působí patogenně i na lidské 
tkáně, proto se musí koncentrace konzer-
vantů udržovat v roztoku v co nejnižším 
funkčním množství. Proto neexistuje na trhu 
konzervační látka, která by u každého mož-
ného případu vykazovala ideální výsledky. 
Výběr typu a druhu konzervačních látek, 
případně i kombinace těchto látek, vede 
vždy ke kompromisům. 

Požadavky na systémy péče 
o kontaktní čočky 
1. efektivní čištění
2.  účinná dezinfekce
3.  žádné konzervační látky (když je to v čis-

ticím systému možné)
4.  použité chemické látky nesmí s okem 

reagovat toxicky
5.  použité chemické látky nesmí způsobovat 

alergické reakce
6. jednoduchá manipulace, která umožní
 - co možná nejméně pracovních kroků
 -  úsporu času tam, kde není nutné pou-

žívat další neutralizační roztoky
 -  odstranění možných patologických 

reakcí při případném použití jiného 
dezinfekčního systému

 -  odstranění nebezpečí při nesprávném 
použití systému

 -  srozumitelný a jednoduchý návod 
k použití jak v písemné, tak i verbální 
formě 

7. dostupná cena
8.  při každé koupi roztoku nové čisté pouz-

dro.

Peroxidové systémy
Systémy, které tyto výše uvedené požadavky 

splňují v plném rozsahu, jsou dezinfekční sys-
témy na bázi peroxidu vodíku. Použitá látka – 
peroxid vodíku – je dezinfekčně účinná, a ro-
ztok tak neobsahuje žádné konzervační látky. 
Míra odolnosti bakterií vůči dezinfekčním 
prostředkům je udávána hodnotou D, což je 
čas udaný v minutách potřebný k tomu, aby 
se počet bakterií zmenšil o faktor 10. Čím 
nižší je tato hodnota, tím lepší je účinnost 

Prostředky péče Prostředky péče 
o kontaktní čočkyo kontaktní čočky 

– peroxidový systém Aosept Plus
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Nyní můžete doporučit OPTIX™

Dne‰ní uÏivatelé nosí své kontaktní ãoãky déle bûhem dne neÏ se obecnû
doporuãuje. âasto si v nich zdfiímnou nebo i pfiespí. Tato skuteãnost pfiispívá
k tomu, Ïe aÏ 70 % uÏivatelÛ kontaktních ãoãek udává problémy pfii no‰ení
ãoãek, jako jsou podráÏdûné oko, zarudnutí, ‰krábání nebo suché oko.

Pfiedstavujeme Vám nové mûsíãní ãoãky O2OPTIX, které jsou vyrobeny
z revoluãního silikon-hydrogelového materiálu. Technologie v˘roby zaruãuje
vysokou propustnost pro kyslík – 138 Dk/t. Vlastnosti tohoto nového
prody‰ného materiálu Vám pomohou uspokojit poÏadavky dne‰ních
uÏivatelÛ kontaktních ãoãek. O2OPTIX jsou ideální kontaktní ãoãky pro denní
no‰ení nebo pfiíleÏitostn˘ spánek, protoÏe jsou schváleny aÏ na 6 nocí
nepfietrÏitého no‰ení. 

Nabídnûte sv˘m zákazníkÛm pohodlné a zdravé kontaktní ãoãky O2OPTIX.

Nejzdravější způsob nošení měsíčních kontaktních čoček,
které mají 5krát* vyšší propustnost pro kyslík než běžné
hydrogelové čočky.

Uživatelé nosí své
čočky i více než 
11 hodin denně

ãoãky, které d˘chají 
pro zdraví Va‰ich oãí 

*CIBA Vision research        ©2004 CIBA Vision Corporation www.cz.cibavision.com
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roztoku vůči bakteriím. Peroxidové systémy 
mají výhodu velmi rychlé účinnosti v zabíjení 
mikroorganizmů. V tabulce 1 jsou příklady 
času, během kterého 3% peroxidový roztok 
sníží počet mikroorganizmů o faktor 10.

Běžné neperoxidové roztoky pro péči 
o kontaktní čočky potřebují v průměru až 
desetinásobek času uvedeného v tabulce, 
aby deaktivovaly tyto mikroorganizmy.

Zavedením peroxidových systémů se péče 
o měkké kontaktní čočky stala spolehlivější. 
Pufrovaný fyziologický roztok obsahuje 3% 
peroxid vodíku (H

2
O

2
).

Peroxid vodíku je vysoce reaktivní látka, 
která se samovolně rozpadá do volných 
hydroxylových radikálů. Tyto volné radikály 
reagují s organickými látkami, včetně 
buněčných stěn u bakterií. Oxidace způsobí 
zničení buněčných stěn a tím dochází 
k usmrcení buňky. Volné radikály pak vytvoří 
konečný produkt, kterým je voda (H

2
O) a kyslík 

(O
2
). Tímto je reaktivita roztoku neutralizována. 

Zby tkový peroxid vodíku působí v oku 
dráždivě, proto je do roztoku přidán chemický 
pufr, který urychluje neutralizaci hydroxylů. 
V závislosti na druhu použitého peroxidového 
systému se jako neutralizující pufry využívají 
natriumthiosulfát, natriumsulfit, natriumpyruvat 
nebo enzym kataláza.

Zpočátku tyto systémy vyžadovaly roztok 
H

2
O

2
 pro dezinfekci a druhý roztok pro 

neutralizaci (v zahraničí se tyto systémy do 
dnešní doby používají). Modernější formu 
těchto roztoků tvoří roztoky „jednokrokové“. 
U jednokrokového systému je př idáno 
neutralizační činidlo zároveň s peroxidem 
vodíku do dezinfekčního pouzdra. Dnes známe 
dva principy jednokrokových systémů:
1. Platinový katalyzátor 
2.  Tabletky se zpomaleným účinkem 

obsahující katalázu. 

Čisticí systém Aosept Plus
Peroxidový systém péče o kontaktní čočky 

Aosept Plus používá jako neutralizační 
činidlo platinou pokovovaný plastový kotouč 

(AODISC). Peroxid vodíku je v přítomnosti 
kovů, zvláště pak platiny, nestabilní. Kontaktní 
čočky jsou nejprve dány do speciálního 
košíčku, pravá i levá čočka odděleně (obr. 1),
košíček s čočkami se pak opláchne roztokem 
(obr. 2), poté se ponoří do čerstvě nalitého 
3,5% roztoku peroxidu vodíku (obr. 3), 
a neutralizace začíná prakticky okamžitě. 
Proud bublinek reaktivního kyslíku má 
i nezanedbatelný mechanický čisticí účinek. 
Po 6 hodinách neutralizace se zbytková 
koncentrace roztoku blíží 0,0. Tak může být 
kontaktní čočka po vyjmutí z neutralizovaného 
roztoku po 6 hodinách aplikována přímo na 
oko i bez jakéhokoliv oplachování.

Při rozkladu H
2
O

2
 uniká uvolněný kyslík 

membránovým ventilem propustným pro 
plyny, ale nepropustným pro mikroorganizmy. 
Tím je zaručena dezinfekce čočky př i 
zavřeném pouzdře, a to až do 14 dnů od 
vložení čočky do pouzdra. V případě vyjmutí 
čočky v pozdějším termínu nebo v případě 
potřeby skladování delšího než 14 dnů se 
čočky opět dezinfikují. Starší katalyzátor může 
vést ke snížené katalytické účinnosti, proto je 
v každém balení roztoku nové pouzdro.

Hlavní výhodou roztoku Aosept Plus – a to 
je i důvodem širokého rozšíření peroxidových 
systémů na západ od našeho státu – je 
vynikající baktericidní účinnost a jednoduché 
použití. Nevýhodou peroxidu je, že při 
nesprávném použití působí v oku dráždivě 
a může způsobit i chemicky podmíněnou 
keratitidu. Tato keratitida je krátkodobá 
a do dnešní doby nebyla na celém světě 
hlášena žádná trvalá zdravotní příhoda s touto 
komplikací. 

Závěr
Nesprávné použití nebo dokonce vynechání 

dezinfekce při nošení kontaktních čoček 
může vést až mikrobiální keratitidě. Správné 
dodržování systému péče o kontak tní 
čočky a srozumitelné vysvětlení použití 
může zabránit různým potížím s kontaktními 
čočkami. Hygieně v péči o kontaktní čočky 
se musí věnovat stejná pozornost jako 
samotné aplikaci kontaktních čoček, pouze 

tak můžeme zabránit těmto potížím. Systém 
Aosept Plus je dnes jediným peroxidovým 
systémem na našem trhu. Je vhodný i pro 
alergiky a citlivé oči, protože neobsahuje 
konzervační látky. Zaručuje účinnou péči 
a silný dezinfekční účinek. Jednokrokovost 
systému zabraňuje zanedbání péče a urychluje
i samotný proces čištění, který je velmi šetrný 
k povrchu čoček.

Systém Aosept Plus je vhodný pro všechny 
současné druhy a způsoby nošení kontaktních 
čoček. 

Tomáš Haberland
technický konzultant CIBA Vision

Literatura: 
1. Sebold, W.: Dva v jednom AOSEPT – 

účinnost a jednoduché použití, Česká kon-
taktologie II, str. 41–47, 1995

2. Key, James E., Carole Mobley: Aktuelle 
Systeme in der Kontaktlinsepflege: Richtige 
Anwendung und Problemvermeidung, DOZ 
2–3/1997

Tabulka 1

Mikroorganizmus D – hodnota (min.)

Pseudomonas aeruginosa 0,40

Bacillus subtilis 0,50

Escherichia coli 0,57

Proteus vulgaris 0,58

Bacillus cereus 1,04

Staphylococcus epidermidis 1,82

Staphylococcus aureus 2,35 obr. 3

obr. 2

obr. 1
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Není tomu tak dávno, kdy téměř každý nositel kontaktních čoček 
vlastnil speciální přístroj na „vyvařování čoček“ a jistě si někteří 
vzpomenou na nešťastný pohled na dokonale upečenou milovanou 
optickou pomůcku. Po této kuchařské éře z nás výrobci prostředků 
péče o kontaktní čočky udělali na několik let chemické laboranty 
přelévající lahvičku „A“ a po přesně stanovené době neutralizující 
roztok pomocí neznámé tekutiny z lahvičky „B“. V této době jsme si 
osvojili výrazy typu stabilizace, neutralizace, enzymy, katalyzátory. 
Kdo z našich pacientů se zděšeným výrazem v pálících očích ales-
poň jednou nepoznal svůj omyl v podobě záměny oněch tajemných 
ingrediencí? Konečně někoho napadlo vše smíchat dohromady, už 
žádné tablety ani chemické pokusy! Sláva! Dnešní moderní roztoky 
umí snad úplně všechno. Čistí, oplachují, dezinfikují a dokonce na-
hrazují klasické mnutí čočky v dlani. Logicky se naskýtá otázka, co 
bude dál. Lze ještě nějak zjednodušit a zpříjemnit stávající systémy, 
nebo vývoj dospěl ke svému vrcholu?

„Naštěstí“ se neustále objevují další problémy k řešení v podobě 
dobře známých civilizačních chorob, stále se zvyšující počet pacientů 
trpí syndromem suchého oka v důsledku práce u počítače a pobytu 
v moderních klimatizovaných místnostech. Odpověď na tento jev na 
sebe nenechala dlouho čekat a na trhu se objevují první víceúčelové 
roztoky, které inzerují obsah více či méně účinných zvlhčujících látek. 
Principem lubrikačních vlastností je obalení kontaktní čočky tenkým 
filmem aktivní složky, jež na sebe váže molekuly vody a tím vytváří 
jakýsi vodní polštář po celém povrchu čočky. Ta se na dotyk jeví, jako 
by byla namydlená. Hlavním měřítkem funkčnosti a kvality daného 
roztoku je doba, po kterou tento efekt přetrvává i po aplikaci, tedy 
kdy je povrch kontaktní čočky omýván slzami a je vystaven mecha-
nickému otěru očních víček při mrkání. Nejen z vlastní zkušenosti, 
neboť sám jsem dlouholetým uživatelem kontaktních čoček, ale 
především z ohlasu mých pacientů vím, že kýžený zvlhčující účinek 
po cca 2 hodinách zcela vymizí. To může znamenat novou výzvu pro 
výrobce a počátek závodů o co nejdelší dobu aktivního působení 
jejich zvlhčujících systémů. 

V nedávné době přišla společnost Bausch & Lomb se zajímavou 
myšlenkou, která by mohla být základním pilířem v řešení daného 

problému. Motto zní: „spolupráce s přírodou“, konkrétně s lidskými 
slzami. Ve velice krátké době se na našem trhu objeví novinka od 
předního výrobce roztoků, společnosti Bausch & Lomb, nazvaná 
ReNu s MoistureLoc, vyvinutá v souladu s touto myšlenkou. Takzvaný 
MoistureLoc Matrix je soubor několika aktivních molekul na bázi poly-
merů navázaných na povrch kontaktní čočky. Ty společně se slzami vy-
tvoří prostorovou síť, ve které jsou pevně vázány molekuly vody (obr. 1). 
Další „nežádoucí“ součástí slz je lysozym. Tedy nežádoucí pro 
nás – nositele čoček. Lysozym je bílkovinného původu a ze všeho 
nejraději tvoří ve své denaturované formě bělavý povlak na našich 
čočkách. Má však také spoustu užitečných vlastností – tvoří jakousi 
předsunutou hlídku a pomáhá chránit naše oči před infekcemi. A když 
Bůh stvořil člověka, zřejmě nepočítal s tím, že jednou bude 20 % naší 
populace nosit kontaktní čočky. ReNu s MoistureLoc je v současné 
době jediný roztok využívající přirozených vlastností lysozymu, a to 
tím, že jej uchovává v jeho přírodní formě, tedy v čiré tekuté a mikro-
organizmy eliminující podobě. Každá molekula lysozymu je obalena 
hydrofobními částicemi roztoku a zabraňuje tak jejich přirozené 
denaturaci. Porovnání míry ochrany lysozymu konkrétními roztoky 
ukazuje obr. 2. 

Nyní však dost suché teorie. Před měsícem se mi do rukou dostala 
láhev nového roztoku s přívlastkem MoistureLoc – tak teď rychle 
čočky z oka ven a šup s nimi do pouzdra. První viditelnou změnu 
zjišťuji hned při oplachování, roztok o poznání více pění než jeho 
předchůdce, ale na nádobí si stejně ponechám starý dobrý Jar, 
je přeci jenom levnější. Po čtyřech hodinách jsem znatelně kluzčí 
čočky vložil do očí a čekal, co se bude dít. Nedělo se nic, alespoň 
nic nepříjemného, prostě jsem čočky v oku vůbec necítil. Po běžném 
pracovním dni stráveném v ordinaci jsem celý netrpělivý čočky vyňal 
a ty byly k mému překvapení stejně „namydlené“, jako by v očích 
vůbec nebyly. A tak tomu bylo i po celý následující měsíc. Co dodat? 
Snad jen to, že vývoj poskočil o další krok kupředu k většímu pohodlí 
a bezpečí spotřebitelů a my můžeme doufat, že další kroky na sebe 
nenechají dlouho čekat.      

MUDr. Josef Martínek

Nový trendNový trend 
v péči o kontaktní čočky

obr. 1 
obr. 2  Víceúčelový roztok ReNu s MoistureLoc zabraňuje denaturaci proteinů více 

než Opti-Free Express a Complete.
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 křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovkak
Vážení luštitelé, v tomto čísle pro Vás tajenku připravila firma SAGITTA Ltd., s.r.o., která rovněž věnovala ceny pro výherce. 
„Krásné Vánoce a...“ – pokračování v tajence. 
Vyluštění tajenky zašlete do 25. 1. 2005 na adresu redakce: EXPO DATA spol. s r.o., Česká oční optika, Výstaviště 1, 648 03 Brno. Z došlých odpovědí 
vylosujeme tři výherce, kteří obdrží do konce února ceny – exkluzivní brýlová pouzdra. Výherci z č. 3/2004: 1. cena – luxusní sluneční brýle – Jiřina Zelená, 
Oční optika Hrnčířská, Brno, 2. cena – luxusní sluneční brýle – Lucie Kratochvílová, Brno, 3. cena – luxusní sluneční brýle – František Shejbal, Optika Olivová, 
Skuteč. Správné znění tajenky z č. 3/2004: Charmant, Boss Hugo Boss, Hugo Hugo Boss, Esprit, Elle, Steel-Eyez.
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Ako by ste zhodnotili výstavu OPTIC 
2004?

Začal by som možno trochu netradične 
a rád by som na úvod spomenul niekoľko 
technicko-organizačných údajov. Ako viete, 
Medzinárodná výstava očnej optiky a oftalmo-
lógie OPTIC 2004 sa konala v dňoch 10.–12. 
septembra vo výstavnom areáli Agrokomplexu 
v Nitre po prvý krát.

Organizátorom výstavy bol Agrokomplex – 
Výstavníctvo Nitra, spoločne so Slovenskou 
optickou asociáciou. Spoluorganizátormi 
boli Komora očných optikov a oftalmológov 
Slovenska.

Prvý ročník výstavy je možné hodnotiť ako 
najväčšiu a najprestížnejšiu kontraktačno-
-prezentačnú výstavu očnej optiky a oftal-
mológie na Slovensku v tomto roku. Túto 
skutočnosť potvrdzuje zúčastnený počet pria-
mych vystavovateľov, ich štruktúra, obsadená 
výstavná plocha, absolútna návštevnosť a jej 

regionálna vyrovnanosť v rámci Slovenska 
a profesionálne zastúpenie návštevníkov.

V ktorých pavilónoch sa konala výstava 
OPTIC 2004?

Výstava sa uskutočnila v pavilónoch M1, 
M2 a M3, ktoré dosahujú úroveň moder-
ných výstavných priestorov s komplexným 
vybavením, klimatizáciou a infraštruktúrou, 
potrebnou pre úspešný priebeh výstavy.

Výstava niesla vo svojom názve „medziná-
rodná“, viete nám povedať, či sa jej naozaj 
zúčastnili aj zahraniční vystavovatelia?

Výstavy OPTIC 2004 v Nitre sa zúčastnilo 
55 priamych vystavovateľov, z ktorých bolo 
13 zahraničných. Prezentovali sa tu exponáty 
z 12 krajín a zastupovali spolu 117 firiem. 
Čistá obsadená plocha bola 1 532 m2. Na 
sprievodné akcie bola vyčlenená ďalšia plo-
cha cca 3 000 m2. 

Na podujatí, kde 11 % návštevníkov prišlo 
zo zahraničia, dominovali odborníci (77 %), 
u ktorých možno konštatovať vysokú mieru 
spokojnosti. 91 % vystavovateľov realizovali 
na podujatí objednávky alebo podpisovalo 
kontrakty, ktorých objem podľa informácií 
vystavujúcich firiem možno odhadnúť na 
22 mil. Sk. Vysoká spokojnosť vystavovateľov 
(84 %) vládla najmä s rokovaním s obchod-
nými partnermi a so záujmom návštevníkov 
o expozíciu vystavovateľov.

Výstave OPTIC 2004 bola venovaná pozor-
nosť aj zo strany oznamovacích prostriedkov. 
Akreditovaných bolo až 43 novinárov.

Spomenuli ste, že na sprievodné akcie 
bola vyčlenená plocha 3 000 m2. Mô-
žete nám bližšie tieto sprievodné akcie 
priblížiť?

Samozrejme. Súčasťou výstavy OPTIC 
2004 bol i bohatý sprievodný program. Na 
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Rozhovor 
s Ing. Františkom Ďurkovičom

obchodným riaditeľom výstaviska v Nitre 
a organizátorom výstavy OPTIC 2004 

a

coo4_2004.indd   57coo4_2004.indd   57 11/29/04   9:48:47 AM11/29/04   9:48:47 AM



58 Očná optika na Slovensku 4/2004

optická výstava optická výstava optická výstava optická výstava optická výstava optická výstava optická v

požiadavku Slovenskej optickej asociácie 
sme vyčlenili jeden pavilón M2, ktorý bol 
zameraný na odborné semináre, prednášky 
a predstavovanie noviniek jednotlivých firiem. 
Spolu sa uskutočnilo 7 odborných predná-
šok. Návštevníci sa však mohli rozptýliť aj 
kultúrnymi a športovými podujatiami ako 
ruleta a internetové centrum v pavilóne M2 
a bedmintonové exhibície v pavilóne M3.

Novinkou na výstave OPTIC 2004 bola aj 
atraktívna sprievodná akcia – súťaž o Ce-
nu OPTIC 2004, kde hodnotili prihlásené 
exponáty v kategóriách dioptrické okuliare, 
slnečné okuliare, športové okuliare, prístroje 
a zariadenia. Základnými kritériami hodnote-
nia boli dizajn, funkčnosť a inovácia v materiá-
loch. Nakoľko mala táto súťaž veľmi pozitívny 
ohlas, určite v nej budeme pokračovať aj 
v budúcich ročníkoch.  

Čo by ste chceli odkázať čitateľom pre 
budúci rok?

To je veľmi jednoduché. Ak ste nemali čas 
a nenavštívili ste tohoročnú výstavu OPTIC 
2004, budúci rok určite nemôžete zmeškať!  

Skúsený organizačný tím Agrokomplexu – 
Výstavníctva v Nitre, moderný výstavný areál 
a úsilie o individualizované služby a vzťahy, 
sú dobrým predpokladom toho, že výstava 
OPTIC si nájde v Nitre svoje stabilné miesto 
a stane sa významnou kontraktačnou a spolo-
čenskou akciou svojho druhu na Slovensku.

Srdečne Vás pozývam v septembri na budú-
ci ročník výstavy OPTIC 2005 do Nitry.

Ďakujeme za rozhovor

Počet vystavovateľov: 55
z toho zahraničných: 13
Vystavovatelia a ďalšie zastúpené firmy 
z krajín: Česká republika, Čína, Francúzsko, 
Hongkong, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, 
Slovensko, Švajčiarsko, Taliansko, USA 
a Veľká Británia.

Obsadená plocha: 1 532 m2 netto,
zvláštne predvádzacie plochy: 3 000 m2 
brutto 

Počet návštevníkov: 850
Krajiny: Belgicko, Česká republika, Fran-
cúzsko, Chor vátsko, Izrael, Maďarsko 
a Slovensko.

Podiel zahraničných návštevníkov: 11 %
Počet akreditovaných novinárov: 43

REFERENCIE

Vystavovatelia
91 % vystavovateľov uviedlo, že na veľtrhu 
realizovali objednávky alebo podpisovali 
kontrakty. Celkový objem obchodov zreali-
zovaných na veľtrhu odhadli vystavovatelia 
na 22 mil. Sk.

Celkové hodnotenie účasti:  
Veľmi úspešná – 13 %
Dosť úspešná – 71 %
Nie veľmi úspešná – 15 %
Celkom neúspešná – 1 %

Účasť v budúcom roku:
Až 97 % vystavovateľov plánuje účasť na 
budúcom ročníku.

Návštevníci
Rozhodovacie právomoci: 
Až 76 % návštevníkov malo rozhodovacie 
právomoci pre uzatváranie kontraktov. 
74 % návštevníkov bolo z maloobchodov 
s očnou optikou.

Bydlisko návštevníkov: 
Nitriansky kraj 21 %
Bratislavský kraj 20 %
Trenčiansky kraj 9 %
Trnavský kraj 9 %
Banskobystrický kraj 8 %
Košický kraj 8 %
Žilinský kraj 8 %
Prešovský kraj 6 %
Zahraničie 11 %

Profesionálna štruktúra: 
Zastúpenie odborníkov: 77 %
Ostatná verejnosť: 23 %

Spokojnosť návštevníkov s výstavou: 
Úplne – 75 %      
Čiastočne – 25 % 
Nespokojní – 0 %   
Nevedeli – 0 %

Základné údaje o výstave 

OPTIC 2004
10.–12. september 2004

Ing. Jana Čierna, predseda predstavenstva SOA, slavnostne zahajuje 1. ročník výstavy OPTIC 2004
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CENA OPTIC 2004

Cena bola udelená v kategóriách dioptrické 
okuliare, slnečné okuliare, športové okuliare, 
prístroje a zariadenia.

Počet prihlásených exponátov: 17 
Počet ocenených exponátov: 5

PURIT 
antireflexná vrstva na okuliarové šošovky
Sagitta, s.r.o. Bratislava

Okuliarová obruba y línie TI-LITE,
MODEL R 4532 B
Rodenstock Slovensko, s.r.o. 
Banská Bystrica

Slnečné okuliare 
SPX Modern Art Sun (3174, 4050) 
Prestilinea, s.r.o. Bratislava

BV – 1000 BINOVISION, 
autorizovaný systém 
pre subjektívnu refrakciu
Geodis Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica

Kolekcia OKULA 2004 
Okula Slovakia, s.r.o. Nýrsko

cká výstava optická výstava optická výstava optická výstava optická výstava optická výstava optická výstava optická výstava optic
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Každého z nás určite zaujíma, či pracujeme so ziskom alebo so stra-
tou. Malo by nás však zaujímať aj to, či sú všetky tržby kryté zároveň 
aj príjmami. V prípade, že tomu tak nie je, dochádza k skresľovaniu 
dosiahnutého výsledku. Preto je dôležité vo firme sledovať aj cash 
flow. Forma, ktorú si zvolíme, je na nás. Na zistenie cash flow – teda 
v preklade toku hotovosti – existuje samozrejme viacero metód. 
Kým sa však dostanem až sem, pozrime sa trochu do ekonomickej 
teórie.

Najskôr si definujme, čo sú vo firme aktíva. V účtovníctve za aktíva 
považujeme položky majetku firmy, ktoré vykazujú nasledovné 
vlastnosti:
–  predstavujú pre firmu budúci ekonomický výsledok a tento úžitok 

patrí výhradne firme (nedelí sa o tento výsledok s nikým iným),
–  očakávanie budúceho úžitku musí byť dostatočne spoľahlivé 

a preukázateľné,
–  aktívum je dôsledkom hospodárskych operácií uskutočnených 

v minulosti,
– aktívum musí byť spoľahlivo oceniteľné,
–  budúci úžitok firmy môže do firmy plynúť napr. tým, že aktívum bude 

spotrebované, vymenené za iné aktívum, použité na vysporiadanie 
dlhov alebo rozdelené medzi vlastníkov firmy.

Štruktúru aktív nám zobrazuje schéma 1.

Pre nás budú v tomto prípade zaujímavé obežné aktíva. Obežné 
aktíva predstavujú majetok, ktorý sa pri podnikateľskej a hospodárs-
kej činnosti firmy spotrebuje obvykle jednorázovo a proces premeny 
jeho jednotlivých foriem nepresahuje jeden rok. Najlepšie to môžeme 
vidieť na schéme 2. Z pohľadu účtovníctva a výkazov si je potrebné 
uvedomiť, že obežné aktíva sa väčšinou nachádzajú súbežne v rôz-
nych svojich formách a že rýchlosť premeny jednotlivých foriem aktív 
závisí od povahy činnosti podniku. 

Údaje pre zostavenie výkazu cash flow sú čerpané z príjmov a vý-
davkov, základom je vždy prevádzková oblasť – teda naša hlavná pod-
nikateľská činnosť. Z tejto činnosti by nám mal automaticky prevládať 
prebytok príjmov nad výdavkami. Tento prebytok sa potom využíva 

v investičnej oblasti. Samozrejmou podmienkou fungovania firmy je 
zabezpečenie dostatku finančných prostriedkov. Výkazy o peňažných 
tokoch sa zostavujú presne podľa metodiky ministerstva financií. Pre 
nás je však dôležitejšie zistiť ukazovateľ cash flow, ktorý predstavuje 
peňažné prebytky vytvorené činnosťou firmy na vlastné financovanie 
firmy. Ukazovateľ cash flow vypočítame nasledovne:

Prevádzkový hospodársky výsledok
+ odpisy majetku
+ zvýšenie (- zníženie) stavu rezerv
-  zvýšenie (+ zníženie) prechodných účtov aktív
+  zvýšenie (- zníženie) prechodných účtov pasív
+  zníženie (- zvýšenie) krátkodobých pohľadávok
+  zvýšenie (- zníženie) krátkodobých záväzkov

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
 -  investičné výdavky potrebné na zachovanie firmy
 - dividendy na výplatu  

Voľné cash flow

Pre správne fungovanie našej firmy je dôležité poznať takto vypo-
čítané hodnoty. Ešte dôležitejšie však je, aby sme dokázali správne 
riadiť naše skutočné peňažné toky. V praxi si môžeme pomôcť 
nasledovne:
–  Štatistikami predaja za posledné obdobia. Vypovedaciu hodnotu 

majú údaje za 3 a viac rokov dozadu. Pokiaľ sledujeme tržby za 
mesiace, alebo ešte lepšie za jednotlivé týždne, dokážeme s vyso-
kou pravdepodobnosťou odhadnúť, koľko peňazí v optike získame 
a môžeme ich následne použiť na úhradu našich záväzkov.

–  Plánované nákupy obrúb. Stanovíme si približné limity nákupov 
a snažíme sa ich dodržiavať. Ak totiž nakúpime vo väčšom množ-
stve, aj keď výhodne, musíme automaticky uhradiť vyššiu sumu 
ešte skôr, ako sme obruby predali.

–  Presun pravidelných platieb do tej časti mesiaca, kde sú silnejšie 
tržby (pokiaľ je to možné).

–  Vytvorenie si finančnej rezervy. Keďže ešte stále je časť našich 
tržieb viazaná v zdravotných poisťovniach, nemáme okamžite 
k dispozícii peniaze v plnom objeme. Preto nám finančná rezerva 
pokrýva obdobie do vysporiadania pohľadávky od poisťovne. 
Rezervu by sme mali mať vytvorenú na 3násobok mesačných 
fixných nákladov.

–  Disciplinovane dodržiavať naplánované finančné toky.

Pevne verím, že peniaze, aj keď sú okrúhle, sa nám nerozkotúľajú 
a budeme si ich vedieť čím ďalej tým lepšie ustrážiť.

Ing. Zdenka Sivičeková

Cash flow 
– alebo ako riadiť tok peňazí v optike

Schéma 2 Kolobeh obežných aktív

inkaso
pohľadávky

pohľadávky

predaj

zásobovanie

materiál

spracovanie

peňažné 
prostriedky

tovar, 
hotové výrobky

Stále aktíva Obežné aktíva

Dlhodobý nehmotný majetok Zásoby

Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobé pohľadávky

Dlhodobý finančný majetok Krátkodobé pohľadávky

Finančný majetok

Peňažné prostriedky
v hotovosti a na bežnom účte

Aktíva

Schéma 1 Štruktúra majetku

ekonomika ekonomika ekonomika ekonomika ekonomika ekonomika ekonomika ekonomika ekonomik
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