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Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
bý vá zv ykem, že si v tomto
v podstatě letním čísle našeho
časopisu přejeme hezkou dovolenou, hodně odpočinku a mnoho
krásných zážitků.
Dovolte mi, aby se moje úvodní
zamyšlení ubíralo tentokrát poněkud jiným směrem. Toto číslo
vychází v době, kdy ministryně
zdravotnictví zrušila v yhlášku
č. 350/2000. Číslo této vyhlášky
nám zdánlivě mnoho neříká. Ten,
kdo trošku zná legislativu, už
jistě tuší, že tato vyhláška mimo
jiné zakazovala prodej hotových
brýlí v samoobslužném prodeji, stejně jako prodej brýlových a kontaktních čoček po internetu a především zakazovala volný prodej
kontaktních čoček.
Možnost pořídit si svou korekci u benzínové pumpy nebo kdekoliv
v podobném prodeji bude nyní určitě zcela běžnou záležitostí. Tato
pro nás nemilá informace staví do nové role především kontaktní
čočky. Jako odborníkům z oboru je nám jasné, že se objeví mnoho
zákazníků, kteří budou mít s aplikací kontaktních čoček potíže. Odpadne mnoho pravidelných kontrol. Na nás pak zůstanou náročná
vyšetření.
Tato změna s sebou samozřejmě kromě zdravotnického efektu
přináší i efekt ekonomický. Na jedné straně jsme složitě regulováni, protože prodáváme zdravotnické prostředky, a na druhé straně
se prostředky, které skutečně oko mohou poškodit, uvolnily do
volného prodeje.
Nastalá situace je v určité míře důsledkem vstupu do EU, kde je
tento systém podobný. Nutno však dodat, že úroveň znalostí péče
o zrak je na západ od našich hranic u běžného zákazníka mnohem
vyšší, což se projevuje v tom, že svůj zrak a péči o něj vkládá do
rukou odborníků.
Možná, že skutečně nastává čas, aby se oční optika více prezentovala v očích veřejnosti a více vysvětlovala některé důležité aspekty
každodenní péče o zrak, brýle a oči.
Možná nastává čas, kdy by i náš časopis Česká oční optika
mohl naplnit v tomto směru mnoho zajímavých cílů a více se otevřít
veřejnosti.
Možná nastává čas, kdy by se i naše největší výstava OPTA měla
změnit v oslavu a propagaci oční optiky na veřejnosti.
A protože letní čas se skutečně blíží, dovolte mi popřát Vám
krásnou, bezvadnou, nádhernou a ničím a nikým nerušenou dovolenou.

S pozdravem
Ing. Ivan Vymyslický
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editorial

Nové kolekce
slunečních brýlí
Issaquah a Ornella
� stejné zboží jako z Anglie, Itálie
a Španělska, ale přímo od výrobce
� ušetříte tak 30 až 40% marži
zahraničního velkoobchodu
� jakost zajištěna osmiletými zkušenostmi
� katalog na http://www.ictrading.cz

IC TRADING s.r.o., Nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno
tel.: 312 246 285, fax: 312 246 296, e-mail: ictrading@ictrading.cz, www.ictrading.cz
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Christoph Scheiner
objevitel stavby a funkce oka
25. 7. 1573 Wald u Mindelheimu ve Švábsku
18. 6. 1650 Nysa ve Slezsku
Téměř celý svůj dospělý věk byl tento učenec svědkem i nepřímým účastníkem dlouhých a nelítostných bojů mezi táborem katolické protireformace na jedné straně a mezi
táborem protestantů všech odstínů, národů
a denominací na straně druhé, vrcholících ve
třicetileté válce v Evropě (1618–1648). Nebyl
to však zdaleka jen boj zbraní, ale také boj idejí
a soupeření ve vzdělanosti. Katolickou stranu
totiž ohrožovala nejen protestantská knížata

obr. 1 Kresba slunečních skvrn ze Scheinerova díla
Rosa ursina

a jejich vojska, ale domněle či skutečně také
nové názory přírodovědecké, zejména v astronomii (heliocentrizmus), fyzice (kdy byla
vyvracena aristotelská fyzika) a názory filozofické. Tyto názory ovšem vyplývaly z nových
přírodovědeckých poznatků – takže měli-li
svědomití kněží úspěšně bojovat i na tomto
poli, nestačilo již jen držet se zásady „modli
se a pracuj“, ale bylo třeba k tomu dodat „prostuduj vše nově objevené a zkoumej nové!“
A tak vznikla zejména v rámci jezuitského řádu
dosud neslýchaná věc: celá tzv. jezuitská fyzika. Vybraní a talentovaní jezuité proto studovali díla svých stoupenců i odpůrců, zkoumali
aktuální problémy a vydávali velká fyzikální
díla předních, dokonce i protestantských
vědců (Newtona, Bernoulliů aj.) a aby udrželi
krok s vědci v opačném táboře, prováděli
také vlastní výzkumy a tak nejednou oboha-
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tili světovou vědu, kterou pěstovali dokonce
v rámci misií na dvorech mimoevropských
panovníků. Od vítězství nad domorodými
učenci, například nad astronomy v Číně,
byl pak již jen malý krok i k vítězství ve víře.
Tak třeba v optice později do řádu vstoupivší
Marcus Marci objevil disperzi světla, Grimaldi
difrakci (ohyb) světla, Christoph Scheiner jako
první sestrojil tzv. Keplerův dalekohled a učinil
s ním objevy astronomické, stejně jako rozluštil stavbu a funkci oka při operacích stovek očí
mrtvých telat. Tak zjistil, že citlivým orgánem
oka je sítnice, že obraz předmětů vnějšího
světa se vytváří právě na ní, přičemž ohromil
své současníky tím, že tento obraz je vždy
převrácený a padne-li před, resp. za sítnici,
jde o krátkozrakost, resp. dalekozrakost,
korigovatelnou rozptylnými, resp. spojnými
čočkami brýlí. Všimněme si proto podrobněji
osudů tohoto našeho prvního „optometra“;
našeho nejen proto, že o něm pojednáváme
v tomto článku, ale také proto, že působil ve
slezské Nyse, přičemž Slezsko patřilo tehdy
k zemím Koruny české.
Původem byl Němec ze švábského Waldu,
což však nepředstavovalo jazykovou bariéru,
neboť vzdělanci mluvili vesměs latinsky. Od
útlého mládí studoval Scheiner u jezuitů na
latinských školách v Augsburgu a Landsbergu
a do řádu Tovaryšstva Ježíšova vstoupil ve
22 letech (1595). V roce 1600 byl vyslán
do Ingolstadtu, aby rozšířil své vědomosti
v matematice a filozofii u Johanna Lanze.
Po absolutoriu byl poslán do Dillingenu, kde
v letech 1603–1605 podle tehdejšího zvyku
„prohloubil své magisterium“ vyučováním na
gymnáziu a v akademii. Již v tomto období
proslul vynálezem pantografu na kopírování
plánů v různých měřítcích, o čemž později
vydal spis Pantographica (1631). Odtamtud
se v roce 1610 opět vrátil do Ingolstadtu, kde
přednášel hebrejštinu a matematiku.
V roce 1611 zahájil vlastní astronomická
pozorování, v březnu objevil nezávisle na
Galileiovi a Keplerovi sluneční skvrny (ty

Kepler zprvu mylně považoval za přechod
Merkura přes Slunce) a fakule na Slunci. Tyto
výsledky mu však řádoví představení nedovolili publikovat, aby v případě omylu nedošlo
k diskreditaci celého jezuitského řádu. V této
přehnané opatrnosti a „kázni“ spočívala jedna
z překážek jezuitského bádání. Další z nich
byla názorová rigidita. Oficiálním názorem
řádu byl tehdy geocentrizmus; z přechodů
Merkura a Venuše přes Slunce Scheiner
usoudil, že je správný nikoli geocentrizmus,
ale heliocentrizmus, což ovšem pro něj bylo
zdrojem vážných obtíží. Když v roce 1612
Scheiner konečně sestrojil nový dalekohled
se spojným objektivem i okulárem, vhodný
pro astronomická pozorování, u nichž nevadí,
že obraz je převrácený. Záhy učinil další ob-

obr. 2 Dalekohled, který Scheiner používal k pozorování slunečních skvrn

jevy: objevil sluneční skvrny a zejména jejich
individuální pohyb, odlišný v různých šířkách;
z toho správně usoudil na rotaci Slunce kolem
osy a z odlišnosti rotací různých skvrn na
tekutý stav sluneční hmoty. Žel, Scheinerovy
výzkumy byly publikovány opožděně a poté
uveřejněny dokonce pod různými jmény. Proto byly napadány Galileiem z hlediska priority;
ostatně tytéž úkazy byly pozorovány nezávisle
také Thomasem Harriotem v Oxfordu, Janem
Fabriciem ve Wittenbergu a Domenikem Passignanim v Římě.

osti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti o

obr. 3 Christoph Scheiner

ve Freiburgu (Breisgau); v jeho případě však
byla na poslední chvíli učiněna výjimka a byl
poslán do slezské Nysy, kde byl jmenován superiorem jezuitské koleje. Záhy však následovala jeho cesta do Španělska (s arcivévodou
Karlem), do kalvinské Ženevy a do Říma, kde
působil jako profesor do roku 1633. Odtud
konečně definitivně přešel do Nysy, kde
působil jako profesor a rektor. Tam se dostal
do písemných sporů s Galileiem o vědeckých
otázkách, týkajících se zejména sklonu rotační osy Slunce vzhledem k ekliptice, přičemž
Scheinerova hodnota (7°30´) byla správnější
než Galileiova. Tehdejší situaci a výsledky
zachycuje jeho velký spis Rosa ursina z let
1626–1630. Neměl však pravdu v tom, jak

Z hlediska optiky i astronomie byla také
důležitá důkladná zkoumání astronomické
refrakce paprsků v atmosféře; refrakcí Scheiner vysvětlil eliptický tvar slunečního disku
u obzoru, o čemž vydal v letech 1615 a 1617
publikace věnované tyrolskému vévodovi
Maxmiliánovi. Asi proto byl záhy pozván na
jeho dvůr v Innsbrucku a tam byl konečně ve
43 letech (roku 1616) vysvěcen na kněze.
Poté následovaly již zmíněné výzkumy optiky
oka, jejichž výsledky se zrcadlí ve spise
Oculus, hoc est: fundamentum opticum
(1619).
V roce 1620 měl nastoupit s dalšími šesti
StrÆnka 3
18:59
18.5.2005
017_05_Fotex_inz_180x130.qxd
řádovými
bratry dráhu univerzitního profesora
obr. 4 Skvrny
na Slunci

se snažil v duchu řádových předpisů vyvracet
Galileiovy argumenty ve prospěch heliocentrizmu; výsledkem je posmrtně vydaný
Scheinerův spis Prodromus pro Sole Mobili
et Terra Stabili contra Galilaeum a Galileis
z roku 1651.
Scheinerovo dílo je rozsáhlé, přičemž cesta
k jeho jednotlivým výsledkům byla zpravidla
velmi pracná a časově náročná. Přitom všem
Scheiner vykonával po celý život jako hlavní
činnost svůj kněžský a učitelský úřad, a to velmi svědomitě, což ovšem svědčí o vysokém
nadání, upřímném a hlubokém vědeckém zájmu a zároveň o mimořádné píli a obětavosti.
Zanechal několik desítek latinsky psaných
vědeckých publikací. Jeho zásluhy o poznání
optické soustavy oka, o konstrukci dalekohledu a o fyziku Slunce mají trvalou hodnotu.
RNDr. Vladimír Malíšek, CSc.
Literatura:
1. von Braunmuehl, Anton: Christoph
Scheiner als Mathematiker, Physiker und
Astronom, Bamberg, 1891
2. Backer, Augustin et Alois: Bibliothéque de
la Compagnie de Jésus VIII, Louvain, 1960
3. Favaro, Antonio: Oppositori di Galileo: III.
Cristoforo Scheiner, In: Atti del R. Instituto
veneto di scienze, lettere et arte, 78 (1919),
p. 1–107
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Vážení oční optici,
dovolte, abychom Vám ze srdce poděkovali za Vaši podporu a spolupráci při průběhu
televizní reklamní kampaně na brýlové čočky ESSILOR Transitions.
Právě díky Vám se celý český trh obrací směrem ke kvalitě a preventivní ochraně zraku.

Děkujeme Vám
Váš ESSILOR Team

Mějte prosím na paměti, že ukončením televizní reklamy ještě její vliv na Vašeho
zákazníka nekončí. Naopak. V paměti nositelů brýlí jsou uloženy základní informace o produktu a právě nyní je ten nejlepší čas je využít. Záleží jen na Vás, zda
využijete metod direct mailingu, vlastní reklamní akci, nebo „jen“ vybavíte Váš
obchod reklamními letáky ESSILOR Transitions.

TV reklama

vědomost o produktu
po TV reklamě

vědomost o produktu
před TV reklamou

týdny
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účinnost reklamy

Přiložený graf znázorňuje, jak účinně reklama
ovlivňuje nositele brýlí při jejich výběru v závislosti na časové prodlevě od vysílání reklamy.

TŘIKRÁT RYCHLEJŠÍ ODBARVENÍ
ESSILOR® TRANSITIONS® VWITH ESP

Transitions is a registered trademark of Transitions Optical, Inc.
© 2004 Transitions Optical, Inc. ESP is a trademark of Transitions Optical, Inc.
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Zrušit předpisy?
Jak snadné...
Je tomu již téměř 3 roky, co ministerstvo financí provedlo první
kontrolu. Cílem kontrol bylo dodržování pravidel regulace cen v oční
optice. Všechny závěry kontrol a především vysvětlování některých
nařízení vlády a ministerstva financí v mnohém překvapily. Následovala řada jednání, jejich výsledek je zatím nejasný a nepřehledný.
Celkem spolehlivě můžeme říct, že máme dvě možnosti:
1. ponechat, tedy „legalizovat“ stávající stav práce s předpisy,
2. předpisy zrušit a ponechat pouze příspěvek na silně zrakově
postižené a mladistvé.
Řešení obou bodů má dnes nejen odbornou, finanční, ale bohužel i politickou rovinu. Ponechme nyní všechny odborné, politické
i technické stránky věci stranou a podívejme se na zkušenosti našich
sousedů s řešením obdobného problému zdravotní reformy.
Jako první ke změnám ve zdravotnictví přistoupilo Německo, které
prošlo v minulosti třemi zdravotnickými reformami a pokaždé se tyto
reformy dotkly i oční optiky. Ta poslední, platná od 1. ledna 2004, byla
ve vztahu k oční optice nejradikálnější. Jestliže německé pojišťovny
zaplatily v roce 2003 za optické pomůcky cca 670 mil. eur, v roce
2004 to bylo pouze 20 mil. eur. Lehce si spočítáme, že úspora
činila neuvěřitelných 650 mil. eur. Následující graf 1 celkem jasně
zobrazuje několik zajímavých skutečností. Nositelé brýlí, uvědomující si změny, které měly nastat od 1. 1. 2004, maximálně využívali
možnost získat od pojišťovny určité peníze. To se projevilo zvýšením
obratu a počtu prodaných brýlí především na konci roku 2003.
Zajímavé bylo, že v tomto období se výrazně zvýšil podíl prodaných
minerálních čoček. Ještě nikdy neměli němečtí oční optici takové
tržby (doslova žně) jako na konci roku 2003. Euforie, která zavládla,
netrvala dlouho a následující rok 2004 se propadl o neuvěřitelných
30 % v porovnání s rokem 2003. Graf záměrně ukazuje obraty již od
roku 1996. Je na něm dobře vidět, že pokles obratu v roce 2003
je výrazně nižší než obrat v roce 1996. Německá oční optika se tak
vrátila o 10 let zpět. Pokles obratu v roce 1997 je výsledkem vlivu
předposlední zdravotnické reformy, která nebyla z hlediska oční
optiky tak radikální. Přesto trvalo téměř dva a půl roku, než se celý
optický trh stabilizoval k původním hodnotám. Automaticky s poklesem obratu se očekávalo, že velké množství očních optik bude mít
existenční problémy a změní své majitele. To se v plné míře potvrdilo.
Tolik inzerátů v německých časopisech na prodej očních optik nebylo
ještě nikdy k vidění. Statistiky prozrazovaly, že výrazně hůře nesou
zdravotnickou reformu státy bývalého východního Německa než státy
západního Německa.
Další graf 2 ukazuje relativně překvapivý výsledek. Počet očních
optik se zvyšoval i přes klesající počet zakázek. Celkový počet očních
optik dosáhl v roce 2004 čísla 9 911. Lze to vysvětlit snahou nahradit
pokles zakázek expanzí a nutno říct, že v tomto směru se činily především velké řetězce jako Fielmann, Apolo a další. Němečtí oční optici
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se v celém roce 2004 intenzivně věnovali zvýšení kvality prodeje
a servisu, což se projevilo na zvýšení počtu prodaných značkových
čoček a zvýšením průměrné ceny na zakázku.
Pro lepší pochopení celé situace se podívejme na výsledky největšího řetězce v Německu, firmy Fielmann. Obrat dle grafu 3 samozřejmě
klesl tak jako u všech optiků, můžeme však říct, že pokles činil pouze
25 %, a ne 30 % jako u ostatních očních optik. Fielmann i tuto situaci
dokázal využít ke zvýšení svého podílu na trhu. Je jasné, že obrat
kopíruje i počet prodaných brýlí, jak je vidět na grafu 4.
Zajímavé jsou další grafy 5 a 6. Investice u řetězce Fielmann v roce
2004 stouply a potvrzují skutečnost zvýšení pozice na trhu stejně jako
neustále rostoucí počet prodejen. Graf 7 ukazuje, že v roce 2004 řeší
Fielmann situaci nejen investicemi, ale i počtem zaměstnanců. Přestože zvýšil počet očních optik, snížil počet zaměstnanců z 10 348 v roce 2003 na 9 776 v roce 2004 (to je cca o 600 zaměstnanců méně).
Dokazuje to jasné zvýšení efektivity a produktivity práce. Graf 8
ukazuje až neuvěřitelné výsledky v počtu prodaných brýlí denně
v každé pobočce firmy Fielmann. Jak sami vidíte, pod 30 brýlí denně
průměrně na jednu pobočku se tento graf nepohybuje. To jsou čísla,
kterých nezávislí optici v Německu nemají šanci dosáhnout.
Na cestu zdravotnické reformy vykročilo také Rakousko a Slovensko. Určitě budeme všichni velice bedlivě sledovat, jak se s touto
zdravotnickou reformou tyto dvě sousední země vypořádaly. Položme
si otázku, jak by se vyvíjela situace u nás, pokud by byla reforma stejně
radikální. Dovolte mi trochu spekulace nebo chcete-li vizionářství.
Předpis (poukaz na brýle) má v rukách českého pacienta jakousi
těžko popsatelnou psychologickou moc. Zvyk, že optika byla vždy
levná a zadarmo, že to byla zdravotní služba, se již pomalu vytrácí
a hlavně myšlenka „když si platím zdravotní a sociální pojištění, tak
přece musím něco dostat zpět“, je u našich zákazníků pořád poměrně dost silná. To mě nutí domnívat se, že před samotným zrušením
předpisů bude nárůst prodeje brýlí větší než v Německu, ale výrazně
se nezvýší průměrná cena na zakázku.
Ruku v ruce s tím nastoupí následný prudký pokles počtu zakázek
a mezi optiky se rozhoří boj o každého zákazníka. Po zkušenostech
s českými očními optiky můžeme říct, že budeme bojovat především
nízkou cenou. Tak se stane, že s klesajícím počtem prodaných kusů
klesne i průměrná cena zakázky, obrat se výrazně sníží a mnoho dalších očních optik se dostane do existenčních problémů. Velmi často
slyším argument, že těch pár korun, co obdržíme za předpis, klidně
oželíme. S tím se dá i nedá souhlasit. Samozřejmě jsou optiky, kde se
podíl obdržených prostředků k celkovému obratu pohybuje na úrovni
mezi 5–8 %, na druhé straně jsou optiky, kde tento podíl tvoří i 25 %.
Ve většině případů si ale neuvědomujeme jednu důležitou skutečnost.
Možná poměr tržby k předpisům činí například 10 %, ale 50–70 %
nových brýlí je pořízeno tak, že zákazník má v ruce předpis. Nebo
jinak – především na úrovni menších měst, která mají 8 000–30 000
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graf 2
počet optik v Německu
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obyvatel, je podíl nových brýlí zároveň s předpisem velmi vysoký a to
by mohlo ve skutečnosti ohrozit velký počet očních optik především
v těchto okresních a menších městech. Jakmile poklesne počet
předpisů, následně poklesne i počet zákazníků nejenom u nás optiků,
ale i počet vyšetření u očních lékařů. Tím se celá krize dále výrazně
prohloubí. Na druhé straně nižší počet vyšetření u očních lékařů nahrává určitým způsobem optometristům. Mimo uvedené skutečnosti
to bude klást obrovské nároky na rezervy optiků, dokonalý přehled
o firmě a plánování, v neposlední řadě určitě i propouštění, což však
naši optici se silným sociálním cítěním neumí.
Závěrem si pouze dovolím poznamenat, že nad celou záležitostí visí
pořád problém nevyjasněné regulace, protože to, že není předpis,
ještě neznamená, že nemusí být regulace. Věřím, že malý přehled
možného vývoje v oční optice nás všechny přinutí k malému zamyšlení či vytvoří prostor pro diskuzi. V každém případě by bylo dobré
zamyslet se nad tím, zda je moje oční optika dostatečně připravena
překonat i takovéto radikální změny.
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Vývoj

Pokračování z čísla 1/2005

refrakce oka

Ani po ukončení růstu těla kolem dvacátého roku života nezůstává refrakce oka
konstantní.
V průběhu života můžeme podle Slatera
pozorovat dvě fáze hypermetropizující a dvě
myopizující s relativně stabilním obdobím mezi
dvacátým a padesátým rokem. Po narození
pokračuje, přes narůstání předozadní délky
oka, hypermetropizace, a to až do osmého
roku života. Po osmém roce je hypermetropizace střídána myopizací, která trvá asi do
dvaceti let. Mezi padesátým a pětašedesátým rokem probíhá opět hypermetropizace,
následována druhou fází myopizace. Pro
tyto změny refrakce je charakteristický jejich
pomalý, plíživý průběh. Každá náhlá změna
refrakce budí podezření na chorobnou příčinu
a vyžaduje pečlivé celkové vyšetření.
Výskyt refrakčních vad v populaci není
náhodný. Refrakční vady sledují podle
Sorsbyho ve svém výskytu průběh binominální křivky, která je asymetrická na straně
myopie. Asymetrii vyvolávají patologické
formy osové myopie. Důkazem efektivity
emetropizačního procesu je skutečnost, že
do refrakční skupiny od 0 do +1,75 D spadá
asi 75 % populace. Přibližně stejný počet lidí
má refrakční vadu na straně hypermetropie od
+2,0 do +6,0 D a na straně myopie do -4,0 D.
Sorsby označuje tyto vady jako korelační
nebo synergické. Jednotlivé prvky určující
refrakci těchto vad mají totiž hodnoty stejné
jako u průměrného emetropa. Axiální délku
mají 23,2 až 26,0 mm, lomivost rohovky
39,6 až 47,6 D, hloubku přední komory 2,5
až 4,2 mm a lomivost čočky 15,6 až 23,9 D.
Od emetropie se tedy tyto vady liší jen tím, že
lomivost optických prostředí, i když normální,
neodpovídá dané, i když normální průměrné
předozadní délce oka potřebné k dosažení
emetropie. Refrakční vady nad +6,0 D a -4,0 D
označuje Sorsby jako komponentní nebo
antagonistické. Tyto vady refrakce vykazují
abnormální hodnoty, většinou v axiální délce
oka.
Na výskytu refrakčních vad se mohou podílet i rasové rozdíly. U primitivních národů
téměř chybí patologické formy refrakčních
vad a refrakční křivka probíhá i u dospělých
binominálně. U starých kulturních národů
(Číňanů, Japonců) je srovnatelně vyšší počet
myopií než u Evropanů. Spornou zůstává
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otázka, nakolik je výskyt refrakčních vad
závislý na zevních vlivech, jako je způsob
života, výživa, osvětlení při práci a pracovní
vzdálenost. Je známou skutečností, že mezi
lidmi s vyšším vzděláním se vyskytuje vyšší
počet myopií. Obecně je dnes přijímán názor,
že na vznik refrakčních vad má rozhodující
vliv dědičnost.
Refrakční vady dělíme na velké a malé.
U velkých vad je vidění podstatně snížené,
zamlžené a nepřesné. Oko není schopno
tuto vadu samo vykorigovat, a proto se o to
ani nesnaží. Vada začíná i končí sníženým
viděním a její odhalení není obtížné.
Malou refrakční vadu jsme do určité míry
schopni sami vykorigovat. Tato bezděčně vnucená činnost vede ke svalovému a nervovému
vyčerpání, provázenému řadou průvodních
symptomů. Příčinou obtíží není sama malá
refrakční vada, ale spíše trvalé úsilí spojené
s korekcí vady refrakce. Protože vidění bývá
normální, zjišťujeme tyto vady nesnadno a původ obtíží bývá hledán bez úspěchu jinde.
Příznaky provázející velké refrakční vady
nejsou příliš patrné. Dominujícím znakem je
snížená zraková ostrost. Důsledky můžeme
nejlépe pozorovat u nekorigovaných myopických dětí. Ve srovnání s ostatními se jeví jako
málo inteligentní a neohrabané. Po správné
korekci tyto příznaky nejenom mizí, ale tyto
děti často vykazují ve škole i nadprůměrný
prospěch. Bývají však více samotářské, vyhýbají se sportu a často vyrůstají s odlišným
duševním rozhledem.
Příznaky malých refrakčních vad jsou mnohem pestřejší. Snaha po vykorigování těchto
anomálií vede k poruše vztahu mezi akomodací a konvergencí. Dalekozraké děti musí
akomodovat i na dálku. Krátkozraký ve snaze
vidět ostře přibližuje pozorovaný předmět blíže k oku. Tím jsou více namáhány oba vnitřní
přímé svaly. Obtíže narůstají u astigmatizmu,
u anizometropií a poruch souhry okohybných
svalů. Bolest způsobenou zvýšeným napětím
svalů ještě zvyšuje únava z rozlišování neostrých obrazů ve vyšších zrakových centrech.
Těmto potížím podléhají zvláště neurastenici,
ženy s pánevními chorobami, zvláště v době
menstruace a menopauzy, ale i zdraví lidé
v době zvýšeného utrpení a zvýšené úzkosti,
po dlouhodobé práci u počítačů nebo po
dlouhodobém sledování televizorů.

Obtíže pocházející z malých refrakčních vad
mohou být zrakové, oční a nebo přídatné.
Zraková ostrost bývá normální. Za ztížených
podmínek, zvláště při špatném osvětlení,
se vidění stává mlhavým. Uvolnění napětí
ciliárního svalu vede k rozostření obrazu,
uvolnění napětí okohybných svalů pak k dvojitému vidění.
Oční obtíže se projevují pocitem tlaku, palčivosti, nepohodlí a cizích tělísek pod víčky, která připadají člověku velmi těžká. Odpočinek
nebo protření víček přináší dočasnou úlevu.
Pokračování v práci způsobuje skutečnou
únavu až bolest očí. Víčka, zvláště jejich
okraje, bývají zarudlé, zduřelé a často dochází
k zánětům okrajů víček a vzniku ječných zrn.
Spojivky bývají překrvené a oči slzí. Lidé
s těmito obtížemi mívají ospalý vzhled.
Z ostatních potíží se setkáváme hlavně
s netypickou bolestí hlavy. Může být lokalizována do očí, hloubky očnice, do temene
nebo týlu hlavy. Může se šířit i do šíje nebo
ramen. Nejednou bývá spojena s nevolností
a zvracením. Obyčejně přichází po celodenní
práci, ale může se vyskytovat i po ránu, po
probuzení.
Předpokladem úspěšného léčení je pečlivé
vyšetření nemocného. Příčina bývá obvykle
hledána jinde, ne v očích. U velkých refrakčních vad bývá často příčinou obtíží nedokonalá korekce, která dělá z velké refrakční vady
vadu malou. To však neznamená, že každá
malá refrakční vada musí být korigována.
Emetropii nalézáme jen u velmi malého počtu lidí. Vada refrakce, která není provázena
žádnými obtížemi, zvláště je-li zjištěna za
nefyziologických podmínek cykloplegie,
nemá být korigována. Korekce totiž může
narušit rovnovážný stav a vést ke vzniku potíží.
Oko není možné léčit jako izolovaný optický
přístroj, musí být léčeno jako součást celého
těla. Oční obtíže mohou být prvním příznakem
závažné celkové choroby a mohou pomoci
k včasnému a tím často jedinému úspěšnému
léčení prvotní choroby.
doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
Pokračování příště
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Stránky
Společenstva
Dodatek ke smlouvě nakladatelské mezi vydavatelem (SČOO) a nakladatelem (EXPO DATA spol. s r.o.) časopisu
Česká oční optika (ČOO)
Výkonný výbor Společenstva se na svém
březnovém zasedání (31. 3. 2005) zabýval
nakladatelskou smlouvou na časopis Česká oční optika a konstatoval, že:
– oficiální tiskovinou SČOO je časopis Česká
oční optika a opakovaně vyjádřil spokojenost s prací nakladatele EXPO DATA spol.
s r.o.;
– časopis Česká oční optika je zaměřen na
odbornou veřejnost a dosud se neobracel
na klienty očních optik;
– smlouva nakladatelská je jak ze strany
SČOO, tak ze strany EXPO DATA spol. s r.o.
dodržována.
Výkonný výbor po diskuzi dospěl k názoru,
že Společenstvo postrádá tiskovinu, která
by se zaměřovala na zákaznickou veřejnost. Společenstvo si přeje vydávat přibližně
dvakrát za rok reprezentativní publikaci, ve
které by byly prezentovány např. nové kolekce
brýlí a služby očních optik. Publikace by byla
určena i pro velmi důležité osoby (VIP). Výbor
očekává od EXPO DATA spol. s r.o. návrh,
kdy a jak publikovat tiskovinu pro zákaznickou veřejnost. V úvahu připadá příloha nebo
samostatné číslo ČOO. Obsah tiskoviny by
naplnily inzerující oční optiky i dodavatelské
firmy a další subjekty z oboru oční optiky,
mající zájem kontaktovat veřejnost.
Na veletrhu OPTA 2005 byl vedením SČOO
(prezident Josef Szarvas) a vedením EXPO
DATA spol. s r.o. (Ing. Pavel Sedláček) projednán dodatek č. 2 ke smlouvě nakladatelské,
která byla uzavřena mezi SČOO a EXPO DATA
spol. s r.o. dne 13. dubna 2000. Výkonný
výbor schválil návrh dodatku vypracovaný nakladatelem ČOO a pověřil prezidenta SČOO,
aby dodatek podepsal.
Dodatek upravuje zacházení s výtisky časopisu, které jsou určeny pro členy SČOO,
a dále upřesňuje finanční vztahy mezi vydavatelem a nakladatelem. ČOO je důležitou
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součástí majetku Společenstva a výkonný
výbor o něj musí dobře pečovat.
Výbor je přesvědčen, že spolupráce s nakladatelem České oční optiky bude i nadále
na té nejlepší úrovni.

Prodej dioptrických brýlí mimo
oční optiky je povolen
doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., ministryně zdravotnictví, zrušila vyhlášky
o prodeji zdravotnických prostředků
Z informačních zdrojů Ministerstva zdravotnictví ČR máme potvrzeno, že ministryně rozhodla zrušit vyhlášky (Vyhlášky č. 350/2000,
303/2003 a 42/2004 Sb.), které upravují
prodej zdravotnických prostředků (ZP).
Ve sbírce zákonů dosud zrušující vyhláška
nevyšla.
Jaké důvody uvádí MZ pro zrušení vyhlášek? Vyhlášky jsou údajně zbytečná regulace trhu. V Evropské unii musí prý zboží
volně cirkulovat. V zákoně o zdravotnických
prostředcích je podle ministerstva dost
paragrafů na usměrnění prodeje ZP, např.
§ 18 a další.
ZP prodávají živnostníci s živností na prodej
ZP, dále samozřejmě lékárny a zdravotnická
zařízení. Dosud platné vyhlášky zakazují
živnostníkům prodávat některé ZP, jako např.
sterilní obvazové prostředky.
Dále dosud platné vyhlášky zakazují prodej vyjmenovaných ZP samoobslužně
a v automatech. Např. dioptrické brýle
a brýlové a kontaktní čočky se nesmí prodávat
samoobslužně a v automatech. Platné vyhlášky také zakazují prodej vyjmenovaných
ZP zásilkovou službou a prostřednictvím
počítačové sítě. Dioptrické brýle a brýlové
a kontaktní čočky se tímto způsobem nesmí
dosud prodávat.
Vstoupí-li rozhodnutí ministryně zdravotnictví v platnost, bude zákaz prodeje zrušen
a živnostníci s živnostenským listem na prodej
ZP budou moci prodávat dioptrické brýle
a brýlové a kontaktní čočky nejen v pevných
obchodech, ale i samoobslužně, v automatech, zásilkovou službou a přes internet.

Společenstvo usilovalo o to, aby vyhlášky
stanovily, že brýle a dioptrické pomůcky lze
prodávat pouze v očních optikách, neuspělo
však. Odpověď na dopis adresovaný ministryni zdravotnictví čekáme. Proti zrušení
vyhlášek se vyslovila i Česká kontaktologická
společnost.

Výběrové řízení pro účast na kurzu klinické optometrie (M.Sc. in clinical
optometry)
Společenstvu českých optiků a optometristů se podařilo získat stipendium pro
jednoho studenta na kurz pořádaný prestižní
Pensylvánskou vysokou školou, který bude
probíhat na Donau-Universität v rakouském
Kremsu. Organizačně výběrové řízení zajišťoval Ing. Pavel Šebek, který pracuje jako
tajemník vzdělávacího výboru ECOO.
Stipendium v hodnotě přes jeden milion
korun je na tříleté distanční studium optometrie a stipendista si platí (za přispění SČOO)
dopravu (např. letenky do USA), ubytování
a další náklady studia. Studium bude časově
i finančně náročné. Absolvent studia se zavázal k přednáškám pro potřeby SČOO.
Výběrové řízení se odehrálo ve třech kolech:
1. Kandidáti předložili písemnou přihlášku
do výběrového řízení.
2. Pan Peter Williams zhodnotil znalosti
angličtiny všech účastníků a napsal
o tom zprávu.
3. Výkonný výbor po rozhovoru s každým
z uchazečů vybral účastníka kurzu
a jeho náhradníka.
Výkonný výbor zasedal v úterý 3. května
2005. Jednání výboru předsedal prezident
Společenstva Josef Szarvas. Výběrového
řízení se zúčastnilo 6 kandidátů, většina z nich
jsou optometristé – bakaláři.
Každý člen výkonného výboru po pohovorech uvedl, koho staví na první místo mezi
uchazeči o studium a koho určuje jako jeho
náhradníka. Všichni členové uvedli podrobně
důvody své volby. Po krátké diskuzi dospěl
výbor k rozhodnutí, že vítězkou ve výběrovém řízení se stala Bc. Martina Nováková,
která získala šest hlasů z deseti možných,
a náhradníkem je Bc. Jiří Žaloudek. Získal
čtyři hlasy pro první místo a pět pro místo
náhradníka.
Vítězka výběrového řízení podepsala smlouvu, která upravuje její závazky vůči Společenstvu jak finanční, tak i závazek přednášet po
absolvování kurzu.
Ing. Ivo Novák
tajemník SČOO
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Subjektivní korekce
refrakčních vad
Zrak je naším nejdůležitějším smyslem. Na
rozdíl od ostatních smyslů, které nám plně
slouží již od narození, vidění se musíme naučit.
Nezbytným předpokladem podmiňujícím získání kvalitního vidění jsou dobré světelné podmínky a nepřítomnost větší refrakční vady.
Více než 50 % lidí potřebuje k získání kvalitního vidění brýle. S přibývajícím věkem se
tento počet zvyšuje. Včasné zajištění korekce
přítomné refrakční vady je proto nezbytně
nutné pro dosažení komfortního binokulárního
vidění. Lidské oko však není mrtvý optický
přístroj. Je to živá součást živého organizmu.
Pro zjištění a správné vykorigování refrakční
vady tedy nestačí jen pečlivé objektivní
vyšetření vady refrakce. Nezbytné je jemné
dokorigování objektivně zjištěných hodnot
subjektivními metodami, a to jak monokulárně, tak binokulárně.
Objektivní měření refrakce je v současné
době prováděno téměř výlučně autorefraktory. Tyto přístroje prodělaly od roku 1971
bouřlivý vývoj. Jejich obsluha je dnes mnohem jednodušší a hlavně výrazně rychlejší.
Zatímco dříve měření probíhalo v minutách
a vyžadovalo soustředěnou pozornost vyšetřovaného, dnes se uskutečňuje v sekundách
a je tak proveditelné i u dětí. Přístroje poslední
generace se automaticky nastavují před pravé a levé oko, samy se centrují a i exponují.
Přesnost měření je závislá na uvolnění akomodace. Přístroje se snaží vyloučit akomodaci navedením vyšetřovaného na uvolněné
vnímání testové značky.
Wesemann provedl srovnání výsledků měření různými typy autorefraktorů s výsledky získanými subjektivním vyšetřením refrakce. Výsledné hodnoty získané na autorefraktorech
se v 79–82 % lišily od hodnot stanovených
subjektivně, ve sférických hodnotách o méně
než 0,51 D, v cylindrických a v poloze osy
v 90–99 % o méně než 0,63 D. Wesemann
upozorňuje, že v přesnosti měření se nové
autorefraktory příliš neliší od starých.
Subjektivní ověření objektivně získané
refrakce provádíme nejprve monokulárně
praktickým čtením optotypů na dálku. Příslušnou korekci vkládáme do zkušebních obrub
před jedno oko, zatímco druhé je zacloněno
neprůhledným terčem. Správnost korekce
můžeme ověřit několika metodami.
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1. Metoda zamlžovací
Hypermetropa překorigujeme a myopa
podkorigujeme asi na 6/60. U hypermetropa
končíme – po postupném snižování korekce –
nejsilnější spojkou, u myopa nejslabší rozptylkou, se kterou jsou znaky v řádku 6/6 co
nejčernější a nejkontrastnější. U astigmatizmu
je optimální nejsilnější plusová nebo nejslabší
minusová čočka, se kterou je dosaženo
smíšeného astigmatizmu. Při změně čoček
ve zkušební obrubě starou minusovou čočku
vyjmeme a potom vložíme novou, před starou
plusovou čočku však nejdříve vložíme novou
a teprve potom starou vyjmeme.

obr. 1 Zkřížený cylindr

2. Metoda zkříženého cylindru
Zkřížený cylindr má dvě vzájemně kolmé
osy, které mají opačný dioptrický účinek
(±0,25 D, ±0,5 D, ±1,0 D, obr. 1). Držadlo je
vzhledem k osám umístěno pod 45 °. Při otočení o 180 ° kolem osy držadla se dioptrický

účinek navzájem vymění. Zkřížený cylindr
orientujeme podle minusové osy. Při určování
vidění dáváme přednost kulatým znakům na
optotypech (C, O, D, G, 3, 6, 8, 9). Nejdříve
kontrolujeme polohy osy cylindru (držátko
svisle a vodorovně), potom dioptrickou hodnotu cylindru (držátko pod 45 ° a otočit). Při
změně dioptrické hodnoty cylindru je nutno
upravit sféru, aby byla zachována astigmatická
diference. Nedojde-li po předložení zkříženého cylindru ke zlepšení vidění, nejedná se
o astigmatizmus. Při zlepšení vidění v jedné
poloze opravíme hodnotu cylindru a zkoušku
opakujeme.
3. Červenozelený test
Při tomto testu využíváme chromatické
aberace. Zelené paprsky jsou přiváděny
do ohniska dříve než červené, dlouhovlnné
(obr. 2). Je-li oko správně vykorigované,
leží ohnisko mezi těmito dvěma extrémy.
Myopické oko vidí lépe text v červeném poli,
hypermetropické v zeleném.
Na monokulární subjektivní korekci navazuje
subjektivní korekce binokulární, která je nejdůležitější. Pokud jsou totiž obrazy na sítnici
ostré, přibližně stejného tvaru a přibližně stejné
velikosti, vidíme binokulárně lépe než každým
okem zvlášť. Binokulární vidění rovněž přispívá
ke sladění motorické a senzorické fúze. Vidění
oběma očima napomáhá sjednocení a udržení
akomodace a konvergence. Klinicky významná je spolupráce obou očí při poruchách
refrakce, u anizometropií, ale i u jednostranně
sníženého vidění, a to jak u fyziologické, tak
patologické amblyopie. Přispívá rovněž k vy-
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obr. 5 Worthův test

obr. 6 Pozitivní polarizace a negativní polarizace

řešení důsledků poruch motility – latentního
nystagmu, forií i paréz. Binokulární subjektivní
refrakce ulehčuje akomodaci a snižuje rozsah
očních pohybů při nystagmu.
K vyřešení binokulární refrakční rovnováhy
obou očí je k dispozici řada testů, které pomocí různých separátorů umožňují monokulární
určení refrakce za binokulárních podmínek.
1. Maddoxův test
Jako separátor slouží Maddoxovo sklíčko,
které je předkládáno před jedno oko (obr. 3).
Vyšetřovaný sleduje oběma očima svítící bod
uprostřed Maddoxova kříže a určuje polohu
červené čáry viděné okem za sklíčkem, vzhledem ke světelnému bodu uprostřed kříže,
viděnému okem bez sklíčka.
2. Graefeův klín
Před jedno oko je umístěn vertikálně orientovaný klín s prizmatickým účinkem 6 až 8 pD
(obr. 4). Při umístění klínu bází dolů před pravé
oko patří horní obraz pravému a dolní levému
oku. Pro lepší odlišení je možné užít i červený
filtr před pravé a zelený před levé oko.
3. Worthův test
Test tvoří dvě zezadu prosvětlené zelené
značky v horizontálním směru a červená značka nahoře a bílá dole ve vertikálním směru
(obr. 5). Test je umístěn na černém podkladu.
Červený a zelený komplementární filtr ve zkušebních brýlích slouží k urychlenému ověření
kvality binokulárního vidění a dominance oka.
Pravé oko vidí (za červeným filtrem) jen horní
a dolní červenou značku, levé (za zeleným
filtrem) tři zelené značky. Dolní značka zůstává
při binokulárním vyrovnaném vidění bílá. Vidí-li
vyšetřovaný dolní značku červeně nebo
zeleně, jedná se o dominanci jednoho oka.
Tento stav však může signalizovat i refrakční
nevyváženost nebo heteroforii.
Novější testy využívají k disociaci binokulárního vjemu vlastností polarizovaného světla.
Polarizační fólie (filtry, polarizátory) polarizují
dopadající světlo v jedné rovině. Dopadá-li
takto polarizované světlo na další polarizační
filtr – analyzátor, může být světlo propuštěno
nebo zadrženo podle toho, jak jsou oba filtry
vůči sobě natočené. Shodují-li se polarizační
osy polarizátoru a analyzátoru, světlo prochází, zkříží-li se, pak světlo neprochází. Při
pozitivní polarizaci jsou černé polarizované
znaky na bílém nepolarizovaném podkladě
(obr. 6). Při negativní polarizaci je tomu naopak. Polarizované testy jsou tedy v podstatě
separátory, které pracují na podkladě pozitivní
nebo negativní polarizace. Při těchto testech
je binokulární vidění nejméně zatěžováno,
zvláště při pozitivní polarizaci, a proto jsou
výsledky těchto testů hodnoceny jako relativně nejspolehlivější.
doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
Pokračování příště
2/2005 Česká oční optika
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Autorefraktory

– princip a přesnost měření

Autorefraktor se stal nezastupitelným
pomocníkem všech, kteří korigují refrakční
vady. Autorefraktory poskytují objektivní údaje
o vadách refrakce a urychlují a zpřesňují subjektivní ověření ordinované korekce.
Otázku, na jakém funkčním principu moderní autorefraktory pracují a jak přesné jsou
výsledky jejich měření, se pokusil zodpovědět
Dr. W. Wesemann. Po objektivním vyšetření
refrakce padesáti studentů pěti typy autorefraktorů srovnal získané údaje s výsledky
předchozího pečlivého mono i binokulárního
subjektivního v yšetření refrakce těchto
probantů.
První dva autorefraktory – Canon Autoref
RK-F1 (Japonsko) a Zeiss-Humphrey Autorefraktometer Acuitus 5015 (BRD/USA) –
jsou plně automatické, u dvou dalších –
Shin-Nippon Accuref-K 9001 (Japonsko)
a MRK-3100 Charops (Korea) – musí centraci
provádět vyšetřující.
Tyto čtyři přístroje mají zabudovaný systém
uvolňující akomodaci a zabraňující vzniku přístrojové myopie. Pacientem fixovaný diapozitiv se před měřením i během měření zamlžuje.
Tento systém chybí u dětského refraktometru
SureSight (USA), který však umožňuje vyšetření refrakce z větší vzdálenosti (0,35 m).
Umožňuje vyšetření refrakce také u malých
dětí, ale pokud možno v cykloplegii.
Autorefraktory Acuitus 5015 (Zeiss-Humphrey) a Accuref-K 9001 (Shin-Nippon)
využívají při stanovení refrakce principu
skiaskopie. Pomocí infračerveného paprsku
a čtyř fotoelementů vyhodnocují a stanoví –
měřením rychlosti, kvality a směru reflexu –
refrakci vyšetřovaného oka (obr. 1).

Autorefraktory Canon RK-F1 a Charops
MRK-3100 stanoví refrakční vadu po vyhodnocení formy a velikosti sítnicového obrazu
(u sférické vady kruhovitého, u astigmatizmu
eliptického), zachyceného filmovou kamerou
(obr. 2 a 3). U refraktoru Charops je sítnicový
obraz tvořen jen šesti body.

obr. 2 Princip měření autorefraktorem Canon RK-F1.
Sítnicový obraz tvořený prstenčitou clonou je
zachycen kamerou. Vyhodnocením velikosti,
tvaru a stočení obrazu jsou získány údaje
o refrakci oka.

v cylindrických hodnotách, diference v poloze
os cylindru, totální astigmatické diference
a tzv. Power-Vektor analýzy. Srovnání hodnot
sférického ekvivalentu zjištěného subjektivně
a objektivně je zobrazeno na obr. 5.
Při srovnání výsledků měření refrakční vady
u dospělých, které byly získány objektivním
vyšetřením, s hodnotami subjektivního vyšetření byl rozdíl ve sférickém ekvivalentu
u 79–82 % menší než 0,51 D, u celkové astigmatické diference u 90–99 % vyšetřených
menší než 0,63 %. Proto je nezbytné, aby výsledky získané měřením na autorefraktorech
byly vždy ověřeny subjektivním vyšetřením
refrakce, a to jak mono, tak binokulárně.

obr. 3 Schematické zobrazení obrazu na detektoru
refraktometru Canon RK-F1. U sférické vady
je prstenec větší nebo menší, u astigmatizmu
eliptický.

U refraktometru SureSight je infračervený
paprsek odražený od sítnice veden před
zobrazením kamerou přes senzor (Hartmann-Shack), který tvoří mřížku z malých
spojných čoček. Po vyhodnocení obrazu
této mřížky (velikosti a zkreslení jednotlivých
ok) poskytuje údaje o refrakci vyšetřovaného
oka (obr. 4).

obr. 5 Srovnání hodnot sférického ekvivalentu
zjištěného subjektivně (osa x) a objektivně
(osa y). Údaje pro Canon jsou na správném
místě, u ostatních jsou posunuty o 3 D směrem
dolů.

doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
obr. 1 Princip měření autorefraktorem Zeiss-Humphrey
Acuitus 5015. Rotujícím bubnem vytvořený paprsek je Pechanovým prizmatem natáčen do
všech meridiánů. U ametropií je vypočítávána
rychlost reflexu v obou hlavních řezech.
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obr. 4 Chod paprsků u dětského autorefraktoru
SureSight.

Při zpracování údajů získaných třemi opakovanými měřeními bylo využito pět kritérií:
diference sférického ekvivalentu, diference

Literatura:
Wesemann, W.: Funktionsprinzipien und
Messgenauigkeit moderner Autorefraktometer, DOZ 10/2004, str. 38–44.

Vaše vidění je jedinečné.
Objevte unikátní brýlové čočky
vyrobené na základě Vašich individuálních návyků.

Varilux Ipseo
®

™

Mé progresivní čočky jsou jedinečné
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První Integrovaný double progresivní design
-

První Integrovaný double progresivní design

-

Největší oblast bez zkreslení

-

Optimální korekce ve všech úhlech pohledu

-

Efektivní interakce a stabilní obraz

-

Zohlednění požadavků moderních zákazníků

-

Individuální přizpůsobení

Hoyalux iD je skutečnou revolucí ve výrobě progresivních čoček

HI-VISION VP

Nová generace antireflexních úprav
-

Pozoruhodně snadná údržba čoček

-

Vyšší trvanlivost a odolnost

-

Speciální hydrofobní úprava

-

Možnost vidět více
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Jak to vidí... Radek Malý
Básník (v roce 2003 obdržel Cenu Jiřího Ortena pro mladé autory do 30 let za sbírku Vraní zpěvy), autor
veršů pro děti (je spoluautorem nového Slabikáře, se kterým mají možnost děti pracovat od roku 2004),
překládá z němčiny (vystudoval germanistiku), píše recenze, fotografuje a rád se prochází přírodou (je členem
Českého svazu ochránců přírody).
Jakou úlohu ve Vašem životě
hraje zrak?
Zrak hraje v mém životě úlohu zásadní, asi jako u většiny lidí. Když na něco
není vidět, raději si na to posvítím.
Věříte v lásku na první pohled,
nebo se řídíte jinými smysly?
Věřím tomu, že „láska na pr vní
pohled“, o jejíž existenci netřeba pochybovat, se neřídí vjemy zrakovými,
ale čichovými. Aniž by si to dotyční
uvědomovali.
Co Vás upoutá na první pohled – barva, tvar, zvuk, vůně, nebo
něco jiného?
Na první pohled mě většinou upoutá vjem nejvýraznější a nejméně
očekávaný.
Na co se rád díváte?
Rád se dívám na moře, na hlubokou krajinu, na mraky. Na motýly,
na některá zvířata v zoologické zahradě, ale ještě raději na rostliny
v palmovém skleníku. Nemohu se vynadívat na chameleony.
Existuje něco, na co se vydržíte dívat hodiny? Na jaký obraz
či výjev nikdy nezapomenete?
Ještě jsem to nezkoušel, ale myslím, že právě chameleon by se dal
pozorovat hodiny. Byl by to takový předem prohraný souboj nervů.
A na jaký výjev nikdy nezapomenu? Na jedno deštivé ráno v rumunské
Moldávii, kdy jsme se v zapadlé vsi vydali hledat nádraží. Uprostřed
silnice ležel mrtvý kůň s rozpáraným břichem. Vlak nejel.
Na čem vaše oko naposledy spočinulo a Vy jste byl úžasem
okouzlen?
Poslední dobou mě často fascinují některé lidské obličeje, zajímaví
lidé vůbec. Mnozí jsou okouzlující.
Jaké místo na světě podle Vás stojí za vidění?
Ukrajinsko-slovensko-polské trojmezí, hora Kamenec. A nezapomeňte si cigarety pro pohraničníky.
Zavíráte před něčím oči?
Ano, před spoustou věcí. Dá se tak snáze přežít.
Otevřel Vám někdy někdo oči?
Ano, a to právě proto, že je tak často zavírám.
Nad čím byste přivřel oko?
Oko bych přivřel např. nad málo osolenou polévkou. Ale jen jedno
a za předpokladu, že je sůl v dosahu.
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Je Vám něco trnem v oku?
Trnem v oku je mi v současné době způsob cestování vlakem
z Olomouce do Prahy.
Co (nebo koho) byste střežil jako oko v hlavě?
Jako oko v hlavě bych střežil svou nezávislost a tvůrčí svobodu.
Kdybych byl nezávislý, tvůrčí a svobodný.
Kdy se Vám nejvíce potvrdilo rčení „Oko, do duše okno“?
U lidí, kteří se neradi dívají do očí. Většinou nemají čisté svědomí.
Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
Raději ne.
Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Brýle nepovažuji za módní doplněk, ale za handicap. Brýle mých
snů by proto vypadaly tak, že by vůbec nebyly.
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)?
Raději se neohlížím, zkameněl bych. Před sebou vidím většinou trní,
ale tu a tam se objeví průhled kamsi daleko, k zámku s rybníčkem
a kachnami a anglickým parkem. A proto stojí za to prodírat se dál.
I když vám jezinky můžou kdykoli vyšlehnout oči.
Za rozhovor poděkovala redakce
inzerce

vidí...

Nyní můžete vidět dál než doposud
s klasickými čtecími brýlemi!

Chtějte víc!

Nexyma nabízí ostré vidění
i na střední vzdálenost.
Nezáleží na tom, zda Váš zákazník čte, vaří, kutí nebo
pracuje na PC, protože nová brýlová čočka Rodenstock
Nexyma mu umožní ostré vidění i na delší vzdálenost
než jen na čtení.
...........a navíc si na ni snadno a rychle zvykne!
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.: 00421/484 715 544
2/2005 Česká oční optika
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Zajímavosti ze světa oční optiky
Víte, že...
Počet pacientů postižených věkem
podmíněnou makulární degenerací stále
vzrůstá.
Praha, 5. 5. 2005 – Svět je tvořen stíny.
Z cestování, řízení automobilu, sledování televize, dokonce i ze čtení se stává nedosažitelný luxus. Tváře členů rodiny jsou rozmazané
anebo zmizely docela. Kvalita života lidí, kteří
onemocní věkem podmíněnou makulární degenerací (VPMD), se postupně a nenávratně
snižuje. Nemoc zasahuje stále větší počet
osob: podle Světové zdravotnické organizace
(WHO) bude lidí, jimž se v důsledku věkem
podmíněné makulární degenerace zhorší
zrak, nadále přibývat. Ve světě trpí VPMD
na 161 milionů mužů a žen (1). U lidí nad
50 let může postihnout prakticky kohokoliv.
Tím spíš, že je nebezpečí této nemoci stále
ještě podceňováno a mnoha lidem ohroženým
VPMD chybějí informace o nemoci.
VPMD je v rozvinutých zemích nejčastější
příčinou nevyléčitelného poklesu zraku.
Průměrná délka života ve vyspělých zemích se
zvyšuje. Výskyt choroby s přibývajícím věkem
dramaticky narůstá, stoupá tedy i počet lidí,
kteří jsou VPMD postiženi. Nemocí trpí zhruba
třetina populace mezi 75 a 80 lety a očekává
se další nárůst. „Vědecké výzkumy ve světě
i u nás potvrzují, že je nemocí postižena asi
čtvrtina populace nad 60 let,“ uvádí doc. MUDr. Sosna z Fakultní Thomayerovy nemocnice
v Praze.
VPMD se projevuje tak, že nejprve dochází
k rozostření a deformaci obrazu v centrální
oblasti zorného pole, postižené osoby pak
postupně ztrácejí zrak na jednom, ale velmi

obr. 1 Obraz viděný zdravým okem
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často na obou očích. Nedostatek důležitých
stopových prvků ve žluté skvrně (macula
lutea) nedovoluje očím, aby se vyrovnaly se
zátěží oxidačního stresu a s tzv. volnými radikály. V důsledku toho dochází k poškození
sítnice a ke vzniku makulární degenerace.
Nevyvážená a špatná strava chudá na vitaminy, minerály a karotenoidy spolu s nezdravým
životním stylem může zapříčinit – případně
výrazně urychlit – průběh nemoci.

obr. 2 Obraz zprostředkovaný okem postiženým
věkem podmíněnou makulární degenerací

Přirozený obranný systém lidského těla
Zdravé oči jsou v ybaveny přirozeným
obranným systémem. Podmínkou jeho
správné funkce je dostatek vitaminů, minerálů a karotenoidů luteinu a zeaxantinu, které
organizmus získává prostřednictvím zdravé
a vyvážené stravy. Bohužel, tento obranný
systém je s přibývajícím věkem stále zranitelnější. A nefunguje-li správně, nemoc může
propuknout.
Odborný název místa nejostřejšího vidění
na sítnici je macula lutea. Tato oblast o rozměru zhruba 4,5x3 mm obsahuje nejvyšší
koncentraci fotoreceptorů, tyčinek a čípků,
buněk, které člověku umožňují vnímat obraz,
intenzitu a barvu světla. Oční čočka soustřeďuje paprsky světla do oblasti makuly. A právě
zde se tvoří nejostřejší obraz, který jsme
schopni vnímat. Části světleného spektra však
způsobují v organizmu metabolické procesy,
při nichž se uvolňují nebezpečné sloučeniny
kyslíku známé jako volné radikály. Ty představují nebezpečí pro sítnici lidského oka.
Zdravé lidské oko je vybaveno přirozeným
obranným mechanizmem, který je schopen

eliminovat tento tzv. oxidační stres. Systém
pracuje s antioxidačními enzymy. Skládají
se ze souboru látek, z nichž nejdůležitější
jsou lutein a zeaxantin – karotenoidy, které
se nacházejí ve žlutém makulárním pigmentu
a jsou zodpovědné za makulární hustotu.
Dalšími důležitými antioxidanty jsou vitaminy
C a E a minerály zinek a selen. Vyvážená strava pomáhá zajistit, aby tyto přirozené obranné
mechanizmy oka byly funkční.
Preventivní opatření
Ochrana a prevence v boji proti VPMD jsou
důležité zejména proto, že dosud dostupné
metody léčení (fotodynamická terapie, laserová koagulace) jsou vhodné jen pro malou
skupinu pacientů, navíc mohou být použity
pouze v pozdějším stadiu nemoci a i tak
dokáží vývoj nemoci pouze zpomalit. Zcela
vyléčit ji však schopné nejsou.
Rozsáhlé vědecké v ýzkumy potvrzují,
že dostatečný příjem potřebných látek
prostřednictvím potravinových doplňků pomáhá snížit riziko vzniku VPMD a zpomalit
rozvoj choroby nebo ji dokonce zastavit.
Studie, které se VPMD zabývaly (2), potvrzují,
že pravidelný denní příjem antioxidantů, zinku,
vitaminů C, E a karotenoidů může příznivě
ovlivnit makulární degeneraci. I podle dalších
studií je dlouhodobý přísun luteinu a zeaxantinu důležitý pro zvýšení hustoty pigmentu
obsaženého v makule. To se pak projevuje
ve snížení rizika výskytu VPMD.
Účinná ochrana – Ocuvite Lutein
Prevence a včasná léčba pomocí diety doplněné o vhodné doplňky výživy jsou klíčovými
prvky chránícími člověka před VPMD. Kdokoliv starší 50 let je potenciální pacient trpící
VPMD, a měl by proto navštívit očního lékaře.
Pouze odborník je schopen onemocnění diagnostikovat a doporučit vhodné potravinové
doplňky, jako je např. Ocuvite Lutein.
Zdroj:
1 WHO: Rozsah a příčiny poškození zraku
(Magnitude and causes of visual impairment), www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/
2 National Eye Institute, Studie věkem
podmíněné nemoci očí, www.nei.nih.
gov/amd/
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Kdy předepsat
první brýle

po operaci šedého zákalu

vyšetřeních nelišila o více než 0,25 D ve sféře
a cylindru a o 10 stupňů v ose.
Osmý den po operaci se u 63,3 % pacientů
(tj. 19 z 30 pacientů) optimální brýlová korekce nelišila od korekce zjištěné první den po
operaci o více než 0,25 D ve sféře a cylindru
a o 10 stupňů v ose. U všech zbývajících 11
pacientů byl tento pooperační stav refrakce
stanoven v 15. pooperačním dnu.
Do skupiny 30 sledovaných byli zařazeni jen
ti pacienti, kteří se mohli pravidelně účastnit
kontrolních vyšetření, u nichž proběhla
operace bez komplikací a kteří neměli žádné
onemocnění, jež by mohlo ovlivnit pooperační
hojení.
Operace byla prováděna v perilimbální
anestezii. Implantována byla nitrooční čočka
Acrysof MA60BM. Po operaci byl aplikován
subkonjunktiválně betnesol a cefuroxime a po
dobu čtyř týdnů 4x denně kapky Maxitrol.
Po nekomplikované operaci šedého zákalu
s implantací nitrooční čočky tedy můžeme
k brýlové korekci bez většího rizika přistoupit
již osmý pooperační den. Pro načasování
pooperační korekce brýlemi je však rozhodující jak stav operovaného oka, tak celkový
zdravotní stav operovaného. Náš přístup ke
korekci refrakce po operaci šedého zákalu
tedy musí být přísně individuální.
doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

V praxi se nejednou setkáváme s pacienty,
kteří – krátce po operaci katarakty – nejsou
spokojeni se svým viděním a dožadují se
korekce brýlemi. Kdy je nejvhodnější doba
k dokorigování zrakové ostrosti do dálky nebo
do blízka po operaci šedého zákalu s implantací nitrooční čočky?
inzerat.qxd

17.5.2005

18:57

Na tuto otázku odpovídá Dr. Lake. Vyšetřil
30 pacientů po nekomplikované fakoemulzifikaci katarakty s implantací akrylové nitrooční
čočky, kterou provedl jeden operatér. Operovaní byli vyšetřováni první den, osmý den
a dále každý sedmý den po operaci, pokud
se subjektivní korekce po dvou následujících

Literatura:
McGrath, D.: Study sets optimal time for
spectacle prescription after cataract surgery, EUROTIMES, Vol. 10/3, March 2005,
str. 8.
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HLED¡ME VHODN… KANDID¡TY NA POZICE:
O»NÕ OPTIK ñ odborn˝ vedoucÌ

O»NÕ OPTIK

N¡PL“ PR¡CE:
OdbornÏ zast¯eöÌte t˝m naöÌ laborato¯e
v oblasti z·brusu br˝lov˝ch ËoËek.

N¡PL“ PR¡CE:
OdbornÏ posÌlÌte n·ö t˝m ve v˝robÏ br˝lov˝ch ËoËek.

POéADUJEME:
� minim·lnÏ Sä vzdÏl·nÌ v oboru oËnÌ optik
� zkuöenosti pr·ce v optickÈ laborato¯i (min. 5 let)
� proaktivnÌ p¯Ìstup, orientace na z·kaznÌka
� flexibilitu a ochotu uËit se nov˝m vÏcem

� minim·lnÏ Sä vzdÏl·nÌ v oboru oËnÌ optik

POéADUJEME:
� proaktivnÌ p¯Ìstup, orientace na z·kaznÌka
� flexibilitu a ochotu uËit se nov˝m vÏcem

VELMI UVÕT¡ME:
� z·kladnÌ znalost anglickÈho, p¯Ìp. nÏmeckÈho jazyka

NABÕZÕME:
� zajÌmavou a r˘znorodou pr·ci s moûnostÌ profesnÌho r˘stu � odpovÌdajÌcÌ finanËnÌ ohodnocenÌ a zamÏstnaneckÈ v˝hody
� z·zemÌ mezin·rodnÌ a dynamickÈ spoleËnosti � p¯ÌjemnÈ pracovnÌ prost¯edÌ

V p¯ÌpadÏ, ûe V·s nÏkter· z v˝öe uveden˝ch pozic zaujala, zaölete n·m sv˘j strukturovan˝ ûivotopis na nÌûe uvedenÈ kontakty.
Kontakt: Omega Optix, s.r.o., Ing. Michaela äkodov· ñ HR Manager
Praûsk· 1012, 250 01 Brand˝s nad Labem, »esk· republika, tel: +420 326 920 037, fax: +420 326 920 001, e-mail: jobs@omega-optix.cz
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Léto s Omega Optix
a
Novink

TRANSITIONS V
SKVÃL¡ VOLBA PRO KAéD› DEN
TRIVEX
POLYKARBON¡T
PLAST 1.67
�
�
�
�
�

t¯ikr·t kratöÌ doba deaktivace
ztmavnutÌ jiû bÏhem prvnÌch 30 sekund
100% UV ochrana
v˝born· optick· kvalita
estetickÈ, lehkÈ a tenkÈ ËoËky

NUPOLAR

POLARIZA»NÕ »O»KY
�
�
�
�

eliminace oslnÏnÌ p¯i odrazu svÏtla
zdokonalen· ostrost vidÏnÌ
100% UV ochrana
ide·lnÌ ËoËky pro ¯idiËe a vöechny venkovnÌ aktivity

a
Novink

RC - 5000

REFRAKTO-KERATOMETR
DESIGN TÿETÕHO TISÕCILETÕ

� plnÏ automatick˝ digit·lnÌ
refrakto-keratometr
� jednoduchÈ ovl·d·nÌ i obsluha
(dotykov· obrazovka + joystic
s vysokou p¯esnostÌ)
� automatickÈ zamÏ¯enÌ oka p¯i vyöet¯enÌ
� mÏ¯enÌ st¯edovÈ i perifernÌ keratometrie
� moûnost individu·lnÌho mÏ¯enÌ zornice a rohovky
Pozn.: K dod·nÌ od z·¯Ì 2005.
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Sférometr a torometr
Kdysi patřil sférometr k základnímu vybavení
očního optika. Dnes jeho základní funkci
nahradil v oční optice fokometr. Stále se však
používá v optické výrobě a v receptových
brusírnách brýlových čoček. Také ho lze
s úspěchem využít k některým speciálním
úkonům v praxi očního optika.
Sférometrem a torometrem se měří zakřivení vypuklé i duté sférické a torické optické
plochy. Měří se výška kulového vrchlíku
nebo kruhového oblouku pomocí středního
pohyblivého dotykového kolíku (obr. 1).
Ten se buď zasune (na vypuklé ploše), nebo
vysune (na duté ploše) pod/nad úroveň pevného opěrného okrajového prstence nebo
tří pevných opěrných kolíků (u sférometru)
nebo dvou okrajových pevných dotykových
kolíků (u torometru). Střední kolík je převodem pohyblivě spojen s ručičkou, která na
kruhové stupnici ukazuje naměřenou hodnotu, již přepočítanou na optickou mohutnost
plochy v dioptriích (pro index lomu korunového skla 1,523).
Důležité je, aby byl střední posuvný
kolík při měření kolmý k měřené optické
ploše.
Vzorec pro výpočet optické mohutnosti
lámavé plochy:
φ = (n´- n)/r
φ optická mohutnost v dioptriích
n´ index lomu prostředí za lámavou
plochou
n index lomu prostředí před plochou
r poloměr křivosti lámavé plochy v metrech

Celkovou optickou mohutnost čočky
vypočítáme sečtením optických mohutností
obou měřených optických ploch čočky (se
zanedbáním tloušťky čočky). Pokud chceme
do celkového výsledku započítat i středovou
tloušťku čočky (u spojných čoček), musíme ji
změřit tloušťkoměrem a dosadit do Gullstrandovy rovnice:
φ
φ1
φ2
d
n

celková optická mohutnost čočky
optická mohutnost první plochy
optická mohutnost druhé plochy
středová tloušťka čočky v metrech
index lomu materiálu čočky

Zjištění torické plochy
Torickou plochu čočky odhalíme tak, že
torometr přiložíme středním kolíkem do středu
měřené plochy čočky a čočkou pomalu
otáčíme kolem osy středového kolíku.
Během otáčení pozorujeme, zda se ručička
na stupnici pohybuje:
• pokud je stále na stejné hodnotě, jedná
se o plochu sférickou (kulovou),
• pokud se pohybuje mezi dvěma mezními
hodnotami, jedná se o plochu torickou (nebo
cylindrickou), kdy tyto mezní hodnoty udávají
optické mohutnosti obou hlavních řezů plochy.
Celkovou optickou mohutnost astigmatické
čočky v jejích hlavních řezech určíme přiložením tří kolíků torometru ve směru těchto hlavních řezů na přední a zadní ploše a sečteme
naměřené hodnoty v každém řezu zvlášť.

Měření optické mohutnosti
čoček z materiálu o jiném
indexu lomu než 1,523

obr. 1 Sférometr s opěrným kroužkem (a) a torometr
s opěrnými krajními kolíky (b)
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Běžný sférometr má dioptrickou stupnici
pro čočky z korunového skla o indexu lomu
1,523. V případě, že chceme měřit čočky
z jiného materiálu, musíme znát jeho index
lomu. Naměřená hodnota celkové optické
mohutnosti čočky se pak musí vynásobit
koeficientem, který získáme, když podělíme
index lomu měřené čočky a index lomu 1,523,
oba zmenšené o jedničku.

Výpočet můžeme odvodit z následujícího
příkladu:
Máme čočku o neznámé optické mohutnosti z materiálu o indexu lomu 1,8.
Sférometrem jsme naměřili celkovou optickou mohutnost 7,0 D. Kolik dioptrií má
tato čočka?
Vycházíme z výše uvedené rovnice pro výpočet optické mohutnosti plochy, ze které vyjádříme poloměr křivosti: r1,5 = (n1,5 - n)/φ1,5
index lomu vzduchu n = 1
r1,5 = poloměr křivosti čočky
n1,5 = 1,5
φ1,5 = 7,0 D
Rovnice po úpravě: r1,5 = 0,5/7,0
Pro čočku o indexu lomu 1,8 platí:
r1,8 = (n1,8 - n)/φ1,8
a po úpravě r1,8 = 0,8/φ1,8
Protože oba poloměry křivosti jsou stejné,
dáme do rovnosti pravé strany rovnic:
0,5/7,0 = 0,8/φ1,8
Vyjádříme z rovnice neznámou optickou
mohutnost φ1,8 = (0,8/0,5).7,0
Výsledek: φ1,8 = 1,6 . 7,0 = 11,2 D

Využití sférometru při
porovnání vyklenutí předních
ploch páru brýlových čoček
Z estetického hlediska je vhodné, aby pár
čoček v brýlích měl přední plochy o přibližně
stejném poloměru křivosti.
Tento údaj lze zohlednit hlavně při objednávce páru čoček nestejných hodnot nebo
při dodatečné objednávce jedné čočky do
již hotových brýlí s druhou čočkou.
Poloměr křivosti nelze změřit na fokometru, protože ten měří celkovou vrcholovou
lámavost čočky. Sférometrem však snadno
změříme optickou mohutnost přední plochy
čočky φ1,5 a dosazením do vztahu pro výpočet poloměru křivosti získáme požadovaný
údaj:
r1,5 = (n1,5 - n)/φ1,5

Ladislav Najman

z praxe očního optika z praxe očního optika z praxe očního optika z praxe očního optika z praxe očního optika z praxe očního opt

Tak průzračný, tak čistý

Nová převratná povrchová úprava.
Speciálně vyvinutá hydrofóbní vrstva s vysokou vodoodpudivostí.

Ještě nikdy nebylo tak snadné brýle čistit.

Ohodnoceno Zlatou palmou za inovaci v oboru oční optiky.
Silmo 2002

www.essilor.cz
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Světoví výrobci brýlových obrub

INFACE a.s.
Od dánského designu se můžeme všichni
mnoho přiučit. Málokterý jiný národ se tolik
oddal principu „design podléhá funkci“. Ani
brýle nejsou výjimkou.

Dánsko je chudé na přírodní bohatství.
Nemá žádné uhlí, žádnou ropu a železnou
rudu. Proto žije tato malá severská země
mimo jiné také z vývozu nápadů, inovací
a designu. Nábytek od Vernera Pantona, Holgera Stroema nebo Arneho Jacobsena je již
klasikou, stejně tak jako hodiny bez ciferníku
od Georga Jensena, oválné termosky od
Erika Magnussena a samozřejmě HiFi komponenty od Banga a Olufsena. Nadčasová je
však i dánská architektura – dekor je prostě
ojedinělý. Zatímco jinde ve světě se design
více méně podřizuje smysluplným dekorům,
dánský design se drží především myšlenky
„Nemohli bychom to udělat ještě jednodušeji
a čistěji?“
Tímto směrem se před několika lety vydal
také ve výrobě brýlí Hans Laursen z malého
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dánského přístavního městečka Vejle. Co
lidé od brýlí očekávají, jak přemýšlejí, podle
čeho si je vybírají, to vše ví Hans velmi dobře.
V průběhu 23 let vybudoval sám jakožto oční

optik malé optické impérium sestávající z 13
optik s více jak 90 zaměstnanci. Dostal se do
stádia, kdy již neměl dále co nového rozvíjet,
jeho práce se stala opakující se rutinou. Na
to se však Hans Laursen ve svých 50 letech
cítil příliš mladý. Rozhodl se proto přejít na
druhou stranu. Jednoduše prodal stávající
řetězec očních optik a protože nechtěl opustit
optické řemeslo, stal se výrobcem brýlí. Svou
firmu nazval Inface, což se dá jednoduše
a doslovně přeložit jako „ve tváři“.
„Ve svých obchodech jsem měl všechny
světové značky. Ale nechtěl jsem své zboží
prodávat jen snobům, kteří nosí nos nahoru,“
říká Hans. To se snadno řekne, ale hůř provádí. Zejména když na většinu spotřebního zboží
včetně brýlí byla v Dánsku uvalena vysoká
spotřební daň. S tím se chtěl Hans Laursen

jakožto podnikavý obchodník poprat. „I lidé
s menšími finančními prostředky by měli mít
možnost koupit si hezké brýle a užívat si tak
více života. Jediné brýle, které v mých obchodech byly levné, byly staromódní a zlevněné“.
Slovo staré je v tomto případě relativní. V jeho
obchodech byly všechny modely moderní maximálně jeden rok. Poté šly do výprodeje a ty,
které se neprodaly do půl roku, byly vyřazeny.
Pro optiky, kteří si jednou nakoupené brýle
nechají v nabídce, dokud se jich někdy někomu nezželí a nekoupí si je (někdy dokonce za
plnou cenu), nemá Hans Laursen pochopení:
„Jako oční optik má člověk možnost a poslání
promlouvat do optické módy a úrovně. Zároveň ale musí být připraven rozloučit se se
starými modely a ukazovat stále něco nového.
Nic jiného nevzbuzuje důvěru.“
Svými vlastními brýlovými modely a slunečními brýlemi ukazuje, jak si módu představuje
on. Také tyto modely spojuje s ostatními
dánskými produkty zmíněná jednoduchost
a čistota designu, i když cesta kupředu někdy vede oklikou: „Designerství neznamená
jenom vytvořit návrh, ale také umění vyřadit
to pravé,“ říká s úsměvem Hans Laursen. „Při
naší práci děláme samozřejmě spoustu chyb,
ale také dosahujeme spousty zajímavých
výsledků“.
Dalším prvkem Laursenovy výrobní a prodejní politiky je přehlednost: „Pracovat
s Inface musí být jednoduché,“ zní krédo
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– dánský design
této firmy. Proto se každý model dělá vždy ve
čtyřech barvách.
Pojmy kvalita a služba, které by měly být
u brýlových obrub a slunečních brýlí ve všech
směrech splněny, Hans Laursen záměrně
přejmenoval na respekt a humor. Trvale vysoká kvalita kolekce je zaručena, i když vzhledem k vysokým mzdovým nákladům nemůže
být vyrobena kompletně v Dánsku. Německá
auta jsou však také sestavena z komponent,
které jsou vyrobeny v jiných průmyslových
zemích, a přesto neztrácí svou identitu. Pro
Hanse Laursena je důležitější něco jiného:
„Inface – to jsme a budeme vždy my. Modely
si navrhujeme sami. Nikdy nebudeme – jak
je dnes zvykem – pouze nakupovat obruby
a tisknout na ně naše logo.“
Hans Laursen neuvažuje ani do budoucna
o tom, že by rozšířil svou nabídku o další
značky. Jeho kolekce dokáže pokrýt 4/5
požadavků všech zákazníků. „Optik by si mohl
při troše odvahy otevřít obchod pouze s naším
sortimentem a být velmi úspěšný.“

Inface však nepředstavuje jen produkt, je
také synonymem marketingu. V tomto ohledu prosazuje Hans Laursen názor, že nemá
smysl nutit zákazníkovi jakákoliv minimální
množství. „Nač nutit optikovi 80 brýlí, když
si jich vybral na příští čtvrtletí jen 40. Jde
nám spíše o to, aby zhodnotil své možnosti
a zoptimalizoval své nákupy tak, aby měl stále
aktuální nabídku.“ Protože Inface záměrně
nekonkuruje velkým značkám a zároveň se
odlišuje od levných brýlí, umožňuje optikům
nastavit si zajímavé marže.
Inface také nabízí možnost, která sice není
novinkou, ale mezi optiky se stále ještě málo
využívá. Je to možnost prodeje prostřednictvím tzv. „Board Managements“, kdy si optik
zakoupí modely a má je vystaveny ve firemním
stojanu. Obchodní zástupce dodavatele
board pravidelně udržuje, doplňuje vyprodané modely a ty, které se neosvědčily, může
po domluvě s optikem „stáhnout“ a dobro-

pisovat. Stejně jako u všech výrobků platí
i u brýlí, že nejlépe prodáváme to, co máme
sami rádi a čemu věnujeme větší pozornost.
Příznivcům Inface tento způsob v tomto ohledu jistě pomůže.
Hans Laursen se chová přesně jako dodavatel, s nímž si sám přál spolupracovat, když
pracoval jako optik. „Mnoho dodavatelů nabízí
pouze produkt a různé rabaty. My nabízíme
koncepci.“ Proč je i dnes motivován k práci
úplně stejně jako kdysi, když jako optik začínal? Protože se drží jednoho prostého motta:
„Člověk musí být hrdý na to, co dělá, a práce
ho musí bavit.“
V České republice představuje kolekci
Inface ve výhradním zastoupení společnost
EYE 2000 s.r.o.

Ing. Zdeňka Medřická, EYE 2000 s.r.o.

Cena sice není úplně nízká, ale je „fair“,
kolekce se nesnaží podobat drahým modelům, kterých se prodá jen několik, a to ještě
jen jednou za čas, a zároveň se snaží odlišit
od levného sortimentu, který najdete na
každém rohu.
Ani u dětských modelů není cena příliš
nízká, protože design je promýšlen se
stejnou pečlivostí a provedení je stejně
dokonalé jako u modelů pro dospělé. „Abychom uspokojili dětské zákazníky, musíme
nejdříve děti respektovat a naslouchat jejich
názorům,“ říká Hans Laursen a dodává:
„Dítě je pro nás rovnocenný partner. Chceme, aby mělo stejné možnosti výběru jako
dospělý.“ Modely se snaží vyhovět dětským
požadavkům, vypadat elegantně jako jejich
dospělé vzory. Proto se vyhýbají čistě dětským motivům, ale zaujmou svou jemností
a vybranou barevností.
2/2005 Česká oční optika
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Optické pomôcky
Pokračování z čísla 1/2005
Optické pomôcky na strednú
vzdialenosť a do diaľky
Uhlové zväčšenie predmetov v strednej
vzdialenosti a v diaľke umožňujú zložené optické pomôcky – teleskopy. Niektoré umožňujú zväčšenie obrazu i blízkych predmetov.
Teleskopy sú zložené optické pomôcky,
ktoré pozostávajú minimálne z 2 separovaných optických častí. Klasické učebnice
optiky popisujú teleskopy ako afokálne systémy. Keď do afokálneho systému vchádzajú
paralelné svetelné lúče, z neho vychádzajúce
lúče sú tiež paralelné. Poznáme 2 základné
teleskopické systémy: Galileiho a Keplerov.
Galileiho teleskop je zložený zo spojky
v objektívovej časti a z rozptylky v okulárovej
časti. Táto má väčšiu optickú mohutnosť ako
spojka a je umiestnená od nej vo vzdialenosti
kratšej ako je ohnisková vzdialenosť spojky.
Takto sa obraz vzdialeného predmetu zväčší.
Zväčšenie teleskopu (M) určuje podiel optickej mohutnosti rozptylky (- F ok.) ku spojke
(F obj.), tj. M = - F ok./F obj. Tento typ teleskopov sa používa len pre malé zväčšenia (do 4x).
Majú obmedzené zorné pole, horšiu kvalitu
obrazu smerom do periférie, sú však ľahšie,
kratšie a finančne výhodnejšie ako Keplerove
teleskopy.
Keplerov teleskop pozostáva z 2 spojek.
Okulárová spojka je umiestnená vo väčšej
vzdialenosti od objektívovej spojky ako je
ohnisková vzdialenosť objektívovej spojky, tj. za polohou jej ohniska. Takto opäť
dosiahneme zväčšenie obrazu, ktoré sa
vypočíta rovnako ako u Galileiho systému.
Tento obraz je stranovo i výškovo obrátený,
preto súčasťou teleskopu sú zrkadlové, resp.
prizmatické systémy, ktoré tento obraz opäť
prevrátia. Keplerove teleskopy umožňujú väčšie zväčšenie, od 2,5x až do 15x. V porovnaní
s predchádzajúcim typom ich zorné pole je
väčšie, presne ohraničené a kvalitnejšie, sú
však dlhšie, ťažšie a finančne náročnejšie.
Uprednostňujú sa pre potreby stredného
a veľkého zväčšenia.
Teleskopy, zmenou ich dĺžky, umožňujú
plynulé zaostrovanie obrazu v závislosti
od potreby korigovania refrakčnej chyby
pacienta alebo v závislosti od vzdialenosti
pozorovaného objektu. Skrátenie teleskopu
umožní korigovať myopiu, jeho predĺženie
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hypermetropiu. Pri zaostrovaní na bližšie
predmety treba teleskop predĺžiť. Takto môžeme zaostriť obraz predmetov vo vzdialenosti
15 cm pri teleskopoch s nižším zväčšením,
resp. 40 cm u teleskopov s vyššou zväčšovacou schopnosťou. Zaostrenie a prídavné
zväčšenie blízkych predmetov môžeme dosiahnuť pridaním ďalšej spojky ku objektívu,
čím dosiahneme u niektorých teleskopov až
30násobné zväčšenie.
V dôsledku odrazu svetla na optických častiach a v závislosti od veľkosti – priemeru –
vychádzajúceho lúča z teleskopu dochádza
k strate jasnosti obrazu pozorovaného predmetu. Použitie teleskopu je preto za horších
svetelných podmienok obmedzené. Veľkosť
vychádzajúceho svetelného lúča z teleskopu
určuje pomer priemeru jeho objektívovej
šošovky a veľkosti zväčšenia teleskopu.
Výrobcovia označujú jednotlivé teleskopy
dvojicou čísiel, napr. 4x10, 4x12, 6x16, pričom prvé číslo určuje veľkosť zväčšenia
daného teleskopu a druhé číslo vyjadruje
priemer objektívovej šošovky v mm. Čím väčší
je vystupujúci zväzok svetelného lúča, tým
je ľahšie pre pacienta udržať teleskop v osi
zrenice. Teleskopy môžu byť ručné – držané
v rukách, alebo fixované na hlavu do rámov
okuliarov alebo v špeciálnych nosičoch. Pri
fixácii teleskopu zohľadňujeme ich spôsob
použitia. Teleskop môže byť fixovaný v podpornej šošovke alebo v nosiči, periférne alebo
centrálne. Pri periférnej fixácii musí pacient pri
jeho použití správne nakloniť hlavu a nasmerovať pohľad smerom na predmet, podobne ako
pri bifokálnych okuliaroch. Takýto teleskopický systém nazývame bioptický. Pacient
môže meniť pohľad cez a mimo teleskop.
Pre kontinuálne pozeranie cez teleskop je
vhodnejšia centrálna fixácia teleskopu. Na
vykonávanie krátkodobých zrakových úloh
alebo pri prerušovanom používaní teleskopu
sú vhodnejšie teleskopy držané v rukách.
Mnohé tieto činnosti sú väčšinou spojené
s pohyblivosťou a orientáciou, napr. rozoznávanie čísiel autobusov, dopravných značiek,
svetelných signálov, názvov ulíc, rozoznávanie
regálov v obchodoch. Takto sa teleskop môže
využívať aj na skúmanie detailu na televíznej
obrazovke, na divadelnom javisku, v škole
na školskej tabuli alebo na projekčnom
plátne, a i.

Na krátkodobé zrakové úlohy alebo pri striedaní pohľadu na predmety v rôznych vzdialenostiach pacienti viac preferujú teleskopy monokulárne a držané v rukách. Jednou rukou
držia teleskop a druhou prípadne zaostrujú,
menia jeho dĺžku v závislosti od vzdialenosti
pozorovaného predmetu či refrakčnej chyby.
Pri pozeraní cez teleskop môže byť druhé
oko otvorené, čím nedochádza k väčšej
strate funkčného zorného poľa. Binokulárne
teleskopy sú vhodnejšie pre dlhšie trvajúce
zrakové úlohy. Sú ťažšie, ale pacienti nimi
získavajú lepšiu rozlišovaciu schopnosť. Pri
týchto teleskopoch je obmedzený rozsah
vzdialenosti, na ktorú sa dá s nimi zaostriť.
Obidva typy teleskopov, monokulárne i binokulárne, môžu byť držané v rukách alebo
fixované. Ručné teleskopy vyžadujú určitý
stupeň manuálnej zručnosti a stability ruky.
Pre pacientov s trasom rúk alebo s horšou
zručnosťou a na vykonávanie dlhších zrakových úloh sú vhodnejšie teleskopy fixované
na hlavu v okuliarových rámoch alebo nosičoch. Na binokulárne teleskopy fixované do
rámov sa využívajú Galileiho typy so zväčšením 4x a menej. Fixované monokulárne
teleskopy využívajú najčastejšie študenti pri
práci počas vyučovania. V niektorých prípadoch sa teleskopy využívajú na vykonávanie
zrakových úloh do blízka, napr. na čítanie, prácu s počítačom alebo s televíznou lupou. Na
tieto činnosti sa väčšinou používajú teleskopy
so stredným zväčšením do 3–4x. V týchto
prípadoch sú vhodnejšie teleskopy fixované
na hlavu. Nevýhodou teleskopov je ich obmedzené zorné pole a náročnosť na svetelné
podmienky. Teleskopy s menším zväčšením
majú väčšie zorné pole a väčší vystupujúci
zväzok svetelného lúča, čo umožňuje ich
ľahšie použitie. Z praktického hľadiska je
preto niekedy vhodnejšie vybrať pre pacienta
teleskop s menším zväčšením a uspokojiť sa
s menšou rozlišovacou schopnosťou. Často
zraková ostrosť 5/7,5 až 5/10 s teleskopom
je postačujúca na rozoznávanie predmetov
v diaľke a čítanie tlačeného textu. Ak pacient
s teleskopom nedosiahne zrakovú ostrosť
lepšiu ako 5/20, teleskop mu neprinesie
dostačujúci praktický efekt. V neposlednom
rade treba spomenúť aj ich finančnú náročnosť, najmä pri Keplerových typoch.
MUDr. Eva Gajdošová
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Představujeme kontaktní čočky

kompletní vybavení pro oční ordinaci...

CLEAR™

Britská progresivní a inovátorská společnost Clearlab® nabízí svým klientům
prvotřídní produkty, jejichž kvalita byla potvrzena řadou klinických studií, a které
jsou vyráběny v souladu se všemi směrnicemi EU.
Kontaktní čočky CLEAR™ jsou nabízeny v širokém produktovém spektru
s různou dobou výměny, sférické i asférické a z různých materiálů od standardních
– polymacon, methaﬁlcon nebo ethaﬁlcon až po materiály biokompatibilní
– hioxiﬁlcon.
Mezi poslední inovace patří kombinace biokompatibilního materiálu clearGMA™
s unikátním asférickým designem – čočka clearall-day™ s měsíční plánovanou
výměnou. Z inovativního materiálu clearGMA™ jsou vyrobeny i další čočky jako
například clear1-day™ (jednodenní čočky), clear1-dayT™ (jednodenní torické
čočky) a clearall-dayT™ (torické čočky s měsíční výměnou).
Materiál clearGMA™ má oproti standardním hydrogelům až o 50% vyšší obsah
volných hydroxylových skupin. Díky tomu mají čočky vyrobené z clearGMA™ až
5x vyšší schopnost vázat na svém povrchu molekuly vody, což zvyšuje smáčivost
povrchu čočky, udržuje stabilní hladinu hydratace po celý den a a zvyšuje
odolnost proti ukládání depozit
Výhody, které poskytují kontaktní čočky vyrobené
z materiálu clearGMA™
vyšší komfort a pohodlí

Vodíkový atom dostupný
pro další vodíkovou vazbu
Akceptor
Donor
vodíkové
vodíkové
vazby
vazby
Voda

prodloužená doba nošení
zlepšené vidění
výborná manipulace a jednoduchost použití
Standardní sférická čočka

inovativní wavefront design
& technologie
zraková ostrost optimalizovaná
v celém rozsahu dioptrických hodnot
Asférická čočka Clearall-day™

design umožňuje maximální možný
kontrast vidění a to obzvláště za
sníženého osvětlení
koriguje nízké hodnoty astigmatismu

Nové
kontak
tní
čočky
na trhu
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Vybrané kapitoly
z geometrické a vlnové optiky
Pokračování z čísla 1/2005
3. Základní zákony geometrické
optiky
Základy geometrické optiky položil ve
3. stol. př. n. l. Eukleides z Alexandrie
a jsou založeny na zákonech odvozených
ze zkušenosti. Eukleides je považován za
zakladatele učení o přímočarém šíření světla,
jeho nejvýznamnějším objevem je odvození
zákona odrazu. Díky pracem Eukleida a jeho
následovníků znala antická věda všechny
základní zákony geometrické optiky, kromě
zákona lomu, který byl znám pouze pro malé
úhly. V zákonu lomu vystupuje funkce sinus,
která tehdy ještě nebyla známá, pro malé úhly
můžeme vztah upravit na nový, kde se funkce
sinus nebude vyskytovat.
Geometrická optika je založena na čtyřech
základních zákonech: na zákonu o přímočarém šíření světla (v opticky stejnorodém
prostředí), zákonu odrazu a lomu, zákonu
o nezávislosti světelných paprsků a zákonu
o záměně chodu světelných paprsků. Všechny základní zákony lze odvodit z Fermatova
principu. Fermatův princip (princip minimálního času) říká, že světlo si vybere při cestě
z místa A do místa B takovou dráhu, která
mu zabere minimální čas. Fermatův princip
si můžeme ilustrovat na příkladu tonoucího
v moři a zachránce, který je na břehu a chce
splnit svou povinnost. Zachránce nepoběží
nejkratší cestou ke břehu, aby pak musel
dlouho plavat, ani nepoběží dlouho po břehu,
aby plaval co nejkratší úsek, ale zvolí časově
optimální trasu, která je „kompromisem“ mezi
dvěma uvedenými případy. Tak, jako se chová
zachránce, chová se i světelný paprsek –
z místa A do místa B si zvolí takovou dráhu,
která mu zabere minimální čas.
Zákon o přímočarém šíření světla říká, že ve
vakuu nebo v homogenním izotropním prostředí se světlo šíří přímočaře. Je-li zdroj světla
umístěný v homogenním izotropním prostředí,
světlo se šíří všemi směry stejně. Světlo se šíří
ze zdroje světla podle Huygensova principu
ve vlnoplochách směrem od zdroje (obr. 1).
Předpokládáme-li bodový zdroj světla, mají
vlnoplochy v případě, že můžeme rozměry
zdroje světla zanedbat, tvar soustředných
kulových ploch a za stejný časový interval
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dospěje vlnění do stejné vzdálenosti od zdroje.
Z každého bodu se šíří další vlnění, výsledné
vlnění je vnější obálka všech vlnoploch. Světelné paprsky jsou tvořeny přímkami kolmými
na jednotlivé vlnoplochy.

obr. 1 Huygensův princip (Z – bodový zdroj světla,
k, k’, k’’ – vnější vlnoplochy, p – paprsek)

Homogenní (stejnorodé) prostředí je takové
prostředí, které má v každém bodě stejné
optické vlastnosti, jež nejsou závislé na
konkrétní poloze bodu. Izotropní prostředí
je prostředí, které má v každém směru
stejné vlastnosti. Optické vlastnosti nejsou
závislé na zvoleném směru. Homogennost
a izotropnost prostředí jsou různé vlastnosti.
Homogenní prostředí nemusí být izotropní
a obráceně.
Zákon o přímočarém šíření světla zanedbává vlnovou povahu světla a ve vlnové optice
neplatí. Zde totiž může docházet k ohybu
světla. Ohyb světla je odklon paprsků od přímočarého šíření světla a je výrazný tam, kde
jsou překážky hodně malé, řádově srovnatelné s vlnovou délkou světla, tj. jsou velké
řádově stovky nanometrů.
Dopadá-li paprsek na rozhraní dvou optických prostředí, obecně se rozdělí na dva
paprsky, které od místa dopadu postupují
změněnými směry. Paprsek, který se vrací
do původního prostředí, zůstává v prvním
prostředí a nazývá se odražený – odráží
se. Paprsek, který postupuje do druhého
prostředí, se nazývá lomený – láme se.
Bod, kde dopadá paprsek na rozhraní dvou
prostředí, je bod dopadu a přímka, která
prochází bodem dopadu a je kolmá na rozhraní, je kolmice dopadu. Rovina, ve které
leží dopadající paprsek a kolmice dopadu,

se nazývá rovina dopadu. V izotropních prostředích zůstává odražený a lomený paprsek
v rovině dopadu.
Ze zákona odrazu můžeme zjistit, pod
jakým úhlem se paprsek odráží a dát tak
zákonu i kvantitativní vyjádření. Na obr. 2
dopadá paprsek p na rovinné zrcadlo do bodu
dopadu A a odráží se. Dopadající paprsek
p svírá s kolmicí dopadu k úhel dopadu ε,
odražený paprsek p’’ svírá s kolmicí dopadu
úhel odrazu ε’’. Úhel dopadu a úhel odrazu
jsou orientované úhly, měří se od paprsku
ke kolmici. Ve směru hodinových ručiček je
úhel kladný, proti směru hodinových ručiček
je záporný. Odražený i lomený paprsek leží
v rovině dopadu, rovina dopadu je rovina
určená dopadajícím paprskem a kolmicí
dopadu. Odražený paprsek se řídí zákonem
odrazu. Ten zní: úhel dopadu se rovná úhlu
odrazu (až na znaménko) a odražený paprsek
zůstává v rovině dopadu.
Zákon odrazu
ε = -ε’’
ε úhel dopadu
ε’’ úhel odrazu
Úhel odrazu závisí pouze na úhlu dopadu,
nezávisí na barvě světla (na vlnové délce
světla). Zákon odrazu platí nejenom v optice,
můžeme ho vyzkoušet např. s míčem, který
necháme odrazit od zdi.

obr. 2 Dopadající a odražený paprsek na rovinném
zrcadle

Kdybychom na problém odrazu aplikovali
Fermatův princip, dospěli bychom k uvedené
rovnosti úhlů. Jedná se o jednoduchý důsledek euklidovské geometrie.

rická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická opt

Zákonu lomu se říká někdy Snelův zákon
podle jeho objevitele. Ze zákona lomu můžeme zjistit, pod jakým úhlem se láme dopadající
paprsek. Příčinou lomu světla (změny ve směru chodu světelného paprsku při přechodu
z jednoho prostředí do druhého) je změna
rychlosti světla, která souvisí se změnou indexu lomu. Prostředí, které má větší index lomu,
se nazývá opticky hustší prostředí a světlo se
v něm šíří pomaleji. Prostředí, které má menší
index lomu, se nazývá opticky řidší a světlo
se v něm šíří rychleji. Pokud přechází světelný
paprsek z prostředí opticky řidšího do opticky
hustšího, světelný paprsek se láme ke kolmici.
Pokud světelný paprsek přechází z opticky
hustšího do opticky řidšího prostředí, paprsek
se láme od kolmice. Lomený paprsek se řídí
zákonem lomu, který zní: poměr sinu úhlu
dopadu a sinu úhlu lomu je pro daná prostředí
konstantní a rovná se převrácenému poměru
indexů lomu obou prostředí.

tímco ostatní mohou jít loukou pořád rychle.
Postupně však budou zpomalovat i ostatní.
Protože od sebe udržují stejnou vzdálenost
a v každém prostředí se pohybují jinou rychlostí, křivka, po které jdou, se zlomí. Stejně
se láme i paprsek.

obr. 3a Lom od kolmice n’< n

Zákon lomu

n
n’
ε
ε’

index lomu prvního prostředí
index lomu druhého prostředí
úhel dopadu
úhel lomu

Lomený paprsek, dopadající paprsek
a kolmice dopadu leží v jedné rovině. Úhel
lomu závisí na úhlu dopadu a na indexu lomu
obou prostředí, tedy na barvě světla (vlnové
délce světla, rychlost světla různých vlnových
délek je pro dané prostředí různá – disperze
prostředí).
Vlnová
délka
v nm

Relativní index Rychlost světla
lomu vzhledem ve vodě
ke vzduchu
v km/s

404,66

1,342 742

223 203,67

435,85

1,340 210

223 625,36

486,14

1,337 123

224 141,64

546,08

1,334 466

224 587,92

589,30

1,332 988

224 836,94

643,85

1,331 458

225 095,30

656,28

1,331 151

225 147,22

768,20

1,328 89

225 147,22

Tab. 1 Relativní index lomu vody vzhledem ke vzduchu
a rychlost světla ve vodě

Lom si můžeme představit na následujícím
příkladu. Šikmo přes louku jde vedle sebe
10 osob, budou od sebe udržovat stejnou
vzdálenost a půjdou stejnou rychlostí. Louka sousedí s rozbahněným polem. První
z osob dojde k poli a pokračuje polem. Jde
to špatně, její rychlost se tedy zpomalí, za-

4. Optické prostředí
a index lomu
Optické prostředí je prostředí, ve kterém se
šíří světlo (odráží, láme nebo pohlcuje). Zákon o přímočarém šíření světla předpokládá
homogenní a izotropní prostředí. V následujících kapitolách budeme brát v úvahu jenom
optické materiály, které jsou homogenní
a izotropní.
Významnou veličinou, která charakterizuje optické prostředí, je index lomu. Index
lomu závisí na vlnové délce (barvě světla).
Pokud není určeno jinak, vztahuje se na
vlnovou délku žlutého sodíkového světla
(λ = 589,3 nm). Je to bezrozměrná veličina,
která říká, kolikrát menší rychlostí se šíří
rozruch světla v daném prostředí vzhledem
k rychlosti světla v referenčním prostředí.
Ve vakuu se šíří světlo všech vlnových délek
stejnou rychlostí, je to největší možná rychlost (c ≈ 300 000 km/s = 3.108 m/s). Index
lomu může být absolutní nebo relativní.
Absolutní index lomu N λ je poměr rychlosti
světla vlnové délky λ ve vakuu k rychlosti
světla v uvažovaném prostředí.
Absolutní index lomu

obr. 3b Lom ke kolmici n’> n

Zákon o nezávislosti světelných paprsků
říká, že daným bodem prostoru může současně procházet libovolné množství světelných
paprsků, které se přitom nebudou navzájem
ovlivňovat. Jednotlivé paprsky jsou na sobě
nezávislé a šíří se tak, jako by ostatní paprsky
neexistovaly. Ve vlnové optice tento princip
neplatí, světlo je elektromagnetické vlnění
a setkají-li se dvě vlnění, vzájemně interferují. Výsledná intenzita v daném bodě není
prostým součtem intenzit od obou paprsků,
může se stát, že v daném místě bude dokonce nulová intenzita. Interference umožňuje
za zvláštních podmínek neobvyklou rovnost
světlo + světlo = tma.
Zákon o záměně chodu světelných paprsků
říká, že pokud se světelný paprsek dostane
z místa A do místa B po určité trajektorii,
bude při šíření z místa B do místa A postupovat po stejné trajektorii. Budeme-li řešit
konkrétní úlohu, je jedno, jestli zvolíme chod
paprsků zleva doprava nebo zprava doleva,
v obou případech musíme dospět ke stejnému
výsledku.

Nλ absolutní index lomu
c rychlost světla ve vakuu
v λ rychlost světla určité vlnové
délky v uvažovaném prostředí

Je-li absolutní index lomu prostředí 1,5,
znamená to, že v uvažovaném prostředí
se světlo šíří 1,5x pomaleji než ve vakuu.
Absolutní index lomu vzduchu pro vlnovou
délku žlutého sodíkového světla má za normálních podmínek (teplota 0° C a normální
tlak) velikost 1,0002920, to znamená, že ve
vzduchu se světlo šíří 1,0002920x pomaleji
než ve vakuu. V praxi můžeme považovat
rychlost světla ve vzduchu a ve vakuu za
přibližně stejnou.
Relativní index lomu nλ je podíl dvou absolutních indexů lomu dvou prostředí. Relativní index lomu prvního prostředí vzhledem
k druhému prostředí nλ12 je podíl absolutního
indexu lomu prvního prostředí vzhledem
k absolutnímu indexu lomu druhého prostředí a je roven podílu rychlosti světla v druhém prostředí vzhledem k rychlosti světla
v prvním prostředí. Pokud je relativní index
lomu prvního prostředí vzhledem k druhému
prostředí roven 1,5, znamená to, že v prvním
prostředí se pohybuje světlo 1,5x pomaleji
než ve druhém prostředí.
2/2005 Česká oční optika
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Relativní index lomu

nλ12 relativní index lomu 1. prostředí
vzhledem k 2. prostředí
Nλ1 absolutní index lomu 1. prostředí
Nλ2 absolutní index lomu 2. prostředí
c rychlost světla ve vakuu
v1 rychlost světla určité vlnové
délky v 1. prostředí
v2 rychlost světla určité vlnové
délky v 2. prostředí
V praxi je nejvýznamnější relativní index
lomu vzhledem ke vzduchu.
Relativní index lomu vzhledem ke vzduchu

nλ0 relativní index lomu 1. prostředí
vzhledem ke vzduchu
v1 rychlost světla určité vlnové délky
v 1. prostředí
v0 rychlost světla určité vlnové délky
ve vzduchu
Hodnota absolutního a relativního indexu
lomu se příliš neliší, např. u optického skla
je za normálních podmínek rozdíl až na čtvrtém desetinném místě. Rozdíl je tak malý,
že pro účely fyziologické a brýlové optiky je
zanedbatelný.
Prostředí

Index lomu
1

vzduch
destilovaná voda

1,333

komorová voda a sklivec

1,336
1,376

rohovka
oční čočka

1,386–1,406

optické sklo

1,450–1,900

Tab. 2 Relativní index lomu některých prostředí vzhledem ke vzduchu pro žluté sodíkové světlo

S indexem lomu souvisí optická dráha.
Optická dráha je daná součinem skutečné
(geometrické) dráhy, kterou světlo projde,
a absolutního indexu lomu (případně můžeme použít relativní index lomu vzhledem
ke vzduchu): l = N . s, kde l je optická
dráha v metrech, N absolutní index lomu,
s skutečná dráha v metrech. Ve vakuu
světelný paprsek projde určitou dráhu za
daný čas, v jiném prostředí se pohybuje
světelný paprsek pomaleji a danou dráhu
projde za delší čas, skutečná dráha je
v obou případech stejná, ale optická dráha
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má jinou hodnotu. Například ve vzduchu
projde paprsek dráhu s. Ve skle s indexem
lomu n = 1,5 se pohybuje 1,5x pomaleji než
ve vzduchu, na stejnou dráhu s potřebuje
1,5x více času, skutečné dráze s odpovídá
optická dráha n . s.
Průhledná optická prostředí charakterizují
kromě indexu lomu i další veličiny: střední
disperze a Abbeovo číslo. Střední disperze
Δn je rozdíl indexů lomu pro světlo Fraunhoferových čar F a C: Δn=nF – nC.
Fraunhoferovy čáry jsou tmavé čáry ve
slunečním spojitém spektru, které vznikají
následkem absorpce světla v plynném obalu
Země. Pro každý prvek jsou charakteristické
určité vlnové délky, které je buď schopen
vyzařovat nebo pohlcovat. V plynném obalu
Země jsou částice, které ze spojitého slunečního spektra pohltí jen některé vlnové délky,
ty potom ve spojitém spektru chybí a místo
nich jsou tam tmavé čáry. Každá vlnová délka
odpovídá vyzáření určité částice při přechodu
z vyšší energetické hladiny na nižší energetickou hladinu.
Fraunhoferovy čáry se označují velkými
písmeny od A po H. Pro praktickou realizaci se někdy používají prvky, jejichž vlnová
délka přibližně odpovídá vlnové délce
příslušné Fraunhoferovy čáry. Potom se
označují velkými písmeny s čarou nebo
malými písmeny. Například Fraunhoferovy
čáry D (sodík, λ = 589,3 nm, žlutá barva
světla), F (vodík, λ = 486,1 nm, modrá barva
světla) a C (vodík, λ = 656,3 nm, červená
barva světla) se nahrazují čarami e (rtuť,
λ = 587,6 nm, žlutá barva světla), F’ (kadmium, λ = 480,0 nm, modrá barva světla) a C’
(kadmium, λ = 643,8 nm, červená barva
světla). Náhradní Fraunhoferovy čáry lze
poměrně snadno získat pomocí kadmiové
a rtuťové výbojky.

Se střední disperzí souvisí Abbeovo číslo.
Abbeovo číslo
ν Abbeovo číslo
nD index lomu pro žluté sodíkové světlo
(λ = 589,3 nm), charakterizované
čarou D ve spektru sodíkových par
nF index lomu pro modré vodíkové světlo
( λ = 486,1 nm), charakterizované
čarou F ve spektru vodíku
nC index lomu pro červené vodíkové světlo (λ = 656,3 nm), charakterizované
čarou C ve spektru vodíku
nF – nC střední disperze
Čím je větší Abbeovo číslo, tím je menší
střední disperze (menší rozdíl pro dvě různé
vlnové délky), optické materiály s větším
Abbeovým číslem mají menší barevnou vadu.
Čím je menší Abbeovo číslo, tím je větší střední disperze (větší rozdíl pro dvě různé vlnové
délky). Optické materiály s menším Abbeovým číslem mají větší barevnou vadu.
Ing. Soňa Jexová
SZŠ a VZŠ Alšovo nábřeží 6, Praha
Pokračování příště
Literatura:
1. Havelka, B.: Geometrická optika I, ČSAV,
Praha 1955
2. Polášek, J.: Geometrická optika I, učební
text pro SZŠ, Praha 1968
3. Kolektiv autorů: Technický sborník oční
optiky, SNTL, Praha 1975
4. Brož, J., Roskovec, V., Valouch, M.:
Fyzikální a matematické tabulky, SNTL,
Praha 1980
5. Jexová, S.: Geometrická optika I, učební
text pro obor oční technik, Praha 2004
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glaukom glaukom glaukom glaukom glaukom glaukom glaukom glaukom glaukom glaukom glaukom

Nové možnosti léčení

glaukomu?
Glaukom patří dodnes mezi časté příčiny
slepoty, a to nejen v rozvojových zemích.
Není to jedna choroba, ale skupina nemocí,
které vedou k neuropatii zrakového nervu
a progresivnímu úbytku zorného pole. Glaukom je často spojen se zvýšením nitroočního
tlaku a neléčený končí celkovou, nezvratnou
slepotou.

Rozeznáváme tři základní formy glaukomu:
glaukom s otevřeným úhlem, zavřeným úhlem
a glaukom kongenitální. Nejčastější formou
je pomalu progredující glaukom s otevřeným
úhlem. Vzácněji se setkáváme s glaukomem
s uzavřeným úhlem, který bývá provázen
zvýšeným nitroočním tlakem. Kongenitální
glaukom, často provázený i jinými abnormitami ve vývoji oka a odtokových cest, je obvykle
diagnostikován již před třetím rokem života.
Z asi 70 milionů glaukomatiků na světě má
více než 50 % glaukom s otevřeným úhlem.
Primární glaukom s otevřeným úhlem, který
se nepojí s jinými očními nemocemi, postihuje
asi 2 % lidí starších 45 let.
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Příčinou glaukomu je nepochybně porucha
rovnováhy mezi produkcí a odtokem nitrooční
tekutiny. Blokáda odtoku vede ke zvýšení
nitroočního tlaku a ten způsobuje neuropatii
zrakového nervu a odumírání gangliových
buněk v sítnici. Na vzniku primárního glaukomu s otevřeným úhlem se významně podílí
dědičnost. Riziko onemocnění glaukomem
je v rodinách glaukomatiků 7–10x větší
než v běžné populaci. Bezbolestný průběh
onemocnění přispívá k pozdnímu stanovení
diagnózy a zhoršení prognózy.
Výsledky výzkumů z poslední doby prokázaly u glaukomu s otevřeným úhlem zvýšenou
hladinu proteinu sCD44. Dr. Choi sledoval
v tkáňových kulturách z gangliových buněk
sítnice a z buněk trabekulární tkáně jeho
účinek na tyto buňky.
V sérii pokusů s aktivním a varem dezaktivovaným proteinem sCD44 zjistil, že při použití
dezaktivovaného proteinu se šance ganglionárních a trabekulárních buněk na přežití
statisticky významně zvýšily. Dodatečné testy
s neuroprotektivními látkami prokázaly, že snižují toxicitu sCD44. V některých případech se
doba přežití ganglionárních a trabekulárních
buněk zvýšila až o 75 %.
Autoři poukazují na podobnost glaukomu
s jinými neurodegenerativními onemocněními, jako je Alzheimerova a Parkinsonova
choroba. I u těchto chorob byl prokázán
škodlivý účinek toxického proteinu. Pokračování ve výzkumu glaukomu může tedy
významně přispět nejenom k lepšímu poznání
tohoto onemocnění, ale neurodegenerativních chorob vůbec. Předpokladem dosažení
tohoto cíle je lepší poznání biologie nitrooční
tekutiny, poznání příčin odumírání ganglionárních a trabekulárních buněk a vývoj nových,
účinnějších léků.
doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

Literatura:
Tuohy, G.: Researchers find potential protein
target for glaukoma treatment, EUROTIMES,
Vol. 10/3, March 2005, str. 38.

Dacheng
Optical Co. Ltd.
Jsme maďarská velkoobchodní
optická společnost, která funguje
od roku 1990 a sídlí v Budapešti.
V naší vzorkovně v Budapešti je
k dispozici na 1 000 různých typů
brýlových obrub.
Jsou vyrobeny ze 100% titanu,
nerezové oceli, paměťových
a běžných kovů nebo jsou ručně
vyráběné z plastu. Máme všechny
módní typy obrub – dámské, pánské
i dětské vrtané obruby, poloobruby
či klasické obruby.
Nabízíme výhodné ceny, velmi
dobrou kvalitu, naše závody
v Číně mají osvědčení z Evropské
unie. Na skladě máme přibližně
50 000 obrub, které jsou okamžitě
k dispozici.
Hledáme nové obchodní partnery
– velkoobchody či optiky v České
republice i na Slovensku.
Téměř každá oční optika
v Maďarsku prodává značky, které
nabízíme (Woodpecker, Super
Vision, Light, DC, Nature, Farstar,
Pizazz).
Můžete nás v Budapešti navštívit
a prohlédnout si celou naši kolekci.
V případě zájmu Vám poskytneme
další informace na faxovém
či telefonním čísle nebo
prostřednictvím e-mailu.
Dacheng Optical Co. Ltd.
e-mail: dacheng.ltd@chello.hu
tel.: +36 1 270 3389
fax: +36 1 320 9443
HU-1139 Budapest, Tahi u. 74

m EYNOA
glaukom1.67

Máte-li možnost, proč si nezvolit to nejlepší!
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Vysokoindexní čočky 1.67
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Opticky dokonalé

-

Pevné a flexibilní

-

Tenké a elegantní

-

Trvanlivé a spolehlivé

Hoya zdokonalila 1.67

SUNTECH PHOTOCHROMIC

Výhoda nového photochromického materiálu
-

Pohodlí v každé situaci

-

Rychlé změny barev jak uvnitř tak venku

-

Všestranné použití

-

Optická dokonalost

-

Nejspolehlivější zabarvující se materiál

-

Vhodný pro vrtané a vázané obruby
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Plastové čočky
z tvrdé pryskyřice
Tvrdá pryskyřice*) je v současné době nejpoužívanějším materiálem pro optické čočky.
Její podíl je odhadován na 37 %. Druhým
nejlepším materiálem v globálním měřítku je
minerální sklo. Ve světě jsou minerální čočky
v porovnání s plastovými čočkami poměrově
méně zastoupeny. 55 % všech plastových čoček na světě je vyrobeno z tvrdé pryskyřice,
přičemž toto číslo stále narůstá.
V západních zemích tvrdá pryskyřice nahradila minerální sklo, jež bylo preferováno jako
materiál pro optické čočky v osmdesátých
a devadesátých letech. V devadesátých letech byly k dostání i jiné plastové optické materiály, které disponovaly různými vlastnostmi
a podílely se na specifických způsobech
aplikace čočky. Nicméně tvrdá pryskyřice
zůstává světově nejrozšířenějším materiálem
pro optické čočky, viz graf 1.

Minerální sklo 28 %
Tvrdá pryskyřice 37 %
Střední a vysoký index 21 %
Polykarbonát 6 %
Fotochromický plast 3 %
Jiné 1 %
Fotochromické sklo 4 %

V České republice se podíl plastových čoček odhaduje na 39 % (přes 50 % ve městech
a 10–20 % na venkově) a naprostou většinu
tvoří čočky z tvrdé pryskyřice.
Charakteristiky čoček z tvrdé pryskyřice
jsou následující:
– čočky z tvrdé pryskyřice váží přibližně
o polovinu méně než minerální sklo a jsou
odolné proti poničení,
– čočky z tvrdé pryskyřice jsou nejlépe barvitelným materiálem ze všech optických plastů a mohou být zabarveny do jakéhokoliv
stupně a odstínu barvy pomocí jednoduchého procesu ponořování („dip-dyeing“),
– čočky z tvrdé pryskyřice jsou nejvíce odolné proti žloutnutí způsobenému UV zářením
ze všech optických plastů,
– čočky z tvrdé pryskyřice jsou schopny
absorbovat UV záření a chránit tak oči před
škodlivým UV-A a UV-B zářením,
– tvrdá pryskyřice je nejodolnějším optickým
materiálem proti poškrábání na trhu. Čočky
z tvrdé pryskyřice mohou být použity i bez
tvrzení.
– čočky z tvrdé pryskyřice jsou levné a relativně nenáročné na výrobu, dokonce
i v malém měřítku a bez větších nákladů.
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Čočky z tvrdé pryskyřice jsou vyráběny
z monomeru „diethyleneglykol bis(allylkarbonát)“, známého také jako ADC (allyldiglykolkarbonát) nebo jako tvrdá pryskyřice.
Tento monomer vyrábí společnost Great
Lakes Chemical Corporation pod značkou
RAV 7® ve výrobním podniku v Itálii a USA
a dodává jej všem hlavním výrobcům čoček
na světě. Tvrditelná chemická povaha tvrdé
pryskyřice vyžaduje výrobu pomocí procesu
lití, při kterém se přímo vytváří konečný tvar
čočky. Monomer tekuté tvrdé pryskyřice je
tvrzen mezi dvěma skleněnými formami, připevněnými k sobě těsnícím prstencem, a tak
dostává své konečné zakřivení.

Základem perfektní rovnováhy vlastností
je fakt, že tvrdá pryskyřice je vlastně tzv.
teplem tvrditelný polymer. To znamená,
že polymer je zesíťovaný pevnou a silnou
chemickou mřížkou, kterou nelze deformovat při vysokých teplotách, což zaručuje
vysokou objemovou stabilitu a optickou
homogenitu.

obr. 3 Skleněné formy a těsnící prstence pro výrobu
tvrzených pryskyřičných čoček

graf 1 Světový obchodní podíl materiálů pro výrobu
čoček (2004)

Dnes mají plastové čočky většinový podíl ve
všech západních zemích, který se pohybuje
nad 90 % v USA a Japonsku a mezi 60–90 % ve
většině západních zemí EU. Očekává se, že na
celosvětové úrovni budou plastové čočky nadále získávat podíl na úkor minerálních čoček.

obr. 2 Zesíťovaná polymerická síť: produkt se nemůže
při zahřátí roztavit.

obr. 1 Termoplastové polymery: makromolekuly
nejsou spojeny, produkt se při zahřátí roztaví.

Jiné optické materiály jako je polymethylmetakrylát (PMMA nebo akrylické) a polykarbonát (PC) nemají takovou chemickou
síť a mohou být deformovány při vyšších
teplotách (tavení). Tyto materiály se nazývají termoplastické materiály a čočky
mohou být vyrobeny pouze procesem tzv.
vstřikování.

ky plastové čočky plastové čočky plastové čočky plastové čočky plastové čočky plastové čočky plastové čočky plastové čočk

v České republice
Termoplastické čočky jsou zpravidla méně
kvalitní než čočky z tvrdé pryskyřice, zejména
pokud jde o odolnost proti poškrábání, optickou kvalitu, barvitelnost, chemickou odolnost
a odolnost proti vzniku trhlin, viz tab. 1.
Zesíťovaný polymer se svým pevným, tvrdým povrchem představuje v porovnání se
značně měkkým povrchem termoplastických
materiálů mnohem lepší základ pro vrstvy proti
poškrábání a antireflexní vrstvy.

namáčeny v horkém vodnatém barvicím roztoku. Díky velmi husté a homogenní chemické
struktuře jsou čočky z tvrdé pryskyřice rovnoměrně zabarveny (v porovnání s čočkami
vyráběnými vstřikováním, které se jeví jako
nehomogenní). Pomalým vytahováním čoček
z barvicí lázně můžeme dosáhnout moderního, tzv. postupného zabarvení.

Čočky z tvrdé pryskyřice lze snadno vyrobit
bez větších investic. V následujícím článku
popíšeme jejich výrobní technologie.

obr. 5 Čočky z tvrdé pryskyřice mohou mít jakoukoliv
barvu a odstín

obr. 4 Výroba („lití“) čoček z tvrdé pryskyřice

Čočky jsou výborně barvitelné. Barvení je
prováděno jednoduchým procesem ponoření,
díky kterému je možné dosáhnout jakékoliv
barvy a odstínu. Čočky jsou několik minut

Čočky z tvrdé pryskyřice mohou být vyrobeny s UV filtrem pomocí přidání UV pohlcovačů
do monomeru tvrdé pryskyřice v množství cca
0,05 %. Pro tuto aplikaci se hodí běžné UV
pohlcovače typu 2,2‘-dihydroxy, 44‘-dimethoxy benzophenon. UV filtr chrání oči před
škodlivým UV zářením a předchází tak ztrátě
vidění způsobené očním zákalem.

1. část
Čočky z tvrdé pryskyřice mohou být opatřeny vrstvou proti poškrábání, která jejich
odolnost ještě zvyšuje. Potažení zadní strany
čočky není nezbytné.
Pevná, silná struktura čoček z tvrdé pryskyřice tvoří ideální základ pro trvanlivou
antireflexní vrstvu a vrstvu proti poškrábání.
Čočky z měkčích materiálů s tvrdým, křehkým
potahem jsou problematičtější.
Čočky z tvrdé pryskyřice jsou v porovnání
s čočkami z minerálního skla odolné proti
nárazu. Nejsou známy případy poranění oka
jako důsledek poškození těchto čoček během
denního užívání. Čočky z tvrdé pryskyřice –
nepotažené nebo potažené vrstvou HMC – se
středovou tloušťkou 2 mm splňují požadavky
„balldroptestu“ (test tříštivosti po dopadu
ocelové kuličky z určité výšky). Čočky z tvrdé
pryskyřice se hodí do vrtaných brýlí.

*) Tvrdá pryskyřice se také nazývá 1,5
standard index, ADC, RAV 7 nebo CR39
(obchodní značka PPG Industries).

Hans L. Kuiper
Great Lakes Chemical Corporation
Pokračování příště

tabulka 1 Přehled základních vlastností různých optických materiálů pro čočky

Korunové sklo Polykarbonát
Optická kvalita (Abbe)
Hustota (g/cm )
3

Barvitelnost
Odolnost proti rozpouštění
(aceton atd.)
Odolnost proti migraci
změkčovadla (z obrub)
Ochrana proti UV záření
Odolnost proti nárazu
Odolnost proti poškrábání,
bez vrstvy (procentuální
zakalení po zkoušce oděrem)
Odolnost proti vzniku trhlin

dobrá (57)

špatná (29)

Střední index

Vysoký index

PMMA

Tvrdá pryskyřice

mírná (32–43)

mírná (30–42)

dobrá (57)

dobrá (58)

2,5

1,2

1,3

1,3

1,2

1,3

nebarvitelné

špatná

dobrá

dobrá

špatná

dobrá

dobrá

špatná

dobrá

dobrá

špatná

dobrá

dobrá

špatná

dobrá

dobrá

špatná

dobrá

ne

špatná

dobrá

dobrá

špatná

dobrá

nízká

dobrá

nízká

dobrá

nízká

dobrá

dobrá

špatná (19)

nízká

mírná

špatná (15)

dobrá (1,5)

dobrá

špatná

dobrá

dobrá

špatná

dobrá
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ESSILOR KAPPA CT
Automatická centrace multifokálních brýlových čoček podle
zadaných centračních údajů.
Automatická centrace jednoohniskových brýlových čoček
podle značek z fokometru a zadaných centračních údajů.
Vysoce přesné automatické načítání, broušení, drážkování
a tvorba krycí fasety.
Automatický brousící systém, který Vám umožní přesnější
a kvalitnější zpracování Vašich zakázek.

Načítání tvaru obruby
• Jednoduché uchycení brýlové obruby.
• 3D načítací cyklus se spouští stiskem
jednoho tlačítka.
• Načítací hrot je zaváděn automaticky.
• Načítací mechanismus nevyvíjí na načítanou obrubu téměř žádný tlak – tím je
vyloučena deformace tvaru obruby při
načítání.
• Pro ovládání není třeba znát žádný cizí
jazyk. Veškeré ovládací příkazy 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.
• 3D binokulární systém s možností volby Symetrie pravé levé očnice, nebo asymetrie
pravé a levé očnice.

Centrace brýlových čoček
• 2kanálový videosystém zajišťuje přesné
a pohodlné centrování s vyloučením paralaxních chyb.
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• 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 v ýšky centrace (krok
0,5 mm).
• Automatické elektromotorické blokování
brýlových čoček s kontrolou přítlaku.
• Automatická centrace podle vložených
centračních údajů a razítek multifokálních
čoček nebo značek z fokometru.

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 současné
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 automatického 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

www.essilor.cz

KAPPA CT
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ESSILOR KAPPA CT

Automatický brousící systém ESSILOR KAPPA CT
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11. mezinárodní

veletrh OPTA

největší ve své historii

25.–27. 2. 2005, Brno – Výstaviště
Letošní veletrh OPTA byl svým rozsahem i kvalitou nejvýznamnější oborovou prezentací v regionu střední a východní
Evropy * Expozice obsadily největší plochu v historii veletrhu
* Zdvojnásobily se počet i celková plocha zahraničních stánků
* Návštěvnost opět vzrostla a přesáhla hranici 5 000 osob *
Návštěvníci přijeli z rekordního počtu 28 zemí, ze zahraničí byl
každý šestý * Vystavovatelé prezentovali nové kolekce obrub
a slunečních brýlí pro sezónu 2005, mezi technologickými
exponáty byla řada novinek *
Základní statistické údaje:

2004

2005

Počet platících návštěvníků

4 565

5 235

582

913

Počet zahraničních návštěvníků
Počet vystavovatelů
Počet dalších zastoupených firem
Počet zúčastněných zemí
Čistá výstavní plocha m

2

Zvláštní předváděcí plocha m2
Rekordní OPTA 2005
14,6 % návštěvníků
11,2 % vystavovatelů
6,6 % výstavní plochy
46,9 % zahraničních návštěvníků

89

99

137

119

21

21

3 208

3 466

450

450

Návštěvníci přijeli z 35 zemí světa:
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Čína – Tchaj-wan,
Dánsko, Francie, Hongkong, Chorvatsko, Indie, Irsko, Island, Itálie,
Japonsko, Korejská republika, Kuvajt, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko,
Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Rusko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, USA, Velká Británie
Nejvíce: Slovensko, Polsko, Nizozemsko, Maďarsko, Německo,
Itálie, Belgie, Švédsko
Vystavovatelé a další zastoupené firmy:
Belgie, Česká republika, Čína, Čína – Tchaj-Wan, Dánsko, Francie,
Hongkong, Indie, Itálie, Japonsko, Korejská republika, Maďarsko,
Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Slovenská republika,
Španělsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie
Nejvíce: Německo, Japonsko, Hongkong, Itálie, USA
Odbornost návštěvníků:
78,5 % z celkového počtu návštěvníků patřilo mezi odborníky.
54,3 % návštěvníků tvořili majitelé nebo řídící pracovníci firem.
37,9 % návštěvníků tvořili zaměstnanci a specialisté.
83,2 % návštěvníků rozhoduje, spolurozhoduje nebo má poradní
hlas při rozhodování o nákupech.
Hlavním cílem návštěvníků byly novinky a trendy – 86,1 %.
Spokojenost s vystavovanými produkty a službami činila 86,7 %, s odbornou úrovní veletrhu 92,3 %, s množstvím novinek 76,8 %, s přítomností
významných firem z oboru 90,5 %, s uzavřenými obchody 86,7 %.
87,4 % návštěvníků plánuje návštěvu veletrhu OPTA 2006.
Jeden návštěvník sdělí své poznatky a dojmy z veletrhu OPTA 2005
dalším 12,4 osobám.
Profese odborného návštěvníka:
Optik
79,9 %
Optometrista
14,9 %
Oftalmolog
5,2 %

Marketingový průzkum vystavovatelů:
Dílčím cílem vystavovatelů bylo předvedení firmy (95,1 %) a nových
produktů (80,5 %) a hledání zákazníků mezi návštěvníky (78 %).
69,8 % vystavovatelů předběžně naplnilo své cíle z účasti na veletrhu.
S navázanými kontakty je spokojeno 62,3 % vystavovatelů.
Celkovou spokojenost s veletrhem udává 68,6 % vystavovatelů.
81,9 % vystavovatelů plánuje účast na veletrhu OPTA 2006.
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Poprvé se na veletrhu OPTA uskutečnilo pracovní setkání Komory očních optiků a optometristů Slovenska (KOOOS). Počínaje
ročníkem 2006 se toto slovenské profesní sdružení stane oficiálním
partnerem veletrhu, v následujících letech se tedy bude konat sněm
KOOOS na OPTĚ pravidelně.
Velkému zájmu se těšil tradiční program odborných přednášek, který byl letos poprvé rozšířen o odbornou přednášku pro
oftalmology. K nejzajímavějším tématům patřily chirurgická korekce
refrakčních vad, novinky v oblasti kontaktologie, ověření korekce
refrakčních vad a nové výrobky firem Adidas, Essilor, Carl Zeiss,
Hoya, Rodenstock a Tokai.
Cenu generálního ředitele a.s. Veletrhy Brno v soutěži Brejle
2005 získal návrh sportovních brýlí WASP Martina Snášela. Studie
sportovních slunečních brýlí WASP je určena pro adrenalinové
aktivity jako sjezd na kole, lyžích, snowboardu apod. Volně de-

Ohlasy na veletrh:
Josef Szarvas, prezident Společenstva českých optiků
a optometristů (SČOO)
„Je to velmi úspěšný ročník s vysokou návštěvností, v SČOO ho
všichni hodnotíme velice kladně. Stánky jsou výstavní a plocha vyprodaná, takže se dokonce začíná uvažovat o rozšíření do dalšího
pavilonu. Vzestupná tendence byla patrná i v exponátech, pro optiky
zde byla řada špičkové a velmi zajímavé techniky.“
Martin Morvay, prezident Komory očních optiků
a optometristů Slovenska (KOOOS)
„Slovenská optická veřejnost vnímá veletrh OPTA jako nejvýznamnější setkání očních optiků a optometristů v tomto regionu, nemluvě
o tom, že Brno má dlouhou tradici ve vzdělávání optiků a slovenští
oční optici se sem rádi vracejí. OPTA poskytuje nejširší přehled
o produktech, novinkách a trendech v naší branži. Pokládáme ji za
naši domovskou výstavu, a proto chceme zintenzivnit spolupráci
s Veletrhy Brno.“
Jaroslav Majerčík, jednatel společnosti Sagitta Ltd., s.r.o.
„OPTA je ve střední Evropě dominantní veletrh, který optikům umožňuje kontakt se vším světovým. Pro nás je to jediná příležitost v roce,
kdy zákazník přichází k nám, jinak chodíme my za ním. Na veletrhu
mu můžeme představit celou širokou paletu našeho sortimentu, od
obrub pro čtyřleté děti až po pomůcky pro slabozraké.“

formovatelný rám z tvrzené pryže a tenkých drátků nemá stranice,
ale je opatřen nosným prvkem uchyceným k šátku. Posuvný systém Shock-Lock umožňuje zafixovat brýle do nejlépe vyhovující
pozice. „Design je úžasná věc a inspirující sebetrýzeň. Nástup
nových technologií umožňuje úplně odlišné pohledy na věc,
takže inovace je a bude. Doufám, že najdu sám v sobě inspiraci
a budu dělat čím dál lepší, ale i extrémnější návrhy,“ prohlásil
student 2. ročníku Fakulty strojního inženýrství VUT Brno, oboru
průmyslový design.

Valná hromada Společenstva českých optiků a optometristů
(SČOO), která se tradičně koná u příležitosti veletrhu OPTA, se zabývala mimo jiné problémy s udělováním licencí pro výkon profese
optometristy. Valná hromada se uskutečnila hned první den veletrhu
v sále tiskového střediska v pavilonu E.

Emanuel Řehola, GEODIS BRNO s.r.o., vedoucí oddělení
prodeje optických a oftalmologických přístrojů TOPCON
„Přibližně polovina klientů, se kterými jsme na veletrhu jednali,
byli oční lékaři. Poměrně hodně návštěvníků přijelo ze Slovenska,
takže naši tři slovenští prodejci se zde opravdu nenudili. Velkou
poctou pro nás bylo, že v pátek veletrh navštívili prezident TOPCON
CORPORATION pan Koji Suzuki, vrcholový management firmy
i všech 85 evropských distributorů této značky. Jsme jedním z mála
distributorů TOPCON, který není dceřinou společností, a s ohledem
na velikost českého a slovenského trhu vytváříme poměrně velký
obrat. Pana Suzukiho skutečně potěšilo, že nás našel v pozici tak
silného dodavatele.“
Naisan Azimi, jednatel společnosti AZIMI s.r.o.
„Jsme tady poprvé a naším cílem je v první řadě prezentace značek
brýlových obrub, které zastupujeme. Chceme také získat nové klienty
a samozřejmě prodávat, ale to zatím není tak důležité, protože máme
dlouhodobé záměry. Věřím, že v budoucnu OPTA svým významem
přesáhne český a slovenský trh a obsáhne širší region – Polsko,
Rakousko a Maďarsko. Rozšíření směrem do zahraničí bychom
přivítali, protože jsme reprezentanty nejen pro Českou republiku
a Slovensko, ale i pro další státy. Některé zákazníky z těchto zemí
jsme na stánku měli už letos.“
Bohuslav Honeš, jednatel společnosti HNS mechanix, s.r.o.
„Úroveň OPTY a vůbec všech brněnských veletrhů se s těmi
ostatními, které se u nás pořádají, prostě nedá srovnat. V pořádání
veletrhů je Brno v regionu bezkonkurenční. O naše výrobky byl
letos velký zájem a navázali jsme i některé nové kontakty se zahraničím, vedle českých a slovenských zákazníků jsme na stánku měli
i návštěvníky z Holandska, Polska a Německa. Největší zájem jsme
letos zaznamenali o digitální vrtačky na patenty pro vrtané brýle.
Je to náš nejzdařilejší výrobek a dá se říci, že tady na veletrhu je
bezkonkurenční z hlediska poměru kvality a ceny.“
2/2005 Česká oční optika
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Michal Paczek, polská společnost MIKRA Michal Paczek
„Na OPTĚ vystavujeme, protože chceme vstoupit na český trh, a myslím,
že se to podařilo. Veletrh je velmi pěkný a o naše produkty je velký zájem.“
Jaroslava Abu Al Saudova, INTEROPTIK LINDA Praha
„Veletrh OPTA má pro nás obchodní efekt, jinak bychom tu nebyli.
V regionu je brněnský veletrh určitě největší, chodí sem nejvíc lidí.
Příjemná je blízkost Rakouska, Polska, měli jsme tu i návštěvníky
z Litvy a Maďarska a v těchto zemích je po optickém zboží velká
poptávka. Ve světové premiéře představujeme novou kolekci dánské
firmy PRO DESIGN. K vidění jsou tu i nové modely značek Basile,
marie claire, kookai a Giuliano Fujiwara.“

Monika Horáčková, lékařka 2. oční kliniky Fakultní nemocnice
Brno – Bohunice, členka České oftalmologické společnosti
„Soukromí oční lékaři potřebují sledovat trendy, protože kvalitní
vybavení ambulance je základním předpokladem jejich práce.
Veletrh OPTA je určitě výbornou možností, jak získat informace od
dodavatelů na jediném místě.“
Tiskové středisko BVV
inzerce

Martin Kratochvíl, produktový specialista
společnosti Johnson & Johnson Vision Care
„Veletrh OPTA každý rok plní naše očekávání – pomáhá informovat zákazníky a potažmo i širokou veřejnost o nových možnostech
v oblasti kontaktních čoček. “

Brýlové obruby italské firmy Maison Casanova
Linie Casanova, Dolce Vita, Taxi
Distributor pro český trh:

LEC!NAR®

Mgr. David Lecnar
Staré náměstí 14, 560 02 Česká Třebová
tel./fax: 465 532 602
e-mail: info@lecnar.com
internet: www.lecnar.com
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Balanced

.... zaostříme váš svět

Pro mnoho lidí jsou brýle důležitou součástí
každodenního života. I přesto, že obliba kontaktních čoček vzrůstá, těch, kteří brýle kupují a nosí
ať už výhradně, či jako alternativu k čočkám, je
stále velké množství. A právě pro tyto zákazníky
je velmi důležitý výběr brýlových obrub.
Tato investice je považována spíše za dlouhodobou, čemuž odpovídá i vzrůstající kvalita
nabízeného sortimentu. Při samotném výběru
rámů (obrub) je třeba odpovědět si na některé důležité otázky. Při jaké činnosti budeme
brýle používat, jaký materiál a barevnost nám
vyhovuje, v neposlední řadě stojí i otázka
finanční – kolik jsme ochotni investovat. Pokud
bychom si na tyto otázky odpověděli z pohledu
společnosti Balanced, můžeme konstatovat, že
ze sortimentu, který přináší na náš trh, si lze
dobře vybrat. Stačí se jen obrátit na odborníky
v optikách na celém území ČR, kde právě začíná
tato společnost působit.

Co si můžeme představit pod
názvem Balanced?
Skupinu mladých nadšených lidí, kteří se
rozhodli přinést na český optický trh nové
a neokoukané výrobky. Navazují na předchozí
zkušenosti a pouštějí se s elánem do něčeho
úplně nového. Jsou odhodláni nabídnout české
optické odborné veřejnosti a konečnému spotřebiteli jiný pohled na tento sortiment, jiné služby,
a v neposlední řadě osobní přístup cílený na
spotřebitele.
A právě kvůli těmto aspektům se rozhodli
navázat spolupráci s renomovanými firmami
a získat licence a zastoupení světových značek.
Vzhledem k jejich mladému kolektivu můžeme
očekávat razantní vstup, dynamický rozvoj
a profesionální práci s odvážnými kolekcemi
a modely hravých barev, modely zaměřenými
na volný čas, slavnostní chvíle, ale i na dny
plné slunce a sportovních aktivit. Z finančního
pohledu tu můžete najít brýle jak pro náročné,
tak i výrobky v příjemné cenové hladině.
To vše byly důvody pro navázání spolupráce
s exkluzivními značkami, jako jsou Nike, Calvin
Klein, Head, Slazenger, Donna Karan, Harley
Davidson, North Face, Briko, a dále se značkami
osvědčenými a cenově přijatelnějšími – Thomas
Sonefeld, Berkeley, Semco. V nabídce máme
také speciální cyklistickou řadu sportovních brýlí
značky R2 s dioptrickou vložkou. Samotná jmé-

na světových značek jsou garancí vysoké trendovosti a módnosti a hlavně kvality použitých
high-tech materiálů (kevlar, speciální čočky pro
různé druhy sportu), ale i špičkových výrobních
technologií a tomu odpovídající užitné kvality,
jež patří k vrcholům současné nabídky.

Pokud si chcete vybrat
z nabídky produktů společnosti,
určitě se setkáte s těmito
kolekcemi:
NIKE – světově známá značka, kterou si patrně v této chvíli spojíte jen se sportem. Vývoj ji
nicméně dovedl až k produkci klasické kolekce
dioptrických rámů. I v tomto segmentu se jí daří
dokonale. Tvary jsou odvážné, barvy výrazné, použity jsou špičkové materiály s tvarovou
pamětí a nové protiskluzové gumové části nosníků a stranic. Všechno, jak už je u této společnosti
zvykem, dokonale anatomicky tvarované.
CALVIN KLEIN – první, co vás v souvislosti
s tímto jménem napadne, je móda, oblečení,
modelky. Ale už dávno neplatí, že Calvin Klein
je spjat pouze s těmito pojmy. Jsou to i módní
doplňky, mezi něž se delší dobu řadí brýle.
Najdete tu jak sluneční, tak i dioptrické modely
s jasnou linií tvarů a křivek, které nezapřou
módní švih návrhářů z dílny Calvin Klein.

CC_Sharapova_A2
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HEAD – jedná se o kolekci zaměřenou na
sport a volné chvíle – a nově se zřetelem na
dioptrickou řadu. Tak jako ve sportu jde i zde
o velmi vysokou kvalitu, přesnost a odolnost.
A to vše se podařilo tvůrcům této kolekce
dotáhnout až do stádia absolutní dokonalosti
a v celé dioptrické řadě převládá součinnost
a sladění dvou materiálů (plast a kov), dvou
barev a perfektního zpracování.

z kultovních vlastností lidí vyznávajících život
na motorkách značky Harley Davidson. A co
k tomu potřebují ještě jako doplněk? Samozřejmě superúčinné a módní dravé brýle. Ty pravé
najdete v kolekci Harley Davidson.
NORTH FACE, BRIKO – Mount Everest
pro horolezce? To je výzva. A North Face
pro horolezce? To je nutnost. Tyto modely jsou
vyvinuty na základě dlouhodobých zkušeností
a potřeb extrémních sportovců. Cena odpovídá
kvalitě a provedení. V námi nabízené kolekci
převážně sportovních slunečních brýlí si určitě
najde to pravé každý, kdo vyznává kvalitu
a pohodu vidění, anebo má při sportu potřebu
využití dioptrických brýlí současně s ochranou
proti slunci.
T H OM A S S O N E F E LD, B E R K E LE Y,
SEMCO – zajímavá cena spojená s vysokým
komfortem, kvalita ověřená tradicí, módní design a unisex využitelnost, jednoduché a přece
lákavé, něžné a tajemné, a proto sexy. To jsou
slova, která charakterizují tyto designově mladé
a módní kolekce dioptrických rámů.
Pokud vás naše nabídka zaujala a vzbudili
jsme váš zájem o prezentaci jednotlivých značek
a kolekcí, kontaktujte nás, prosím, na číslech
233 310 027 nebo 602 741 559. Naši
zástupci vás rádi navštíví přímo ve vašich prodejnách. Dohodnete-li si předem termín návštěvy
našeho zástupce, získáte k první objednávce při
předložení tohoto článku slevu 10 %.
Těšíme se na spolupráci.
Tým pracovníků Balanced

SLAZENGER – již ve svém logu je prezentován dravou šelmou. A přesně o ní vypovídají
i sluneční brýle této značky. Vyzařuje z ní
dravost, lehkost, elegance a v neposlední řadě
přizpůsobivost. Právě tuto vlastnost můžete
nalézt v řadě slunečních brýlí s fototropními
čočkami.
HARLEY DAVIDSON – osobitý, drsný
a zároveň dravý životní styl. To jsou některé
2/2005 Česká oční optika
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veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy vele

35. ročník veletrhu MIDO v italském
Milánu proběhl ve dnech 6.–9.
května. Zúčastnilo se jej 1 222 vystavovatelů ze 125 zemí na výstavní
ploše 132 000 m2, kteří představili
na 2 000 různých značek. Podíl
zahraničních vystavovatelů činil
60 %. Na veletrh se přišlo
podívat 39 278
návštěvníků.

Ve l et r h
byl rozdělen do
pěti částí – MIDO TREND,
MIDO TECH, MIDO EDUCATION (část věnovaná vzdělání), MIDO SPORT a MIDO KIDS
(část věnovaná dětem).
Poslední zmiňovaná část byla novinkou letošního veletrhu. Kromě brýlí pro děti se v ní
mimo jiné návštěvníci dozvěděli o výsledcích
výzkumu, který zjišťoval, jak se rodiče staví
k preventivním prohlídkám zraku u svých
dětí. Výzkum, který provedl Instituto Piepoli,
se týkal dětí ve věku 4–10 let z reprezentativního vzorku 400 rodin. Výzkum ukázal, že
82 % rodičů poslalo své dítě na preventivní
prohlídku zraku alespoň jedenkrát, 71 % tak
učinilo před tím, než dítě dovršilo věku 6 let,
a 18 % rodin své dítě na prohlídku neposlalo
vůbec. Prokázalo se také, že ti rodiče, kteří
sami nosí brýle, u svých dětí více dbají na vyšetření zraku. Výzkum dále ukázal, že 66,8 %
dětí nenosí brýle s UV ochranou.
Návštěvníky veletrhu nejvíce přitahovaly
virtuální brýle v částech věnovaných sportu
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(MIDO SPORT) a dětem (MIDO KIDS).
Jednalo se o 3D zobrazení z průzračného
světla, která vytvářel hologram. Návštěvníci
tak měli možnost spatřit virtuální obrazy všech
důležitých modelů na veletrhu.
V části MIDO TECH se mohli návštěvníci
dozvědět vše

chitektuře a v designu, kde se klade čím dál
větší důraz na pocity a emoce, podtržené
funkčností.
SVĚT POD VODOU
Pracuje se zastřenými barvami, s přechody
barev. Převažuje zelená barva (barva řas),
svěží odstíny červeně (barva sasanek a korálů). V oblasti designu se využívá vlastností
pryskyřic.
PROVENCE
Tento trend charakterizují ostré, jasné
barvy, odstíny žlutě, kterou měli v oblibě Van
Gogh, Picasso či Matisse, barvy letní zahrady. Tvarům brýlí dominují kapky typické pro
70. léta, ale i tvary malé, ženské, hranaté či
tvar motýla.

o moderních technologiích při
výrobě brýlových čoček a o jednotlivých
procesech při jejich výrobě.
V rámci části MIDO EDUCATION věnované
vzdělání se konala konference o presbyopii
s názvem „Komise pro péči o zrak poodhaluje
optikům tajemství progresivních čoček“. Na
veletrhu také došlo k mezinárodnímu setkání
společenstev zabývajících se péčí o zrak
a výrobců brýlových čoček, kteří probírali
především témata mezinárodní standardy
a globální trh.

LADĚNO DO MODRA
Vystupuje před námi barva moře i nebes
se svými různými odstíny. Lze ji vystopovat
v mnoha kulturách. Tyrkysovou nalezneme
v oblastech Mexika a u původních obyvatel
Ameriky, modrou natírají svá obydlí v Africe
a na jihu Indie, indigová modř patří k Japonsku, modré období měl i Picasso.
KAMENY
Inspirace barvami kamenů a drahokamů,
především odstíny šedé a hnědé, je velmi
široká. Uplatňuje se rovněž textura dřeva. Do
módy se vrací měď.

Aktuální informace o konferencích, nových
kolekcích a dalších novinkách na veletrhu
mohli účastníci MIDA nalézt na internetových
stránkách www.eyesway.com.

SUPERHRDINA (pro děti)
Trend, v němž je důležitá lehkost, pružnost,
odolnost a pohodlné nošení. Brýle pro děti
musí slučovat dvě složky – to, aby dítě mohlo
snít, stát se superhrdinou, a zároveň mohlo
napodobit dospělého, podobně jako ve filmu
Úžasňákovi. Z barev převažují základní a ostré
barvy. Brýle pro chlapce počítají s aerodynamickými tvary, dívky ocení romantičnost.

BRÝLE A TRENDY
NA ROK 2006

Příští ročník veletrhu MIDO můžete v Miláně
navštívit od 5. do 8. května 2006.

Daly by se charakterizovat slovy lehkost,
modernost a funkčnost, podobně jako v ar-

Redakce

etrhy

2/2005 Česká oční optika

49

m
OPTIC 2005
marketing

marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marke

Medzinárodná výstava očnej optiky a oftalmológie
9. - 11. september 2005•Výstavisko - Agrokomplex Nitra

ra 2005 sa na nitrianskom
V dňoch 9. - 11. septembra
výstavisku Agrokomplex uskutoční druhý ročník
Medzinárodnej výstavy očnej optiky a oftalmológie PTIC 2005.
OPTI
Organizátorom výstavy je
Nitra,
ra, spoločne so Slovens
Výstava je miestom stretávania odborníkov a prostredím
pre nadväzovanie nových obchodných kontaktov a vzťahov. Výstava OPTIC 2005 túto definíciu naplňuje.
ajväč
väčšiu a n
Vysloviť názor, že pôjde o naj
republikovú akciu v danom odbore, nás oprávňuje
úspech prvého ročníka. S účasťou na výstave OPTIC
vyst
ystav
avovat
vate
ateľov.
2004 bolo spokojných až 84% vy
V najväčšom výstavnom areáli na Slovensku organizátori výstavy ponúkajú svoje profesionálne služby. Pavilóny
M-1 a M-2, v ktorých sa akcia uskutoční, dosahujú úroveň
moderných výstavných priestorov, s komplexným vybavením, klimatizáciou a infraštruktúrou, potrebnou pre úspešný priebeh výstavy. Otvorené bude i moderné tlačové
stredisko medzi pavilónmi A a B, internetové centrum,
meeting point, reštaurácie. Pre vystavovateľov je zabezpečené parkovanie v areáli, priamo pri halách M-1 a M-2.
Mesto Nitra ponúka v bezprostrednej blízkosti areálu
možnosť kultúrnych, športových a spoločenských aktivít
a ubytovaciu kapacitu s vysokou úrovňou služieb v blízkosti výstaviska, ako i priamo v centre mesta.
Výstava OPTIC 2005 sa už dnes teší mimoriadnemu
záujmu zo strany vystavovateľov. Ponúknu svojim
obchodným partnerom možnosť výberu okuliarových

rámov, slnečných a športových okuliarov, šošoviek, zariadení pre očné optiky a pod. Zástupcovia svetových
výrobcov na výstavisku predstavia všetko, čo je nové vo
výrobe okuliarov a služieb spojených s týmto odborom.
Súčasťou výstavy bude bohatý odborný sprievodný
program, súťaže, firemné predstavenia a pod. Pre vystavovateľov sa už dnes pripravuje prestížna súťaž o najlepPTIC 2005. Odborná komisia bude
ší exponát - CENA OPTI
hodnotiť prihlásené exponáty v kategóriach dioptrické
okuliare, slnečné okuliare, športové okuliare, prístroje,
stroje a zariadenia. Základnými kritériami hodnotenia
budú dizajn, funkčnosť a inovácia v materiáloch.
Dňa 10. septembra sa uskutoční Reprezentačný
ples OPTI
PTIC 2005.
K úspechu výstavy prispeje i propagácia akcie, ktorá
bude orientovaná priamo na odbornú verejnosť prostredníctvom oznamovacích prostriedkov a direct mailingom.
OPTIC 2005 ponúkne všetkým nové obchodné možnosti a stane sa opäť kontraktačným miestom pre prevádzkovateľov očných optík, očných lekárov a ostatnej odbornej verejnosti. Výstava bude ideálnym priestorom
k posilneniu firemného image a pre predstavenie noviniek.
Vážení čitatelia, tešíme sa na stretnutie s Vami v septembri na nitrianskom výstavisku.

REFERENCIE

NOMENKLATÚRA
1. Okuliarové rámy
2. Slnečné okuliare, predvesy
3. Okuliare športové, pracovné,
špeciálne - lupové
4. Korekčné okuliarové šošovky
5. Kontaktné šošovky a roztoky
6. Čistiace prostriedky na
okuliarové šošovky
7. Náhradné diely na okuliare
8. Dielenské stroje, prístroje,
náradie a materiály
9. Stroje na výrobu okuliarov a šošoviek
10. Technológie optickej výroby
11. Kukátka, ďalekohľady, mikroskopy
12. Pomôcky na nočné videnie
13. Barometre, teplomery
14. Okuliarové púzdra, kazety, kufre,
retiazky - doplnky okuliarov
15. Nábytok pre očné optiky
16. Zabezpečovacia technika predajne
a tovaruočnej optiky
17. Výpočtová technika pre optikov
18. Ostatné rôzne organizačné pomôcky
pre predajne a dielne, cenovky, raznice,
bižutéria, stojany, propagácia,
okuliarová kozmetika
19. Odborná literatúra pre optikov
20. Oftalmologické prístroje - diagnostické
a liečebné
Česká oční optika 2/2005
21. Vybavenie očných ambulancií
22. Vybavenie pre očnú chirurgiu

Ing. Fr
Ďurkovič
Riaditeľ obchodnej skupiny
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra

23. Farmaceutické prípravky - lieky
a diagnostika
24. Spotrebný materiál
25. Odborná literatúra a vzdelávanie
v obore oftalmológie
26. Poradenstvo

OPTIC 2004

počet vystavovateľov :

55

Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Taliansko,
Slovensko, Švajčiarsko, USA a Veľká Británia.
Obsadená plocha :
zvláštne predvádzacie plochy:

1532 m2 netto,
3000 m2 brutto

Počet návštevníkov :
850
Belgicko, Česká republika, Francúzsko,
Chorvátsko, Izrael, Maďarsko a Slovensko.
Podiel zahraničných návštevníkov:
11%
Počet akreditovaných novinárov :
Bydlisko návštevníkov :
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
Zahraničie

43
20 %
9%
21 %
9%
8%
8%
6%
8%
11 %

Profesionálna štruktúra návštevníkov:
zastúpenie odborníkov
77 %
ostatná verejnosť
23 %

eting marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketin
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Nitra 9.–11. 9. 2005
medzinárodná výstava o�nej optiky a oftalmológie
international fair of eye optics and ophthalmology
Organizátor • Organizer:
Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, OS 3, Výstavná 4, SK – 949 01 Nitra, tel.: +421 37 / 6572 301, 6572 303
fax: +421 37 / 7335983, e-mail: optic@agrokomplex.sk, www.agrokomplex.sk
Slovenská optická asociácia, Turbínová 1, SK – 831 04 Bratislava, tel.: +421 2 / 446 324 62, fax: +421 2 / 446 324 63
e-mail: kancelaria@soa.sk

Pozvánka na Spoločenský galavečer
dovoľujeme si Vás týmto pozvať na Spoločenský galavečer, ktorý sa uskutoční dňa 10. septembra 2005
pri príležitosti výstavy „OPTIC 2005“, v Nitre. Patronát nad kultúrnym programom Spoločenského galavečera prevzal generálny riaditeľ Výstaviska Agrokomplex Ing. arch. Ladislav Švihel, čo je s ohľadom na
ohlasy účastníkov spoločenského večera organizovaného počas minuloročnej výstavy „OPTIC 2004“ v kaštieli Dolná Malanta, zárukou jeho vysokej kultúrnej a spoločenskej úrovne.
Tým najväčším „lákadlom“ tohtoročného Spoločenského galavečera bude kultúrny program, v ktorom sa
Vám predstavia najznámejšie hviezdy slovenského operného neba.
2/2005 Česká oční optika

Preto si nenechajte ujsť toto kultúrno-spoločenské podujatie, ktoré vo Vás rozhodne
zanechá hlboký zážitok.
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Na této rubrice spolupracují
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Pokrok ve vývoji
kontaktních čoček ve 21. století
Moderní kontaktní čočky, někdy také nazývané neviditelnými brýlemi, se objevily již
v roce 1953 díky českému vědci prof. Otto
Wichterlemu. Objevil zcela nový materiál,
který byl velmi podobný fyziologii lidského oka
a tím nejvhodnější ke zhotovení kontaktních
čoček. Od této doby uteklo více než 50 let,
avšak všechny moderní kontaktní čočky jsou
v současné době vyráběny z materiálu, který
je velmi podobný tomu původnímu.
První kontaktní čočky podle českého patentu se tedy začaly vyrábět v šedesátých letech
minulého století. V roce 1971 odkoupila
Wichterleho patent na výrobu speciálního
materiálu s označením HEMA americká
společnost Bausch and Lomb. Tato firma
přišla v 70. letech na trh s výrobou měkkých
hydrogelových čoček a v 80. letech s čočkami vyrobenými ze silikonového materiálu.
Přestože v současné době jsou nejvíce rozšířeny hydrogelové kontaktní čočky, splňující
řadu z požadovaných vlastností, bylo zřejmé,
že přednosti hydrogelového i silikonového
materiálu bude třeba v budoucnu sloučit a zároveň eliminovat negativní vlastnosti. Výzkum
trval velmi dlouho a dal by se přirovnat k cíli
sloučit vodu a olej.
Úsilí však bylo korunováno úspěchem. V roce 1998 firma Bausch and Lomb představila
nový revoluční materiál na výrobu kontaktních
čoček a o dva roky později se dostaly kontaktní čočky i na náš trh. O jaké kontaktní
čočky se jedná?

nepřetržité nošení. Znamená to, že umožňují
nošení 24 hodin denně nepřetržitě po dobu
30 dnů a 29 nocí. Kontaktní čočky se nemusí
vůbec vyjmout z oka. Jsou to první kontaktní
čočky, ve kterých můžete spát a probudit se
s jasným a ostrým viděním. Obdobně jako
u jednodenních kontaktních čoček odpadá
u nich potřeba dezinfekčních roztoků a jiných
prostředků péče o kontaktní čočky.
Jsou vyrobeny pomocí technologie AerGel
z unikátního silikonhydrogelového materiálu, který propouští k rohovce téměř stejné
množství kyslíku, jako když čočky nenosíte.
Tato vlastnost je charakteristická pro silikon.
Vaše oči mohou dýchat a vy můžete mít kontaktní čočky na oku i během spánku. Povrch
kontaktních čoček je změněn do hloubky
revoluční technologií Performa, která zajišťuje
vysokou transportní kapacitu pro tekutiny
(maximální zvlhčení) a hlavně redukuje pocit
suchých očí díky dokonale smáčivému povrchu odolnému proti ukládání nečistot. Vlastnosti takto upraveného povrchu jsou časově
neměnné a o mnoho překonávají výrobcem
udávanou životnost celé čočky. To umožňuje
s čočkou libovolně často manipulovat a ta se
pak stává univerzální co do způsobu použití,
od nejrozšířenějšího denního přes příležitostné přespání až po zmíněné kontinuální

„PUREVISION“
Představují zcela nov ý způsob nošení
kontaktních čoček, tzv. kontinuální neboli

obr. 2

obr. 3

nošení. Pro tyto vlastnosti je PureVision často
aplikována jako terapeutická krycí čočka na
pooperační a poúrazové stavy.

Možnost korekce sférické
aberace
Geometrický tvar kontaktních čoček má
velký vliv na ostrost vidění hlavně za šera
a v noci. Víme, že světelný paprsek procházející periferií čočky se sférickým povrchem se
láme podstatně více než paprsek procházející
kontaktní čočkou blíže ke středu. Tomuto jevu
říkáme tzv. pozitivní sférická aberace (obr. 1).
Je prokázáno, že velikost zornice zvyšuje
vnímání této vady, někdy také nazývané jako
fenomén „noční krátkozrakosti“, nejvíce známý u řidičů motorových vozidel (obr. 2). Za
zhoršených světelných podmínek se velikost
zornice zvýší a tím proniká do oka více periferních paprsků, které vytváří obraz před sítnicí a tím vzniká relativní myopie v hodnotách
nejčastěji kolem 0,5 D, ale může dosahovat
hodnot i 1,25 D.
A právě unikátní asférický tvar kontaktních
čoček PureVision tento nežádoucí fenomén
významně redukuje (obr. 3, 4).
Výsledkem je kontaktní čočka poskytující
vynikající zrakovou ostrost. Základní požadavky na propustnost kyslíku, smáčivost povrchu
a pohyblivost jsou splněny.
Pokud nechcete v kontaktních čočkách
PureVision spát, můžete je nosit během dne
a na noc je ukládat do čisticího a dezinfekčního roztoku.
Kontaktní čočky PureVision jsou baleny
v krabičce po třech kusech a po měsíci se
vyhazují.

Přední povrch asférické čočky postupně mění
zakřivení v každém bodě od středu až k okraji.

Hodně pohodových dnů i nocí v kontaktních
čočkách.

Obrázek se sférickou
aberací

obr. 1
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obr. 4

Obrázek
s vykorigovanou
sférickou aberací

MUDr. Vladimír Korda, Ph.D.
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Nejprodávanûj‰í jednodenní ãoãky v Evropû jsou nyní lep‰í neÏ dﬁíve

5x více zvlhčení se systémem AquaRelease™
pro mimořádný komfort*

Pﬁedstavujeme nové Focus® DAILIES® s unikátním systémem AquaRelease™ pro celodenní komfort.
DAILIES obsahují lubrikant (PVA), kter˘ od nasazení aÏ po vyjmutí ãoãky pomáhá po cel˘ den
zvlhãovat oko. Klinicky provûﬁen˘ dokonal˘ komfort po dobu 12 hodin no‰ení.
A navíc mají nové DAILIES svûtle modré zabarvení umoÏÀující je‰tû snaz‰í manipulaci
pro nové i stávající uÏivatele.

* ve srovnání s pÛvodními
Focus® DAILIES®

Pﬁedstavte
sv˘m zákazníkÛm
nov˘ komfort v kontaktních
ãoãkách – poﬁiìte si nové
Focus® DAILIES®
2/2005 Česká oční optika
s AquaRelease™.
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Binokulární korekce
u kontaktních čoček
Praktický postup určení refrakční a akomodační
Optický průmysl vyvíjí a nabízí pořád dokonalejší materiály a design kontaktních čoček. Zdravotní indikace a vlastnosti okolního
prostředí, které před pár lety zabraňovaly klientům a pacientům
absolutně nebo relativně používat čočky, ztrácejí svoji dřívější
váhu. Kontaktní čočky lze nosit déle, pohodlněji a často i v suchém
prostředí. Alergie už nepředstavují absolutní kontraindikaci a i presbyopii a vyšší astigmatizmus lze úspěšně korigovat. Čočky lze nosit
dokonce i přes noc. Počet zdravotních komplikací, spojených
s nošením kontaktních čoček, neustále klesá. Výrobci nabízejí
design čoček, který prostřednictvím jednoho centrálního zakřivení
umožňuje zjednodušit celý aplikační postup. Bude hrát odbornost
a zručnost v následujících letech u kontaktologů menší roli, než
tomu bylo doposud? Klesne kvůli novým patentům a vynálezům
důležitost odborné kompetence? Myslím si, že opak je pravdou!

brýlového skla se s okem pohybuje). Možnost měření forií má ale
důležitý informační význam při aplikačním vyšetření budoucího
nositele čoček. Pozor! Úspěšně brýlově prizmaticky vykorigovaný
strabizmus nebo heteroforie tvoří pořád jednu z kontraindikací pro
nošení kontaktních čoček. V některých případech však lze kontaktní
čočky nosit spolu s prizmatickou brýlovou korekcí. U heteroforie lze
čočky nosit krátkodobě, např. u sportovních aktivit. V tomto článku
se zaměříme hlavně na praktický postup stanovení co nejlepší akomodační rovnováhy očního páru při aplikaci kontaktních čoček.

Důležitost binokulární korekce

K tomu, abychom mohli akomodační rovnováhu
změřit, potřebujeme:

Jedním z faktorů, mimo vlastností materiálů a designu, který
přispívá k lepší toleranci kontaktních čoček jako plnohodnotné korekční pomůcky, je správná dioptrická hodnota. Správná dioptrická
hodnota znamená ostré a zároveň pohodlné vidění celého očního
páru. Většinu z nás matka příroda obdarovala nádherným prostorovým binokulárním viděním. Proto je nezbytné u každého měření
dioptrických hodnot očí provádět jak monokulární, tak i binokulární
měření – pouze tak získáme dostatek informací o celkové kvalitě
a stavu vidění našeho klienta. V tomto článku vynecháme problematiku prizmatických dioptrií, protože u kontaktních čoček nelze tuto
prizmatickou korekci kvůli korekčnímu principu využít. (Kontaktní
čočka sedí při okohybných pohybech přímo na oku a na rozdíl od

obr. 1 Akomodační rovnováha
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Akomodační rovnováha je refrakční nebo korekční stav očního
páru, při kterém v binokulárním vidění leží jak v pravém, tak i v levém
oku oba obrazy fixovaného bodu ve stejné předozadní vzdálenosti
od fovea centralis (obr. 1).

1. Dělič
Děličem rozumíme takové optické zařízení, které umožňuje každému oku ve stejném čase nabídnout jeden vlastní optotyp, který
není viděn druhým okem. Přitom vidí obě oči najednou ve stejném
čase. Díky děličům můžeme měřit jak refrakční a akomodační
rovnováhu, tak i tropie a forie. V České republice nejrozšířenější

obr. 2 Negativně polarizovaný test
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rovnováhy při aplikaci kontaktních čoček
projekční optotypy mají všechny děliče na principu negativní polarizace (obr. 2, 3).
2. Binokulární optotypové testy (oba na principu negativní
polarizace)
Testy pro akomodační a refrakční rovnováhu
• Dvouřadý znakový polarizační test (obr. 2)
• Cowenův červenozelený test nebo dvoubarevný balanční test
(obr. 3)
Důležité! Všechny binokulární testy jsou nabízené simultánně (najednou), a ne sukcesivně (následně), jak je tomu u monokulárního
měření. Jediným simultánním monokulárním testem je červenozelený test, který se využívá pro jemné sférické dokorigování.

obr. 4

obr. 3 Dvoubarevný balanční test

3. Polarizační předvěs pevně upevnitelný na refrakční obrubu (obr. 4)
Polarizační předvěsy, které nelze pevně upevnit na obrubu, se
v praxi neosvědčily (obr. 5). Zkuste v jedné ruce držet polarizační
předvěs tak, aby se správně centroval před očnicemi refrakčních
brýlí, a druhou rukou měnit skla v refrakční obrubě. Klient by měl
mít zároveň klidný obrazový vjem bez chvění a rušivých stínů,
čehož se vám podaří docílit pouze tehdy, když máte polarizační
předvěsy pevně upevnitelné na obrubě nebo používáte ve své
praxi foropter.

obr. 5

Tomáš Haberland
optometrista,
produktový manager CIBA Vision
Pokračování příště
2/2005 Česká oční optika
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Vážení luštitelé, v tomto čísle pro Vás tajenku připravila firma Optimum Distribution CZ & SK s.r.o., která rovněž věnovala ceny pro výherce. „ReNu s MoistureLoc je roztok
aktivní 24 hodin denně, který...“ – pokračování v tajence. Vyluštění tajenky zašlete do 22. 7. 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 tyto ceny: 1. cena – hodinky + roztok ReNu s MoistureLoc, 2. a 3. cena – hodinky.
Výherci z č. 1/2005: 1. cena – poukaz na balení čoček O2OPTIX + roztok SOLO-care AQUA – Bc. Šárka Trnečková, Bedihošť; 2. cena – poukaz na balení čoček O2OPTIX
– Ilona Abbaze, Rovensko pod Troskami; 3. cena – roztok SOLO-care AQUA – Ing. František Zima, Praha 10.
Správné znění tajenky z č. 1/2005: O2OPTIX čočky, které dýchají pro zdraví vašich očí.
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