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Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
Konec roku je obdobím, které nás vede
k zamyšlení nad proběhlými událostmi.
Bouřlivý rozvoj vědy a techniky přináší
i rozvoj nových technologií. Pokroků
v technologii však dnes využívá jen
méně než 10 % zemí světa. Bohaté země
reprezentují téměř 90 % konzumentů
zdravotnických a farmaceutických
výrobků, přičemž 14 milionů úmrtí na
infekční choroby ve světě se vyskytuje
z 90 % v rozvojových zemích.
Ve zdravotnictví se nejvýrazněji projevuje rozvoj humanizmu. Zdravotnická péče, léky a léčebné prostředky přestávají být, na rozdíl
od jiných životních potřeb, zbožím, které kupujeme, a přestávají být
výsadou majetných.
Tento významný výdobytek má však i negativní stránky. Zdravotnické prostředky mívají často jen význam placeba. Příznivý placebový
účinek je odhadován u organických chorob asi na 30 % a u tzv.
funkčních poruch asi na 60 %. Léčebný prostředek, který si nemocný musí zaplatit, má větší placebový efekt než ten, který dostane
zadarmo. Bezplatná zdravotnická péče může vyvolat pocit, že léčení
není dostatečně hodnotné. Jsou to zvláště lidé s psychosomatickými
potížemi, kteří konzumují mnoho zdravotnických prostředků a často
nejsou spokojeni s péčí, která je jim věnována.
Do Nového roku přeji všem mnoho zdraví a spokojenosti. Trocha
peněz navíc jistě nikoho neurazí, ale zdraví si za ně nekoupí.
doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
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Krásné, klidné vánoce a mnoho
osobních i profesních úspěchů
v roce 2006
přeje všem čtenářům
redakční rada
a představenstvo SČOO
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editorial

Korekční brýlové čočky nyní i pro sportovní brýle.

Jasné vidění:
brýlové čočky SunContrast

Vysoký komfort používání, pohodlné vidění:
jemný a pružný materiál

Sportovní design:
prohnutý ergonomický tvar

Pohodlné vidění i ve Vašich
dioptrických hodnotách:
již také pro silně prohnuté sportovní obruby

UV400:
100% ochrana před ultraﬁalovým zářením do 400 nm
Bez rizika poškození brýle v místě stěžejky

Patentovaná světová novinka:
Nyní si můžete pro sportování zvolit také samozabarvovací brýlové čočky ColorMatic
Contrast 40/85% (čočky zvyšující kontrast zejména pro červenou, zelenou a žlutou barvu).
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osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobno

Jozef Maxmilián
podmanitel světla
Nadpis tohoto článku je převzat z názvu
divadelní hry E. Odehnala Podmanitel světla; Petzvalovy zásluhy však připomíná také
rakouská poštovní známka z roku 1973, Rumanovského film Jmenoval se Petzval, dále televizní hra Jezdec na bílém koni, názvy ulic ve
Vídni, Budapešti, Bratislavě, Košicích a v jeho
rodišti, stejně jako jeho muzea a medaile pro
vítěze fotografických soutěží. Již tento výčet
dává tušit, že život a zejména zásluhy v optice,
jež za života získal tento Slovák, působící jako
univerzitní profesor matematiky a mechaniky
v Budapešti a ve Vídni, jsou nevšední. Ve
Vídni byl dokonce označován za „nejvyššího
učence Vídně“ – ne snad pro svou postavu,
ale proto, že bydlel nad Vídní ve zrušeném
klášteře na kopci Kahlenbergu, odkud denně
dojížděl do centra metropole na koni. Byl tedy
trochu zvláštní a prožil jak léta na výsluní zájmu
smetánky hlavního města, tak léta zatrpklosti
v době, kdy mu byla upírána zásluha o vynálezy, o něž musel bojovat. Rmoutil se také
nad ztrátou svých rozsáhlých výpočtů, které
mu ze zlosti spálili zloději, když v jeho „poustevně“ nenašli nic „cenného“. Mluvil plynule
slovensky, latinsky, německy a česky a znal
i řadu dalších jazyků, patřil také k nejlepším
šermířům a vůbec sportovcům ve Vídni. Děti
však neměl, neboť si vzal svou hospodyni „až
nakonec“ (v 62 letech) a navíc se stal po třech
letech vdovcem. Byl přítelem Čechů a čestným členem Jednoty českých mathematiků.
Je pochován na hlavním vídeňském hřbitově
v prostoru čestných hrobů. Vše, co bylo
dosud řečeno, nepředstavuje nic víc než jen
několik zajímavých bodů jeho složité kariéry
a spletitého života – od druhého ze sedmi
dětí chudého učitele a vnuka dalšího učitele
Františka Pecivála (psáno Pezivala) s jedenácti dětmi v jihomoravských Loděnicích, až
po člena několika evropských akademií věd.
Už teď je asi jasné, že nic tak nedizonovalo
s jeho povahou jako prapůvodní příjmení jeho
rodu, tj. nebyl žádný pecivál.
Již jeho otec, Jan Křtitel Bedřich Pezival
z Loděnice 43, působící ve Spišské Belé,
Kežmaroku a Levoči na katolické škole, byl
nejen regenschorim a městským geometrem, ale i „všeumělcem“, který si například
vynalezl psací stroj a úspěšně jej dokonce
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Petzval

patentoval. Náš génius tedy vychodil obecnou
školu v Kežmaroku a piaristické gymnázium
v Podolinci; tam mu však hrozilo vyloučení
pro neprospěch v matematice (!). Přípravou
na reparát však přes prázdniny nejen všechno
dohnal, ale po přestupu na lyceum v Košicích
v roce 1823 se dokonce kondicemi z matematiky živil. Následovala funkce vychovatele
v rodině hraběte Almássyho ve Ždani u Košic
a poté velmi úspěšné inženýrské studium
v Budapešti na Institutum geometricum. Za
sedm let ve službách magistrátu Budapešti
prokázal jedinečné schopnosti při nivelaci
dopravního i stokového kanálu; byl však také
pokutován za překročení kompetence při
řízení zabezpečovacích prací za mimořádného rozvodnění Dunaje. Při tom všem ještě
studoval na univerzitě. V roce 1835 službu
u magistrátu ukončil a záhy byl dokonce povolán jako profesor mechaniky a matematiky
na budapešťskou univerzitu. Pro vynikající
vědecké výkony byl již po dvou letech přeložen do Vídně, přičemž jeho původní místo
profesora obsadil mladší bratr Ota.
Ve Vídni patřil Petzval vědecky k nejlepším
profesorům, zároveň se projevoval jako jeden
z nejlaskavějších profesorů k chudým studentům. Velmi pečlivě dbal o svůj vzhled i společenské styky. Ve světové literatuře záhy
proslul stovkami vědeckých prací, např. jeho
dvoudílná učebnice Integration der linearen
Differenzialgleichungen je citována dodnes!
Z jejího názvu je také vidět, že již nepředná-

šel latinsky jako v Budapešti, ale německy.
Světové proslulosti ovšem dosáhl především
pracemi v optice, jež jsou vždy fundovány
důkladně matematicky a jejich realizace
v praxi pak jasně ukazuje jak jejich originalitu,
tak prvotřídní kvalitu. Matematicky analyzoval
například teorii dalekohledu a výsledkem bylo
zdokonalení holandského (Galileiova) dalekohledu a s tím související vynález divadelního
kukátka užívaného po celém světě dodnes.
Odtud pak byly odvozeny vojenské a turistické
dalekohledy, u nichž se osvědčily zejména
Petzvalem vypočítané achromatické čočky.
Záhy následovalo zdokonalení mikroskopu,
stejně jako teorie nejrůznějších zrcadlících
ploch sférických i asférických, které dodnes
nacházejí široké uplatnění. Byly to však nejen
konkrétní výsledky, ale zejména jeho metodika, která se stala natrvalo součástí zlatého
fondu optiky.
Petzval dále zkoumal problém ztrát a naopak
využití světla ze světelných zdrojů u čočkových i zrcadlících soustav; tak dosáhl kombinací např. konkávního zrcadla a konvexní
čočky s využitím až 60 % světla. Na této
teoretické bázi pak sestrojil např. optimální
reflektory (pro ateliéry, majáky aj.). Petzvalovy
objektivy našly záhy uplatnění v astronomii,
fotogrammetrii a zejména ve fotografii. O tom,
že také jako profesor mechaniky nebyl jen
průměrným znalcem statiky, svědčí např.
to, že svými výpočty odhalil příčiny zřícení
ohromné kupole budapešťské katedrály
v roce 1868. Dokázal totiž, že vady byly nejen
v materiálu, ale i ve fyzikální stránce konstrukce, přičemž jemně ironizoval navrhovatele,
svého bratra Otu. Jako šermíř zpracoval teorii
úderu mečem a dokázal, že tehdejší šavle
rakouského jezdectva nejsou zkonstruovány
optimálně. Velký zájem vzbudily i jeho přednášky z balistiky. Jako výborný hudebník
také propracoval fyzikální stránku hudebních
nástrojů, což vedlo ke konstrukci zvláštního
skvělého klavíru a kytary.
Světový význam však mají především jeho
výsledky v teorii zobrazení na bázi geometrické optiky a jejich aplikace na fotografické
objektivy. Objektivy užívané jeho současníky,
konstruované jen na základě dlouholetých
zkušeností a intuice, měly jen malou světel-
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6. 1. 1807 Spišská Belá
17. 9. 1891 Vídeň
nost (expozice tedy trvaly řadu minut) i značné
optické aberace (vady), a přesto se jimi autoři
chlubili na světové výstavě v Paříži. Petzval se
na výstavě seznámil s tehdy používanou technikou a za rok už byl na světě jeho vysocesvětelný krajinářský i portrétní objektiv, tvořený
dvojicí čoček kompenzujících aberace. Jednalo se o bikonvexní čočku z korunového skla
a k ní přitmelenou bikonkávní flintovou čočku,
k čemuž přibyla ještě druhá obdobná dvojice.
Tzv. Petzvalův objektiv byl tvořen konvexně-konkávní flintovou čočkou a bikonvexní korunovou čočkou. Portrétní objektiv měl přitom
vysokou světelnost 1 : 3,5. Výsledky zkoušek
dopadly překvapivě skvěle, expoziční doba
se zkrátila řádově na sekundy a obraz se
stal v celé ploše dobře prokreslený, zkrátka
z Niepceovy a Daguerrovy starobylé kamery
obskury se stal skutečný fotografický přístroj,
jakého by bez Petzvala nebylo. Petzvalovy
zobrazovací věty zachycují jeho teoretické výsledky, jimiž je, mimochodem, korigován také
astigmatizmus. Všech možností nabízených
jeho teorií však mohlo být využito až za celá
desetiletí, neboť tehdejší technika nedovedla
vyrobit skla příslušných kvalit. Toho všeho,
zejména výroby fotoaparátů, se chopil podnikatel Voigtländer již v roce 1841, získal slávu
a peníze a odstrčil tak objevitele Petzvala na
druhou kolej. A jak už to bývá, své domnělé
zásluhy reklamoval také Chevalier ve Francii.
Vědecká veřejnost jak v Německu, tak v Anglii
ovšem dala za pravdu Petzvalovi. Není divu,
že znechucený Petzval začal dělat přístroje
v Kahlenbergu raději sám. Aby neztrácel čas,
najal si na broušení čoček optiky Kaibla a poté
Dietzlera. Ti ovšem záhy začali projevovat podobné, dokonce podvodné tendence – začali

obr.

Petzvalovo muzeum ve Spišské Belé

přihlašovat „své patenty“. Komické na celé
situaci je to, že proti nim zase vystoupil první
podvodník Voigtländer... Ačkoliv svět dal záhy
za pravdu Petzvalovi, peníze už byly většinou
v kapsách Voigtländerových a „otravu“ z hlavy
Petzvalovy nevymazalo ani vítězství nad všemi
podvodníky. Přístroje se kupovaly po tisících
zejména v Anglii a v Americe; z Petzvala se
však stal zklamaný, podivínský samotář, pro
kterého představovaly světlé chvíle už jedině
přednášky na vídeňské Akademii věd a na
univerzitě. Jeho defenzivní rysy posílila ještě
v úvodu zmíněná „návštěva zlodějů“, snad
dokonce inspirovaná nepřáteli, při níž vzala
za své Petzvalova velká třídílná Optika, tehdy
ještě v podobě nehotového rukopisu.
Teprve po letech, v roce 1877, byly Petzvalovi uděleny všemožné pocty u příležitosti 40.
výročí jeho působení na vídeňské univerzitě
a zároveň dostal od císaře k 70. narozeninám
titul dvorního rady, což byla hodnost velmi
vysoká. Odchodem do důchodu, ztrátou
někdejší hospodyně-manželky a v úplném
osamění na vrchu Kahlenbergu se vzpomínkami na vše, co prožil se „spolupracovníky“,
mu poslední léta života byla ztrpčena natolik,
že po čtrnácti „poustevnických“ letech umírá.
Nikdo z jeho sourozenců již nebyl naživu, takže na tichý pohřeb přišli jen někteří zástupci
univerzity, Akademie věd, pár přátel a bývalých posluchačů. Na Petzvala však nikdy
nezapomenou dějiny optiky a matematiky,
registrující několik set jeho původních prací.
Proto také dnes existuje na dvě stě knižních
i časopiseckých publikací o Petzvalovi, existují muzea či muzejní sekce od Paříže přes
Vídeň až ke Spišské Belé, a zejména narůstá
stále větší počet těch, kteří o něm a o jeho
díle vědí a jsou na něj hrdi.
RNDr. Vladimír Malíšek, CSc.
Literatura:
1. Svoboda, V.: Jozef Maxmilián Petzval –
původ, život a dílo, Jubilejní almanach
JČSMF, 1987, str. 84–96
2. Rumanovský, I.: Jozef Petzval – život
a dielo, Martin, 1957
3. Petzval, J. M.: Bericht über die Ergebnisse einiger dioptrischen Untersuchungen,
Pest, 1863

Nový
velkoobchod
oční optikou Vám
nabízí brýlové
obruby těchto
značek:
Tom Tailor
Antoine Bourgeois
Bourgeois
21 la ligne
Figures Libres
Vuillet Vega
Prestige
Liberty Eyes
Prima Linéa

Jan Judl
Košická 27/45, 101 00 Praha 10
tel.: 603 418 854, fax: 272 652 403
e-mail: jan.judl@telecom.cz
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Vážení oční optici,
v termínech 7.–9. 10. 2005 a 14.–16. 10. 2005
proběhla setkání zákazníků společnosti ESSILOR – OPTIKA, spol. s r.o.
Obě tato setkání byla naprosto velkolepá.
Původně plánovaný první termín musel být
pro Váš neuvěřitelně ohromný zájem rozšířen ještě o druhý termín, a i tak jsme potom
museli část z Vás odmítnout pro naprosté
přeplnění kapacity hotelu Orlík.
Dovolte, abychom Vás o této akci informovali z našeho pohledu, t. j. v číslech, která Vám
umožní utvořit si ucelený obraz.
Celkem se akce zúčastnilo 364 očních optiků
a jejich blízkých + 11 členů Essilor teamu. Průměrná teplota v těchto dnech byla 14,7 °C
(může se Vám to zdát málo, ale noční
teploty byly na hranici 3 °C).
Každý den tak byl v průměru dlouhý

742 nádherných slunečných minut plných zábavy a života (a k tomu ještě noční život a ani
kapka deště). Nejmladšímu účastníkovi bylo
19 let, nejstarší účastnici 68 let. V průběhu
těchto dvou víkendů vyskočilo 92 odvážlivců
z letadla z výšky 4 000 metrů (s padákem a pilotem padáku na zádech a s kameramanem
před sebou) a všichni šťastně a bez zranění
přistáli. Celkem se z těchto seskoků natočilo
746 minut videozáznamu. Bylo rozdáno 365
červených mikin s logem ESSILOR (účastníci
setkání) a 33 modrých mikin s logem ESSILOR
(organizační team). Dále se 248 lidí zúčastnilo
jízdy na terénních čtyřkolkách, bylo vystřeleno
27 000 paintballových kuliček, 197 z Vás se
pokoušelo krotit divokého (elektrického) býka,
156 z Vás vylezlo na horolezeckou stěnu, a také většina zúčastněných navštívila masáž,
saunu nebo alespoň bazén.
O jídlo a pití se staral hotelový
team paní Husákové (tímto
jim ještě jednou díky).

V průběhu obou víkendů se snědlo více než
1 800 porcí jídla, což obnáší spousty masa
(připomínáme grilovaná selata, pečené
pstruhy a lososy, šašliky), ale také 200 kg
zeleninové oblohy, 350 kg brambor, 300 kg
těstovin, 227 šišek domácích knedlíků
a spoustu jiného jídla.
Po všechny večery se o zábavu starali jak
kuchaři, tak místní DJ, jehož hudební mixy
jsou pro mnohé z nás nezapomenutelné. Kolik
minut se prozpívalo při karaoke diskotékách,
protančilo a „propařilo“, se nám nepodařilo
stoprocentně spočítat, proto je raději ani
neuvádíme.
Věříme, že se Vám tyto víkendy líbily tak
jako nám a že se v příštím roce opět setkáme
(a ještě v hojnějším počtu), abychom si v klidu
a bez pracovních stresů promluvili o potřebách Vašich zákazníků, o dalších možnostech
rozšíření našich služeb, o Vaší spokojenosti,
ale také v neposlední řadě o Vašich soukromých zážitcích, prožitcích a potřebách.
Přejeme Vám příjemné prožití konce roku
2005 a těšíme se na další setkání v roce
2006.
Váš ESSILOR team

6

Česká oční optika 4/2005

inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inze

4/2005 Česká oční optika

7

m

marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marke

Franchising
metoda podnikání současnosti
Možná, že většina z nás si při nákupech
v různých obchodech nesoucích hrdě své
jméno ani neuvědomuje, kolik těchto obchodů
podniká právě prostřednictvím franchisingu.
Možná, že většina z nás o tomto způsobu podnikání nikdy neuvažovala. Možná, že někdy
ani netušíme, co se pod tímto slovem vlastně
skrývá. Podívejme se nejdříve na to, co říkají
moderní poučky. Franchising je prodejní
(odbytová) metoda, prostřednictvím které
se na trh uvádí zboží, služby a technologie.
Jeho základem je úzká a nepřetržitá, právně
a finančně podložená spolupráce dvou
zcela nezávislých podnikatelů – franchisora a franchisanta. Jednoduše řečeno – na
jedné straně je někdo, kdo má jméno, službu,
značku, technologii, a na straně druhé někdo,
kdo chce těchto informací a znalostí legálně
využít pro své podnikání. Franchisor je ten,
kdo ví jak a za úplatu poskytne své znalosti
franchisantovi, který po splnění určitých
podmínek obdrží licenci. Všechny podmínky
vzájemné spolupráce jsou potom zakotveny
v tzv. franchisové smlouvě.
Podnikání za pomoci franchisingu není
v České republice tak rozšířené jako v zahraničí.
Za hranicemi naší země se Vám dnes nepodaří
projít jedinou obchodní ulicí a neminout přitom
alespoň jednu franchisovou prodejnu. Podnikání touto metodou se začalo v České republice zcela logicky rozvíjet počátkem 90. let,
přesněji v roce 1991. Byl to rok, kdy k nám vstoupil jeden z největších poskytovatelů licencí,
McDonald‘s. Následovalo OBI, COOP a celá
řada dalších. Rychlému nárůstu tohoto
podnikání však bránilo několik důležitých
aspektů:
– neznalost fungování systému;
– nedůvěra v tento způsob podnikání;
– problémy s financováním;
– nevyvinutá podnikatelská kultura v České
republice;
– nedokonalá legislativa.

rok

1999

2000

2001

2002

2003

2004

počet licencí

143

226

337

510

615

752

rok

1999

2000

2001

2002

2003

2004

počet provozoven

130

280

450

890

1 290

1 450

obr. 1 Počet licencí

obr. 2 Počet franchisových provozoven

Jaká je situace v České
republice dnes a co můžeme
očekávat do budoucna?
Dnes je v České republice více než
90 franchisových systémů, to znamená
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více než 90 různých oborů podnikání,
v nichž jsou franchisorem posky továny
licence. Největší zastoupení má kategorie
v oboru restaurace, hotely, kavárny, rychlé
občer st vení, nezanedbatelný je podíl
v oblasti bydlení a hobby. Nejdéle fungujícími projekty jsou přirozeně McDonald‘s
a OBI. Na obr. 1 je vidět vývoj jednotlivých
franchisových licencí od roku 1999 do roku
2004. V roce 1999 bylo uděleno celkem
143 licencí, v roce 2005 to bylo již 752
licencí. Dynamika rozvoje tohoto způsobu
podnikání je jasná i z obr. 2, na němž je
vidět celkový počet provozoven, které tímto
způsobem podnikaly za stejné období od
roku 1999 do roku 2004.

Jaká je základní charakteristika
dnešních franchisových
obchodů a smluv?
1. Doba trvání franchisové smlouvy se pohybuje od 2 do 20 let, nejčastější doba
trvání je 5 let.
2. Dlouhodobé smlouvy na 10 a více let
se doporučuje uzavřít při investici nad
3 miliony a době návratnosti 4 roky.
3. Velikost investic na začátku podnikání
tímto způsobem je průměrně 10 až
15 milionů korun (výjimku tvoří pouze OBI
s investicí 200 milionů korun).
4. Franchisový poplatek se pohybuje v rozmezí 3 až 7 % obratu, průměr je 4,5 %.
5. Povinné výdaje na marketing a reklamu se
pohybují v rozmezí 1 až 3 % obratu.

Pokusme se nyní v krátkosti
shrnout pozitiva i slabiny
franchisingu.
Přednosti a pozitiva:
– rychlejší vstup na trhy, jistější rychlost
prodeje;
– franchisor má jednodušší strukturu, a tím
levnější centrálu (např. neřeší personální
otázky jednotlivých provozoven);
– je využíváno zázemí silné značky, image,
propagace, znalost cesty k úspěchu;
– franchisant nakupuje od poskytovatele
licence to, co je vhodné z hlediska ceny
a rychlosti – má tedy jednodušší a lepší
nákupní podmínky;
– koncepce prodeje je ověřena v konkurenčním boji a tím je sníženo riziko nezdaru podnikání;
– poskytovatel licence (franchisor) trvale
sleduje v ý voj své značk y a služeb,
k tomu posk y tuje v zdělání, studie,
analýzy a poradenství pro své smluvní
partnery;
– franchisant může v rámci smlouv y
samostatně realizovat své vlastní podnikání.

Slabiny a rezervy:
– franchisant se podrobuje pokynům
a kontrole z centrály v rámci smlouvy,
ztrácí tedy určitým způsobem svou samostatnost;
– prodává určený a dohodnutý sortiment
zboží a služeb;
– franchisor neřídí provozovnu jako svou,
musí tedy více motivovat majitele;
– případná nekvalitní práce jedné provozovny v systému může poškodit jiné
pobočky;
– franchisant časem (při podnikatelském
úspěchu) nabývá pocit, že licenci již
nepotřebuje a snaží se z ní vyvázat, aby
nemusel platit poplatek. Vyvázání ze
smlouvy však nebývá jednoduché.
Vzájemný tok informací mezi franchisorem
a franchisantem ukazuje obr. 3.

Franchising v oční optice
Jedním z největších poskytovatelů franchisingu v Evropě jsou řetězce Alain Affelou
s více než 500 optikami a řetězec Specsaveres, působící převážně ve Velké Británii,
kde tímto způsobem podniká více než 450

očních optik. Další podobné řetězce jsou ve
Skandinávii, USA a dalších zemích. Pokud se
podíváme na situaci v České republice, bude
výčet velmi jednoduchý a rychlý. Počet očních
optik fungujících metodou franchisingu se dá
spočítat na prstech jedné ruky, což dokazuje,
že prostor pro tento způsob podnikání je
u nás zcela otevřen a doba pro větší rozvoj
takto fungujících očních optik teprve přijde.
Bude spojena s měnícím se trendem v oční
optice, s nástupem zahraničních řetězců
a samozřejmě s možným ukončením podnikání některých očních optik. Jejich majitelé jistě budou hledat další možnosti své
existence, a franchising určitě bude jednou
z nich. Důležité je tedy uvědomit si svou situaci, nasbírat více odvahy a informací, nechat
si poradit a připravit si dobře nový projekt.
S příchodem zahraničních franchisorů jistě
nastane v oční optice zvýšení konkurence,
ale i zlepšení servisu a kvality služeb. Pro
mnoho majitelů očních optik to možná bude
jediný způsob dalšího samostatného (i když
poněkud omezeného) vlastního podnikání.

Ing. Ivan Vymyslický
4/2005 Česká oční optika
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Hypermetropie
Dalekozrakost je refrakční vada, u které je
lomivost optických prostředí větší než předozadní délka oka. U hypermetropického oka,
které je v akomodačním klidu, vzniká proto
obraz pozorovaného předmětu za sítnicí.
Obraz, který dopadá na sítnici, je proto zamlžený, nezřetelný a protože je blíže k uzlovému
bodu, je i menší.
Autorem názvu hypermetropia je oftalmolog
Donders (1858), Helmholtz používal název
hyperopia. Dalekozrakost je ve většině případů vadou osovou. Tvoří jeden stupeň ve
vývoji oka. Při narození je prakticky každé oko
dalekozraké (2–3 D). Rovnoměrně s růstem
celého těla narůstá i předozadní délka oka.
Kompenzace narůstání předozadní délky
spočívá v oplošťování rohovky a čočky. Je
to takzvaná emetropizace oka. Teoreticky by
se tak mělo stát každé oko emetropickým.
Prakticky však zůstává u více než 50 % očí určitý stupeň hypermetropie. Dalekozraké oko
můžeme považovat za oko neúplně vyvinuté,
které se opozdilo ve vývoji.
Zkrácení předozadní délky oka zřídka přesahuje 2 mm. Změna předozadní délky oka
o 1 mm působí změnu refrakce asi o 3 D.
Proto se málokdy setkáváme s dalekozrakostí
vyšší než +6 D. Byly však zjištěny i hypermetropie dosahující až 24 D.
Zkrácení oka může být způsobeno i chorobou – tlakem nádoru nebo zánětlivých hmot
na zadní pól bulbu, nadzvednutím sítnice
v místě žluté skvrny zánětlivým výpotkem
nebo odchlípením sítnice. Hypermetropie
způsobená zmenšeným zakřivením některé
refrakční plochy může být vrozená (cornea
plana), nebo získaná následkem choroby
nebo úrazu. Zvětšení poloměru zakřivení
rohovky o 1 mm vede ke zvýšení dalekozrakosti o 6 D.
S indexovou dalekozrakostí se setkáváme
spíše u starších lidí a také při léčení diabetu. K narůstání dalekozrakosti vede rovněž
posunutí čočky dozadu, jak vrozené, tak
následkem nemoci nebo úrazu. Značná
hypermetropie vzniká při afakii.
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Přestože se hypermetropie vyskytuje u většiny obyvatel, je jí věnována malá pozornost.
Příčin je více:
1. počet hypermetropů se nezvyšuje,
2. vrozená hypermetropie věkem regreduje,
3. mladý hypermetrop dobře vidí a nemá
žádné obtíže,
4. hypermetropii snadno korigujeme spojkami,
5. hypermetropii zřídka provází oslepující
onemocnění,
6. neexistuje patologická hypermetropie.
U vyšších hypermetropů, zvláště při anizometropii, však hrozí zvýšené riziko vzniku
strabizmu a amblyopie.
Celkovou totální hypermetropii tvoří dalekozrakost latentní a manifestní. Latentní
hypermetropie se vyrovnává základním,
fyziologickým napětím ciliárního svalu (dosahuje asi 1 D). Zbývající část dalekozrakosti je hypermetropie manifestní, kterou
tvoří dalekozrakost fakultativní, zvládnutelná
zvýšeným akomodativním úsilím, a absolutní
hypermetropie, kterou již akomodace není
schopna vykorigovat.
Absolutní dalekozrakost prakticky určuje
nejslabší spojka, která umožňuje ostré vidění
do dálky. Rozdíl v hodnotě nejsilnější a nejslabší spojky, se kterou dalekozraký vidí dobře do dálky, určuje hypermetropii fakultativní.
Jejich součet, tedy hodnota nejsilnější spojky,
se kterou vidí hypermetrop dobře do dálky,
určuje dalekozrakost manifestní. Nakapáním
cykloplegika (atropin 0,5 – 1%, cyklopentolát
0,5%, tropicamid 1%) zrušíme základní tonus
ciliárního svalu. Zvýšená hodnota spojky, která nyní zajistí ostré vidění do dálky, se rovná
latentní hypermetropii.
Na rozdíl od oka emetropického je hypermetropické oko relativně malé. Čočka, která
velikost nemění, se jeví jako relativně velká,
a přední komora je proto mělká. Dalekozraké
oko je proto predisponováno ke glaukomu, což
musíme vzít v úvahu při aplikaci mydriatik.
Sítnice mívá u v yšších dalekozrakostí
zvýšený, hedvábný lesk, okraje zrakového
nervu bývají lehce neostré (pseudopapilitis)

a cévy bývají vinuté (toruositas). U vyšších
hypermetropických anizometropií často zjišťujeme asymetrii obličeje. Velký pozitivní úhel
alfa z umístění žluté skvrny více temporálně
navozuje dojem divergentního šilhání.
Nižší hypermetropie s normálním viděním,
kdy dalekozraký nemá žádné obtíže, není
třeba korigovat. Hypermetropové si někdy
stěžují, že přes brýle se správnou korekcí
hůře vidí. Příčinou mohou být vedlejší efekty
spojené s nošením brýlí:
a) protichůdný pohyb předmětů při pohybech hlavy,
b) prostorové zvětšení,
c) podlaha je zdánlivě dále,
d) oploštění prostoru,
e) zdánlivé prohnutí linií,
f) narušení vztahu mezi akomodací a konvergencí,
g) absorpce a rušivé reflexy na přední
a zadní straně spojek,
h) snížení kontrastu z uvolnění miózy.
U dětí do 7 let je nutno hypermetropii korigovat jen v případě, je-li vada vysoká nebo
když dítě šilhá. Starší hypermetropy do 16 let
korigujeme při snížené zrakové ostrosti a při
astenopických obtížích. Je-li vada vyšší než
3 D, doporučujeme stálé nošení brýlí, u nižších
vad vystačíme s nošením brýlí jen do blízka.
Korekci hypermetropie u dětí je nutno
vždy provádět po cykloplegii. Od hodnoty
zjištěné po atropinizaci musíme odečíst 1 D,
připadající na tonus ciliárního svalu. Dáváme-li dětem plnou korekci, je vhodné po dobu
10 dní kapat ob den slabý (0,5%) atropin,
aby se mohl ciliární sval snáze přizpůsobit
změněným podmínkám. Kontrolu korekce
u dětí je nutné provádět nejméně jedenkrát
ročně. Při růstu oka totiž hrozí hyperkorekce
původně vyhovující spojkou. Hodnota spojek
musí být snižována a nošení brýlí se může stát
i zbytečným.
U dospělých není korekce při hypermetropii
do 3 D nutná, pokud nemají žádné obtíže.
Jakmile se v pozdější době dalekozrakost
stává manifestní, je nutná korekce na dálku
i na blízko. Při špatném vidění do dálky apli-
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Dalekozrakost je refrakční vada, u které je lomivost
optických prostředí větší než předozadní délka oka.

kujeme nejsilnější spojku, se kterou pacient
ještě vidí ostře. Tuto korekci pro každé oko
zvlášť je možné při binokulárním vidění ještě
o něco zvýšit (obvykle o 0,25 D).
U mladších hypermetropů s velkou rezervou akomodace nemusíme korigovat celou
dalekozrakost. Při astenopických obtížích,
u neurastenií a u svalové slabosti však dáváme přednost plné korekci, abychom odlehčili
akomodaci. Stejný je postup i u latentního
sbíhavého šilhání a u spazmu akomodace.
Obecně dáváme vyšší korekci lidem, kteří
jsou převážně zaměstnáváni prací do blízka.
Při sklonu k rozbíhavému šilhání aplikujeme
raději nižší korekci, neboť stimulací akomodace stimulujeme i konvergenci.
Výsledek operací hypermetropie, které
využívají přemodelování rohovky excimerovým laserem (PRK, LASIK a LASEK), není –
a to ani při využití wavefrontové technologie
– tak úspěšný, jako u myopií. Operace bývají prováděny jen u nižších hypermetropií
(do 3 D). U vyšších dalekozrakostí je spíše
doporučována aplikace kontaktních nebo
nitroočních čoček.
Při korekci dalekozrakosti je žádoucí postupovat přísně individuálně. Hypermetropie
může být prvním příznakem celkového onemocnění. Zaměříme-li se jen na korekci, můžeme zanedbat celkovou chorobu ve stadiu,
kdy by včasné léčení mohlo pacienta uchránit
před vážnými a někdy i nenapravitelnými
škodami na zdraví.

doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
Literatura je k dispozici u autora.

obr. 1 Emetropie – stav oka, kdy je správný poměr
mezi lomivostí optického prostředí a optickou
osou. Obraz pozorovaného předmětu vzniká
přímo na sítnici.
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obr. 2 Hypermetropie – stav oka, kdy je lomivost
optického prostředí větší než předozadní délka
oka. Obraz pozorovaného předmětu vzniká za
sítnicí.
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transplantace rohovky transplantace rohovky transplantace rohovky transplantace rohovky transplantace roho

však zcela chyběly znalosti o imunologických
souvislostech, byly výsledky neuspokojivé
a na konci 19. století se zdálo, že princip
keratoplastiky nebude mít úspěch.

Světlo

slepému oku
I když si Zirm stejně jako mnozí jeho kolegové
krátce pohrával s myšlenkou vycestovat do
Ameriky, šel nakonec do tehdejší císařské
provincie. Stav a okolnosti, se kterými se tam
setkal, byly opravdu špatné.

Dr. Eduard Konrad Zirm

Změny oční rohovky patří celosvětově
k nejčastějším příčinám slepoty či těžkého
zrakového postižení. Možnost nahradit rohovku rohovkou dárce – transplantace rohovky
neboli keratoplastika (KPL) – znamená proto
velký pokrok v medicíně. Přenosy rohovky
patří v oftalmologických centrech mezi ru-

Tehdejší primář interního oddělení, dr. Emilian Mick, poznal schopnosti mladého Zirma
a pověřil jej už v roce 1894 prací ordináře,
který převezme péči o pacienty s chorobami
očí. Zirm však neshledal staré, temné a nehygienické prostory za vhodné k tomu, aby
se v nich „vracelo světlo očím“. Za vhodnější
prostor označil olomoucký chudobinec. Po
namáhavých jednáních byl jeho návrh přijat
a 4. července mohl Eduard Konrad Zirm oslavit rozhodnutí moravského Zemského výboru
o vybudování samostatného očního oddělení
se 120 lůžky. Po krátkém čase musel být
počet lůžek zvýšen na 156 a Olomouc tak
dostala na mnoho let nejmodernější a v německy hovořících oblastech největší kliniku
v Evropě. Zirm se stal velmi populární, protože
v té době ještě neexistovaly nemocenské po-

Dr. Zirm provedl před 100 lety první transplantaci rohovky.
tinní výkony. Přesto se mnohým pacientům
nedostane pomoci, v mnoha zemích není totiž
k dispozici dostatek dárcovských rohovek.

jišťovny a on ošetřoval ty pacienty, kteří měli
málo nebo vůbec žádné peníze na tehdejší
zákroky, zdarma.

7. prosince 1905 provedl primář nemocnice v tehdejším Olmütz (dnešní Olomouci)
dr. Eduard Konrad Zirm, představitel slavné
vídeňské školy, do té doby nemožné: první
úspěšnou transplantaci orgánu, a to lidské
rohovky.

V roce 1906 publikoval Dr. Zirm případ
pacienta, který měl zkalenou rohovku po poleptání a kterému před rokem transplantoval
rohovku. Tato operace, při níž použil tkáň
lidské rohovky z čerstvě enukleovaného bulbu, byla první úspěšnou transplantací orgánu.
7. prosince 1905 mohl zemědělec Alois
Glogar v nemocnici v Olomouci znovu vidět
barvy, osoby a předměty poté, co před 3 lety
utrpěl těžké poleptání vápnem a prakticky
oslepl. Zirm mu implantoval rohovku tragicky
zemřelého 11letého Karla Bräuera.

Eduard Konrad Zirm se narodil 18. března
1863 ve Vídni. Nejdříve se chtěl stát sochařem nebo spisovatelem, nakonec se rozhodl
pro medicínu: studoval na lékařské fakultě
Univerzity ve Vídni. Dva roky pracoval jako
demonstrátor v anatomickém ústavu, kde
získal důležité znalosti o anatomii. Poté se
Zirm rozhodl, že bude chirurgem. Prostřednictvím svého přítele se dostal na oční kliniku
prof. Stellwaga jako „pomocný lékař“. Po své
promoci pracoval na 2. vídeňské oční klinice
a zároveň jako první asistent u prof. Stellwaga.
V roce 1892 mu, ještě ne třicetiletému, bylo
nabídnuto místo v Olomouci na Moravě.
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Eduard Konrad Zirm zemřel 5. 3. 1944
v Olomouci. Po válce byly jeho ostatky
převezeny do rodinné hrobky Zirmů v Grazu
(Rakousko).
Půjdeme-li ještě dále do minulosti, zjistíme,
že dějiny přenosů rohovky začaly v roce 1789
vsazováním skla nebo zvířecí rohovky. Protože

Dr. Zirm svým výsledkem splnil dávný sen
lidstva a přenos tkáně či části orgánu z člověka na člověka proběhl úspěšně. Do té doby se
mlčelo o úvahách a pokusech, které se dály
téměř před 100 lety a měly odstranit zákaly
povrchním snesením postižené tkáně.
První technicky úspěšná transplantace rohovky se uskutečnila v roce 1879. Tehdy se
však terč zkalil 20 hodin po operaci, zatímco
Zirmem vsazený štěp zůstal čirý déle než
jeden rok. Indikace pro rohovkové výkony se
v počátcích omezovala hlavně na ošetření
hutných, velkých rohovkových jizev, které se
mohou vytvořit po poleptání kyselinami a louhy (vápnem) stejně jako po zánětech.
Dějiny keratoplastiky se na dlouhou dobu
staly dějinami indikací, způsobu technik
trepanace (otevření) a upevnění štěpu, medikamentózní péče a také přípravy tkáně štěpů,
které v minulosti měly rozhodující vliv.
Po Zirmově pionýrském činu uběhlo další
půlstoletí, ve kterém se transplantace rohovky
ve velkých centrech prosadily jako rutinní
výkon a indikace pro keratoplastiku mohly
být rozšířeny. Ohromné pokroky v medicíně
a v dalších oborech otevřely cestu a přispěly
k tomu, že v současné době mají tyto výkony
velké šance na úspěch. Na profylaxi a terapii
infekce byla nasazena antibiotika. Operační
mikroskopy, speciální instrumentárium a rovněž jemný šicí nylonový materiál (2/100 mm
tloušťky) místo hedvábí umožnily vybroušenou
a šetrnou operační techniku. K milníkům ve
vývoji této metody patří nejen výzkum imunologických reakcí transplantátu, ale také objev
kortikosteroidů a imunosupresiv.
Operační metoda, kterou před 100 lety
vynalezl a rozvinul dr. Zirm v Olomouci, je dodnes základem léčení poškozených rohovek.
Dnešní transplantace srdce, ledvin a jater mají
také základy v těchto výkonech.
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Literatura:
Scholtz, S.: Licht dem blinden Auge –
Dr. Zirm führte vor 100 Jahren die erste Hornhauttransplantation durch, DOZ 9/2005,
str. 84–85
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Stránky Společenstva
Valná hromada bude volit
představenstvo a revizní komisi
Valná hromada SČOO se uskuteční v pátek
24. února 2006 v Brně při příležitosti Mezinárodního veletrhu oční optiky a oftalmologie
OPTA 2006. Po čtyřech letech to bude
volební valná hromada – bude zvoleno představenstvo a revizní komise na další funkční
období, tj. na léta 2006–2010.
Pro volby je nezbytné sestavit kandidátku.
Členové Společenstva byly vyzváni, aby
zaslali návrhy na kandidáty. Představenstvo
Společenstva je devítičlenné a revizní komise
má tři členy. Současní členové orgánů Společenstva mohou být navrženi jako kandidáti
i na další volební období. Návrhy očekáváme
do 31. prosince 2005.
Představenstvo Společenstva jedná
o programu valné hromady
Program valné hromady Společenstva má
své pravidelné body, jako je zpráva o činnosti
orgánů Společenstva, zpráva o hospodaření
apod. Tyto body nebudou chybět ani na valné
hromadě v roce 2006.
Představenstvo připravuje na valnou hromadu ještě některé další body programu.
Členové Společenstva o nich budou včas informováni. Valná hromada by mohla projednat
návrh na vstup Společenstva do Hospodářské
komory České republiky (podrobněji viz dále).
Členství v HK ČR má své výhody i nevýhody.
Zdá se, že výhody převažují a že členství
přinese Společenstvu i jednotlivým členům
potřebné informace a postavení.
Mezi velkoobchodníky se zbožím pro oční
optiky se rozšiřuje nešvar, který spočívá
v tom, že velkoobchodník provozuje i oční
optiky a tím dělá nekalou konkurenci pro
ostatní oční optiky. Společenstvo o této
situaci diskutuje a zřejmě by bylo vhodné dát
na program jednání valné hromady doporučení pro členy Společenstva, aby zvážili, jak
budou s obojakými velkoobchodníky nadále
obchodovat.
Někteří členové Společenstva neplatí pravidelně příspěvky. Představenstvo proto uvažuje
o návrhu na doplnění Stanov Společenstva
o pozastavení členství. Výkonný výbor Spo-

16

Česká oční optika 4/2005

lečenstva se rozhodl připravit novelu Stanov
SČOO, a to článku 3 „Vznik členství ve Společenstvu, členská práva a povinnosti, zánik
členství“. Členovi, který by nezaplatil po dva
roky příspěvek, bude členství pozastaveno.
Připomínám, že vyloučit člena ze Společenstva
může podle Stanov pouze valná hromada.
Člen Společenstva s pozastaveným členstvím
by ztratil všechna práva člena Společenstva
– podávat návrhy, být volen, získávat informace
formou Optických zpráv a další. O pozastavení
členství a o obnově členství po zaplacení
úhrnné dlužné částky by rozhodovalo představenstvo Společenstva.
Společenstvo je často žádáno o kontakty
na své členy. Např. obchodní společnosti
z Evropské unie rozšiřují svůj obchod do oblasti České republiky a chtějí adresně oslovit
oční optiky. Společenstvo se drží zásady, že
umožňuje inzerci v Optických zprávách, ale
neposkytuje adresy členů Společenstva
pro komerční (ani jiné) účely. Představenstvo uvažuje o tom, že by se na valné hromadě
mohl tento přístup prodiskutovat a mělo by
se přijmout usnesení, které by uvedenou
zásadu zacházení s informacemi potvrdilo
nebo upravilo.
Výkonný výbor Společenstva diskutoval
o užití loga SČOO jako značky pro reklamu organizace. Logo by mohlo být např.
používáno pro reklamní kampaň organizací
jako zviditelnění SČOO a dále by mohlo být
logo použito pro zhotovení členských listů,
které by si mohl optik vyvěsit v provozovně,
případně použít i pro firemní prezentaci
(dopisy, vizitky apod.). Představenstvo zvažuje ochranu zájmů Společenstva spojenou
s uvedenými návrhy a samozřejmě i ekonomiku celého návrhu. Členové Společenstva
budou s návrhem programu valné hromady
včas seznámeni.

Základní informace o členství
SČOO v Hospodářské komoře
České republiky
Společenstvo českých optiků a optometristů při jednáních s ministerstvy někdy postrádá
dostatečně silnou pozici pro vyjednání.
Členství v Hospodářské komoře ČR (dále

jen HK) by pozici Společenstva nepochybně
posílilo. Členství v HK ČR schvaluje – na
základě žádosti – orgán Hospodářské komory. Lze očekávat, že HK přivítá členství
SČOO, protože žádná podobná organizace
v HK není. SČOO se stane „vyšší složkou“
HK, podobně jako jsou vyšší složkou např.
okresní HK. Řádným členem HK se stane
každý podnikatelský subjekt, který je členem
SČOO. Členové SČOO, kteří nejsou podnikatelskými subjekty (fyzická nebo právnická
osoba), se stanou čestnými členy HK (neplatí
příspěvek). Nepodnikatelé nemohou být
podle stanov komory členy HK ČR. Někteří
členové SČOO (podnikatelé) již mohou být
členy HK např. prostřednictvím okresních HK
nebo prostřednictvím jiných organizací, např.
profesních sdružení. Za takové členy nebude
SČOO platit HK příspěvek.
Informace o každém podnikatelském subjektu ze SČOO by byla vložena do Katalogu firem
a členů, který vede HK. Katalog obsahuje:
jméno organizace, adresu, IČ a DIČ, informaci,
zda jde o osobu fyzickou nebo právnickou, zda
je začleněna přes okresní HK, nebo ne, dále
telefon, fax, e-mail a www stránky.
Roční příspěvek pro HK činí za právnickou
osobu 500 Kč a za fyzickou osobu 50 Kč.
K žádosti o začlenění SČOO do HK je nezbytné doložit za každého člena neověřenou
kopii výpisu z Obchodního rejstříku (právnická
osoba) nebo neověřenou kopii živnostenského listu (fyzická osoba).
Výhody z členství SČOO v HK ČR: HK
dostává ze zákona k připomínkám všechny
návrhy zákonů a dostane je tedy i SČOO.
Představitelé SČOO by byli volitelní do asi
34členého orgánu HK, každý člen HK dostává časopis Podnikatelské lobby. Otevřela
by se možnost využití rozhodčího soudu
při HK a další služby – některé ovšem na
komerční bázi.
Návrh na vstup do HK ČR bude předložen
valné hromadě.

Celoživotní vzdělávání
optometristů
Zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních stanovuje lhůtu dvou let pro re-
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gistraci optometristů bez prokázání účasti na
celoživotním vzdělávání. Dvouletá lhůta vyprší
na konci března 2006. Potom již žadatelé
o registraci musí prokázat (kromě jiného a až
na výjimky), že získali 40 kreditů za celoživotní
vzdělávání.
Zákon ukládá optometristům celoživotní
vzdělávání. Jeho formy mohou být: specializační vzdělávání, certifikované kurzy,
inovační kurzy, odborné stáže, školicí akce
(konference, kongresy, sympozia), publikování a samostatné studium. Kromě specializačního vzdělávání a certifikovaných kurzů
mohou další formy celoživotního vzdělávání
optometristů zabezpečovat i jiné fyzické
i právnické osoby (nezdravotnická zařízení).
Odbornou konferencí, kongresem nebo sympoziem je vzdělávací akce, která trvá alespoň
4 hodiny a profesní sdružení k ní vydá souhlas
se započítáním do kreditního systému. Její
program by se měl týkat optometrie a měla
by být určena pro veřejnost.1

legislativní chybou (do zákona nebylo plně
promítnuto zrušení vyhlášky o zdravotnických
pracovnících). Ústřední orgány ČR připravují
novelu zákona.
Návrh novely, který byl v říjnu t. r. projednáván na Ministerstvu zdravotnictví, obsahoval
dva body.
První bod navrhoval pouze formální úpravu
textu zákona a potvrzoval to, že oční optika je
živnost a není to zdravotnické povolání. Proti
této novele SČOO nic nenamítalo.
Druhý bod obsahoval novelu toho, kdo
může získat živnostenský list na oční optiku.
Návrh zněl:
a) úplné střední odborné vzdělání v oboru
oční optik nebo oční technik, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru diplomovaný oční optik, nebo
c) odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy podle
zvláštního právního předpisu (§ 11 zák.
č. 96/2004 Sb.).

Registrace optometristů
podle zákona o nelékařských
zdravotnických povoláních
Registrace probíhala loni a probíhá i v letošním roce s určitými potížemi. SČOO
požádalo Ministerstvo zdravotnictví ČR
o schůzku. Cílem jednání bylo vyjasnit podmínky registrace optometristů podle citovaného zákona. Optometrista je zdravotnické
nelékařské povolání. Zákon o vysokých
školách stanovuje nutnost získání souhlasného stanoviska Ministerstva zdravotnictví
ČR ke studijním oborům zdravotnického
zaměření. Lékařské fakulty UK v Praze
a MU v Brně dosud souhlasné stanovisko
Ministerstva zdravotnictví ČR ke studijnímu
oboru optometrie nezískaly. V Optických
zprávách jsme členy SČOO informovali
o tom, že ani Přírodovědecká fakulta UP
v Olomouci souhlasné stanovisko nemá.
Nebyla to přesná informace – studium

Valná hromada Společenstva českých optiků a optometristů se blíží
MUDr. Pavel Rezek, CSc., prezident České kontaktologické společnosti, požádal
SČOO o zařazení výročního sjezdu ČKS do
systému kontinuálního2 vzdělávání optometristů. Třídenní sjezd se konal v Nymburku od
pátku 11. listopadu 2005. Sjezdu se účastnili
přední oftalmologové a kontaktologové a byl
certifikován Českou lékařskou komorou pro
kontinuální vzdělávání lékařů. SČOO vyslovilo
souhlas se zařazením vzdělávacích akcí sjezdu do celoživotního vzdělávání optometristů
a stanovilo dva kredity jako započítání do
kreditního systému. O jeho konání jsme informovali členy SČOO v Optických zprávách.

Návrh novely zákona
č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon)
Současné znění živnostenského zákona obsahuje ustanovení, která jsou pro oční optiky
nevyhovující, a navíc je zákon zatížen určitou
1

Vyhláška č. 423/2004 Sb.

2

Stanovisko zástupců SČOO bylo takové,
že souhlasíme s ustanoveními podle písmen
a) a b). Nesouhlasíme s ustanovením podle
písmene c). Optometrista, který není současně očním optikem, nemá dostatečné
dovednosti a znalosti pro živnost oční
optik. Společenstvo navrhlo, aby příloha
č. 2 živnostenského zákona – vázané živnosti, skupina 214, oční optika, 1. sloupec
zněla takto:
Úplné střední odborné vzdělání na střední
odborné škole, studijní obory Oční technik,
nebo Diplomovaný oční technik a 5 roků
praxe v oboru oční optika.
Pro otevření provozovny: zajištění obsluhujícím personálem, splňujícím odborné požadavky bez nutnosti odborné praxe v oboru.
Po jednání bylo dohodnuto toto: návrh na novelu bude obsahovat ustanovení, že optometrista může získat živnostenský list po 5 letech
praxe a oční technik po 3 letech praxe.
O dalším osudu návrhu novely Vás budeme
informovat.

na Přírodovědecké a Lékařské fakultě UP
souhlasné stanovisko ministerstva získalo
v květnu tohoto roku. To ovšem bude mít
význam pro registraci optometristů, kteří
budou promovat v budoucích letech.
Ministerstvo zdravotnictví ČR je připraveno posuzovat žádosti optometristů ze
všech uvedených fakult na základě Porovnání studijních programů optometrie fakult
s minimálními požadavky na zdravotnický
studijní program, které stanovuje vyhláška
č. 39/2005 Sb. Cílem je dodatečně pro
potřeby registrace doložit dostatečnost
zdravotní náplně studijních programů na
fakultách. Porovnání studijních programů
posoudí odborníci a vydají o tom stanovisko. Společenst vo pož ádalo fakult y
o vypracování porovnání a bude dále celou
věc sledovat.

Ing. Ivo Novák, tajemník SČOO

Zákon č. 96/2004 Sb. používá slovo celoživotní.
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Společenstvo českých optiků

a optometristů a ECOO
Delegace Společenstva – Zdenek Renc
a Pavel Šebek – se zúčastnila dalšího zasedání ECOO (Evropská rada optometrie
a optiky), které proběhlo v říjnu v Paříži
při Mezinárodním veletrhu oční optik y
SILMO.
Pozice Společenstva se ve vztahu k ECOO
během posledního roku pozměnila. Stalo se
tak především díky třem skutečnostem:
Společenstvo pořádalo na podzim roku
2004 již podruhé zasedání ECOO, které bylo
prohlášeno za jedno z nejlépe zajištěných
v celé historii této organizace. Jelikož se
zasedání účastnili odborníci z oboru z celé
Evropy i z několika světových zemí a zástupci
mezinárodních profesních organizací, získala
si tímto česká optika a optometrie a sponzoři
akce poměrně velkou pozornost. Jinými slovy
– zařadili jsme se v rámci profese k aktivnějším zemím Evropy.

obr.

Ing. Pavel Šebek

Zástupce Společenstva byl jmenován do
výkonného výboru ECOO. Pavel Šebek,
který zařizuje již mnoho let pro Společenstvo zahraniční záležitosti, se stal na žádost
ECOO sekretářem jeho vzdělávacího výboru.
Společenstvo ho v nové pozici plně podporuje a věří, že z ní bude mít prospěch i česká
optika a optometrie. Evropská rada ECOO
tímto krokem reflektovala na akceschopnost
Společenstva a také na potřebu zlepšit profesní situaci ve střední a východní Evropě.
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Nový vzdělávací výbor nyní podrobně sleduje
nové a budoucí členské země EU a vymýšlí
projekty, které mají napomoci integraci profese v celé Evropě.
Společenstvo v minulosti úspěšně zorganizovalo tři mezinárodní konference pro učitele
ze střední a východní Evropy. Při nadcházejícím veletrhu OPTA 2006 bude spolu s a.s. Veletrhy Brno podobnou akci opět organizovat,
a to 1. mezinárodní kongres OPTA.
Co se týče posledního zasedání ECOO
v Paříži, nejzajímavější událostí z pohledu
naší republiky byla skutečnost, že česká
delegace zde poprvé, právě díky své nové
pozici, přednesla dvě prezentace.
V první prezentaci jsme představili jak veletrh OPTA 2006, tak i Kongres OPTA, který
proběhne v době veletrhu v areálu výstaviště
a který pořádá Společenstvo spolu s a.s.
Veletrhy Brno, letos poprvé dokonce i za přímé podpory ECOO a AEUSCO (Asociace
evropských univerzit a škol vzdělávajících
optometrii). O této události Vás budeme ještě
podrobně informovat.
Druhou prezentací bylo několik doporučení
vzdělávacího výboru ECOO, týkajících se
způsobů možné efektivní podpory profese
v zemích střední a východní Evropy. ECOO
návrhy přijalo a odsouhlasilo, že se vydá
doporučeným směrem.
Konkrétně se jedná o vypracování „ideálních“ vzdělávacích modelů pro všechny
úrovně a typy vzdělávání profese, které jsou
definovány Boloňskou deklarací. Tyto modely
budou doporučeny všem zemím, které si
vypracovávají anebo upravují vzdělávání, což
se týká především států střední a východní
Evropy.
Dále jsme navrhli model projektu, který
by usnadnil mezinárodní výměnu studentů
i vzdělávajících. Tento návrh se snaží zapojit
evropské univerzity do mezinárodní spolupráce a výměny osob.
Doufejme tedy, že se podaří oba návrhy
detailně vypracovat a uvést do praxe. Profesi
v naší zemi by určitě pomohly.

Dále byly projednávány následující záležitosti:
– probíhající průzkum celoživotního vzdělávání v Evropě,
– pokroky v připravovaném systému při
udělování akreditací Evropského diplomu školám,
– zhodnocení výsledků proběhlých zkoušek Evropského diplomu,
– vytváření nové vzdělávací evropské
instituce,
– úpravy v jednotné specifikaci optických
produktů,
– celoevropská situace s pojišťovnami
a podobné otázky.
Na valné hromadě pak byli členové informování o aktivitách výkonného výboru
a ostatních výborů a o jejich nově vytvářené
struktuře, o ekonomické situaci, o obchodním plánu pro nadcházející období apod. Za
nového člena ECOO byl přijat Kypr.
Do konce roku bude spuštěna nová internetová stránka ECOO, od které se kromě
povýšení informovanosti veřejnosti očekává
i zmodernizování a zefektivnění práce této
organizace.
Z důvodu snížení ekonomických nákladů na
zasedání a kvůli nedorozuměním vznikajících
při překladech byla jako oficiální řeč ECOO
zrušena němčina. Před několika roky byla ze
stejných důvodů zrušena francouzština a angličtina tak zůstává jedinou jednací řečí.
Příští zasedání ECOO proběhne v květnu
2006 v Miláně při veletrhu MIDO společně
se zasedáním Světové rady optometrie
(WCO). Na tomto zasedání nebudou probíhat
běžná jednání obou organizací, ale ty zde
místo toho organizují společnou mezinárodní konferenci o vzdělávání optometrie.
Věříme proto, že i české univerzity vyšlou na
konferenci své delegace. Účast omezeného
počtu zástupců jednotlivých univerzit bude
sponzorována.
Ing. Pavel Šebek,
SČOO

O

Automatický brousící systém
ESSILOR Delta Lite

Cena
390 000 Kč
bez DPH

• CNC 3D bezšablonový automatický brousící systém
• kvalita zpracování ESSILOR
• sestává se ze dvou částí – vlastního automatického brusu
a načítacího stolu Phi
• snadná obsluha pomocí ikon
• barevná obrazovka pro vyšší komfort obsluhy
• načítací čidla vestavěná do brousícího automatu překontrolují místo
průběhu fasety, tloušťku v místě broušení a automaticky usadí polohu
fasety
• promítnutí hotové čočky před opracováním okraje zaručuje optimální
kontrolu výsledku
• plně automatická faseta
• plochá faseta
• ručně řízená faseta umožňuje i ty nejsložitější zábrusy
• po načtení tvaru je možné přesné stanovení nejmenšího potřebného
průměru čočky

Načítací zařízení ESSILOR PHI

Display s nastavením
centračních parametrů

PHI tracer
• načítací mechanismus ESSILOR PHI nevyvíjí při načítání na obrubu
žádný tlak a tím vylučuje jakoukoliv deformaci obruby při načítání tvaru
• digitalizace brýlové obruby trvá pouze asi 20 sec.
• umístění brýlové obruby je velmi jednoduché, její uchycení probíhá
automaticky bez jakéhokoliv manuálního nastavení
• 3D načítací cyklus se spouští jednoduše stiskem jednoho tlačítka
• snímací kolečko se navádí samo
• všechny načítací, centrovací, blokovací a brousící procesy se ovládají
podle jednoduchých ikon, není třeba ovládat žádný cizí jazyk
• přesným 3D načítáním až 25 000 bodů v jedné očnici je PHI tracer
předurčen pro propojení s kalkulačními počítačovými systémy (OPSYS)

Centrovací a blokovací část

Načítání okrajové tloušťky
čočky v místě zábrusu
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Ze života škol...
Vzdělávání očních optiků a optometristů
– informace o studiu ve školním roce
2006/2007
Masarykova univerzita v Brně
Lékařská fakulta

Střední zdravotnická škola
a Vyšší zdravotnická škola

Komenského nám. 2, 662 43 Brno
tel.: 549 494 710, 549 498 188, 8076,
6782, 3967, fax: 542 213 996
e-mail: studijni@med.muni.cz
www.med.muni.cz/studium/prijlf.html
Typ studia:
– Prezentační bakalářské studium Optika
a optometrie, doba studia 3 roky.
– Navazující magisterské studium Zdravotní
vědy, směr Pedagogická specializace
Optometrie (pro absolventy bakalářského
studia), doba studia 2 roky.
Termín pro zaslání přihlášek ke studiu:
Do 28. 2. 2006 formou elektronické přihlášky
na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/ s přiloženým dokladem o zaplacení administrativního poplatku ve výši 400,- Kč.
Podmínky pro přijetí:
– středoškolské studium ukončené maturitní
zkouškou
– úspěšné vykonání přijímacích zkoušek na
fakultě
Termíny přijímacího řízení:
– Bakalářské studium – od 12. do 16. 6.
2006, písemný test z fyziky a biologie
– Magisterské studium – od 12. do 16. 6.
2006, test z úrovně vědomostí na bakalářském studiu

Merhautova 15, 613 00 Brno
tel.: 545 576 263, 545 572 895,
fax: 545 574 187
e-mail: skola@szsmerh.cz, www.szsmerh.cz
Typ studia:
– Oční technik (OCT) – čtyřleté denní studium po základní škole ukončené maturitní
zkouškou.
– Diplomovaný oční technik (DOT) – vyšší tříleté denní studium pro studenty s maturitou.
Termín podání přihlášek:
obor OCT – 15. 3. 2006, obor DOT – 30. 4.
2006 (1. kolo), 11. 8. 2006 (2. kolo)
Termíny přijímacích pohovorů:
obor OCT – 24. 4. 2006
obor DOT – 26. 6. 2006 (1. kolo), poslední
týden v srpnu 2006 (2. kolo)
Požadavky na přijímací pohovory:
Obor OCT – písemný test z českého jazyka
a matematicko-fyzikální test. Do průměru 1,6
přijetí bez zkoušek.
Obor DOT – písemný test z anglického nebo
německého jazyka a matematicko-fyzikální
test.
Den otevřených dveří: 12. 1. 2006

Univerzita Palackého Olomouc
Přírodovědecká fakulta
tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
tel.: 585 634 060, fax: 585 225 737
e-mail: vaskova@prfnw.upol.cz
www.upol.cz
Typ studia:
Prezenční bakalářské studium Optika–optometrie, doba studia 3 roky.
Termín pro zaslání přihlášek ke studiu:
Do 28. 2. 2006 s přiloženým dokladem
o zaplacení administrativního poplatku ve výši
550,- Kč, při podání elektronické přihlášky je
poplatek 500,- Kč.
Termín přijímacích zkoušek:
Od 5. 6. 2006, písemný test z fyziky a matematiky
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Střední zdravotnická škola
a Vyšší zdravotnická škola
Alšovo nábřeží 6/82, 110 00 Praha 1
tel.: 222 321 793, fax: 222 320 006
e-mail: szsavzs@szspraha1.cz
www.szspraha1.cz
Typ studia:
– Oční technik, bez získání způsobilosti
zdravotnického pracovníka – čtyřleté denní
studium po základní škole ukončené maturitní zkouškou.
– Diplomovaný oční technik, bez získání
způsobilosti zdravotnického pracovníka
– dálkové tříleté vyšší studium po střední
škole s maturitou. Studium je tříleté, ukončené absolutoriem z odborných předmětů
a cizího jazyka. Součástí absolutoria je
obhajoba absolventské práce. Absolvent
je oprávněn užívat titul DiS. (diplomovaný
specialista).

Termín podání přihlášek:
obor Oční technik – 15. 3. 2006, obor Diplomovaný oční technik – 30. 4. 2006 (1. kolo),
30. 7. 2006 (2. kolo)
Termíny přijímacích zkoušek:
Obor Oční technik – přijímací zkoušky se
nekonají, kritériem hodnocení je průměrný
prospěch na konci 8. třídy a v 1. pololetí
9. třídy základní školy.
Obor Diplomovaný oční technik – 22. 6. 2006
(1. kolo), 29. 8. 2006 (2. kolo)
Požadavky na přijímací pohovory:
obor Diplomovaný oční technik – písemný
test z anglického nebo německého jazyka,
z biologie člověka a z fyziky-optiky v rozsahu
osnov gymnázia.
Den otevřených dveří:
19. 1. 2006 v 17.00 hodin

Soukromá vyšší zdravotnická
škola
V Sadě 1565, 258 01 Vlašim
tel.: 317 842 026, fax: 317 844 328
e-mail: info@vlasimoa.cz, otechnik@seznam.cz
Typ studia:
Obor Diplomovaný oční technik bez získání
způsobilosti zdravotnického pracovníka, tříleté dálkové studium pro absolventy středních
škol s maturitou.
Termín podání přihlášek:
1. temín – do 31. 5. 2006
2. termín – do 15. 8. 2006
Podmínky pro přijetí:
– středoškolské vzdělání ukončené maturitní
zkouškou
– úspěšné vykonání přijímacích zkoušek
Termíny přijímacích pohovorů:
1. temín – 20. 6. 2006
2. termín – 24. 8. 2006
Přijímací pohovory se uskuteční ústní formou.
Školné: Měsíčně 2 200,- Kč
redakce

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POJETÍ
A CÍLECH VZDĚLÁVACÍCH
PROGRAMŮ NA STŘEDNÍ
A VYŠŠÍ ŠKOLE
Nový školský zákon schválený v roce 2004
a na něj navazující prováděcí vyhlášky odstartovaly zásadní reformu českého vzdělávání.
Ta zavádí tzv. dvojstupňové curriculum.
To znamená, že stát stanoví jen rámcové
vzdělávací programy a každá škola si již
sama (v jejich rámci) vytváří školní vzdělávací
program. Ten mimo jiné musí respektovat také

y školy školy školy školy školy školy školy školy školy školy školy školy školy školy školy školy školy školy šk

finanční prostředky určené zřizovatelem na
daný obor ve škole.
Změna nastala hlavně v pojetí vzdělávacích
programů. V nich se neklade důraz na podrobné vědomosti a velmi konkrétní dovednosti, ale na šest obecněji pojatých klíčových
kompetencí:
1. kompetence k učení,
2. kompetence k řešení problémů,
3. kompetence komunikativní,
4. sociální a personální,
5. občanské,
6. pracovní.
Tím má být při získávání specializovaných
pracovních návyků postupně odbourávána
přílišná encyklopedičnost našeho školství
včetně drilu. Má to i své důvody ekonomické.
Stane-li se z jakýchkoliv důvodů, že trh
práce bude nasycen např. pracovní silou
optika, obecnější kvalifikační předpoklady
(dané klíčovými kompetencemi) umožní
absolventům pružněji reagovat na vývoj na
trhu práce v jiném oboru a tím i univerzálnější
uplatnění v pracovním a občanském životě.
Tak např. náš oční optik se ve škole naučí
nejzákladnější dovednosti potřebné ke
zhotovování běžné korekční pomůcky, ale
017_05_Fotex_inz_180x130.qxd

jednotlivé podrobnosti zábrusu na různých
typech strojového vybavení včetně získání
potřebné rutiny mu musí dát praxe. Výuka se
také částečně posunula více k teoretickým
odborným předmětům, neboť rozvoj technologií je nesmírně dynamický a budoucí oční
optik jim v základech musí rozumět.
V současné době tedy nelze očekávat,
že majitel provozovny oční optiky dostane
do živnosti absolventa naší školy, který
umí všechny druhy práce na všech strojích
v České republice do nejmenších detailů
a bez jakékoliv další praxe a vedení bude
pracovat bez chyb.
Lze však očekávat, že se absolvent bude
bez problémů ochoten a schopen učit
novým věcem a celoživotně na sobě pracovat, vzdělávat se, zdvořile komunikovat se
zaměstnanci i klienty a rozšiřovat si profesní
specializaci směrem, který si určuje dle své
strategie a potřeby každý majitel optiky.
Dosavadní zkušenosti s výše popsanou reformou ukazují, že mnohé změny jsou pro budoucí zaměstnavatele i rodiče studentů těžko
stravitelné. Každý dospělý totiž očekává, že
jeho dítě bude ve škole probírat totéž, co se
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učil on. Velký dluh vůči veřejnosti má v tomto
smyslu Ministerstvo školství, které zatím
nepřipravilo inteligentní plošnou osvětovou
kampaň, v níž zaměstnavatelům, rodičům
i dětem vysvětlí smysl, cíl a význam reformy.
Rád bych na závěr uvedl jeden příklad.
Když jsem v roce 1998 navštívil soukromou
optickou školu v Ottange ve Francii, bylo
mi sděleno, že žák se kupříkladu pouze
teoreticky seznámí s centrací a zábrusem
progresivní čočky, může si jej však ve škole
málo vyzkoušet prakticky, neboť je to drahá
i specializovaná (v roce 1998!) záležitost,
kterou se pak dokonale naučí ovládat až
v praxi pod individuálním vedením zkušeného
optika. Také strojové vybavení optických
laboratoří ve výše zmiňované škole nebylo
nejnovější. Škola tedy naučí nejzákladnější
dovednosti a s novějším strojním vybavením
se žák či student seznamuje při odborné
praxi nebo až po absolutoriu v pracovním
procesu.

Mgr. Václav Mareš, vedoucí oboru oční
technik a diplomovaný oční technik, SZŠ
a VZŠ Praha

StrÆnka 1

hledáme odborníky

inzerce

Největší řetězec očních optik
ve střední Evropě FOTEX OPTIC
hledá pro prodejnu
OC TESCO LETŇANY

optometrista/oční lékař
oční optik
shop assistant
vedoucí prodejny
(prodejnu otevíráme v březnu 2006)

kontaktní adresa:
FOTEX ČESKÁ REPUBLIKA s r.o.
Pobřežní 3, 186 00 Praha
telefonní kontakt:
office
Andrea Horská, tel. 224 835 492
e-mail andrea.horska@fotexgroup.com
area manager
Kateřina Urbánková, tel. 731 207 040

OC Borská Pole U Letiště 2/1074, 320 11 Plzeň, 377 423 963 • OC Všebořice Havířská 352/17, 400 01 Ústí nad Labem, 475 600 281 • Futurum Brno Vídeňská 100, 619 00 Brno, 547 212 854 • Centro Zlín Tř. 3. Května 1170, 763 02 Zlín, 577 102 535
Futurum Hr. Králové Brněnská 1825, 500 09 Hradec Králové, 495 267 642 •Futurum Ostrava Novinářská 3178/6a, 702 00 Ostrava, 596 612 972 • OC Nový Smíchov Plzeňská 8, 150 00 Praha 5, 251 512 113 • NC Eden Vršovická 1527, 101 00 Praha 10, 272 732 170
Haná Olomouc Kafkova 8, 771 27 Olomouc, 585 319 390 • NC Královo Pole Cimburkova 4, 612 00 Brno, 549 210 228 • NC Stodůlky Nárožní ulice, 155 00 Praha 5, 235 524 206 • OC Galerie Butovice Radlická 117, 158 00 Praha 5, 251 616 850
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Co je nového
v odborné literatuře
Diagnostika a léčba očních
chorob v praxi

Trendy soudobé oftalmologie –
svazek 1

Kolektiv autorů
Vydalo: nakladatelství Triton, 618 stran, váz.
Optimální řešení základních i složitých problémů v ambulantní oftalmologické praxi je
tématem již 3. vydání celosvětově populární
příručky (v originálu The Wills Eye Manual)
určené pro zkušené i začínající oční lékaře. Dvě kapitoly v úvodu knihy se zabývají
diferenciální diagnózou na základě subjektivních potíží a objektivních nálezů. Dalších
třináct kapitol je pak věnováno jednotlivým
oblastem oftalmologie, poslední kapitola popisuje používané zobrazovací metody. Každá
nosologická jednotka je zpracována podle
jednotného schématu. Vždy jsou uvedeny
typické subjektivní obtíže i objektivní nález
a následuje diferenciální diagnóza s jednoduchými zkříženými odkazy do dalších kapitol.
Jasně a stručně je popsán jak doporučený
vyšetřovací postup, tak navrhovaná terapie
i další sledování. Kniha je doplněna omezeným počtem schémat, přílohami a seznamem
léků používaných v očním lékařství, nechybí
ani odkazy na zajímavé webové stránky a obsáhlý rejstřík, který usnadňuje orientaci na
více než 500 stranách textu.

Autoři: Pavel Kuchynka, Drahomíra Baráková, Martin Filipec, Ivan Fišer, Martin Fučík, Ivo Kocur, Petr Novák, Hana Pešková,
Pavel Rozsíval, Petr Souček
Vydalo: nakladatelství Galén, 191 stran, váz.
Nová řada postgraduálních textů v oftalmologii je realizována ve spolupráci s Českou
oftalmologickou společností ČLS JEP a přináší
základní informace o vývoji očního lékařství
jako oboru, v němž došlo v posledních letech
k výrazným změnám. Díky novým mikrochirurgickým metodám a nejnovějším technickým
vymoženostem se zásadně změnil přístup
k léčbě některých očních onemocnění a z oftalmologie se tak stal rychle se rozvíjející chirurgický obor. Součástí tohoto vývoje se nutně
stává postgraduální medicína, která má za úkol
nejen pomáhat připravit adepty oftalmologie
k atestaci, ale také poskytovat oftalmologům
veškeré dostupné informace z oboru.
Pořadatel prvního svazku této nové edice,
prof. Pavel Kuchynka, požádal o spolupráci
některé autory, jejichž přednášky byly již
úspěšně prezentovány na tradičním a oblíbeném setkání Forum Ophthalmologicum.
Předkládané kapitoly jsou seřazeny tak,
aby čtenáře informovaly o principech
a novinkách v léčbě nejčastějších příčin
slepoty dospělých, tj. katarakty, senilní
makulární degenerace a glaukomu. Kapitola
o zrakovém postižení u dětí a jeho prevenci je v učebnicích neprávem opomíjena,
přitom bez znalosti prevalence, incidence
a příčin není prevence vrozeného postižení
dětí i dospělých možná. Zařazení kapitoly
o dystrofiích rohovky je důležité nejen pro
atestanty, ale také pro oftalmology, aby nemuseli pátrat v cizojazyčných monografiích.
Refrakční chirurgie je nejrychleji se rozvíjející část oftalmologie. Kapitola o terapii
očních infekcí podává aktuální informace
o problematice některých zánětlivých onemocnění oka.

Infekce oka
Autor: Pavel Rozsíval a spol.
Vydala: Grada Publishing, 204 stran, váz.
Publikace poskytuje čtenáři komplexní
pohled na problematiku infekcí oka a podává
přehled imunologických otázek spojených
se záněty oka, hovoří o imunosupresi, mikrobiologii a nastiňuje souhrn léčby. V klinické
části s bohatou obrazovou dokumentací jsou
systematicky probrána zánětlivá onemocnění očnice i jednotlivých částí oka. Zvláštní
kapitola je věnována problematice uveitid
v dětství a zánětlivých komplikací očních
operací. Zárukou kvality publikace je autorský kolektiv předních odborníků v oboru
oftalmologie.
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Obsah:
1. Zrakové postižení u dětí (I. Kocur).
2. Dystrofie rohovky (M. Filipec).
3. Novinky v kataraktové chirurgii (P. Kuchynka, D. Baráková).
4. Současný pohled na problematiku refrakční
chirurgie (P. Novák).
5. Nové postupy v konzervativní léčbě glaukomu (P. Rozsíval, H. Pešková).
6. Novinky v chirurgické léčbě glaukomu
(M. Fučík, P. Kuchynka).
7. Laserová terapie věkem podmíněné makulární degenerace. Poznámky pro klinickou
praxi (P. Souček).
8. Operace makulární degenerace podmíněné věkem (I. Fišer, J. Šach).
9. Pokroky v terapii infekcí oka (P. Rozsíval).

Trendy soudobé oftalmologie –
svazek 2
Autor: Pavel Rozsíval et al.
Vydalo: nakladatelství Galén, 286 stran, váz.
Druhý svazek řady postgraduálních textů
v oftalmologii.
Obsah:
1. Vyšetřovací metody u věkem podmíněné
makulární degenerace (J. Záhlava, I. Karel).
2. Chirurgická léčba věkem podmíněné makulární dystrofie (J. Ernest).
3. Venózní okluze sítnice (J. Řehák,
O. Chrapek).
4. Moderní zobrazovací postupy v diagnostice glaukomu (P. Výborný, P. Dohnalová,
P. Němec).
5. Mikroincizní chirurgie katarakty (M. Choleva).
6. Infekční endoftalmitidy a současné názory
na jejich léčbu (J. Pašta, J. Ernest).
7. Chlamydiové infekce oka (J. Krásný,
D. Hrubá, J. Tomášová-Borovanská).
8. Strabismus a refrakční chirurgie (J. Krásný).
9. Screening retinopatie předčasně narozených dětí a výsledky léčby (M. Odehnal,
M. Hložánek).
10. Transplantace amniové membrány v léčbě
patologických stavů předního segmentu oka
(N. Jirásková).
11. Pokroky v designu a materiálech nitroočních čoček (N. Jirásková).
redakce
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ESSILOR Kappa CTD

Brousící
automatický
systém ESSILOR KAPPA
ja navržen a vyroben profesionály pro použití v oční optice. Šetří Váš čas,
námahu a náklady.
• Automatická centrace multifokálních brýlových čoček
podle zadaných centračních
údajů.
• Automatická centrace jednoohniskových brýlových čoček podle značek z fokometrů
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.
• Automatické vrtání.

Načítaní tvaru obruby

• 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 a levé očnice, nebo asymetrie pravé a levé očnice.
• Možnost změny velikosti
načtení tvaru (jak celku, tak
pouze šířky, nebo pouze délky).

Centrace brýlových čoček

• Jednoduché uchycení brý- • 2 kanálový videosystém
zajišťuje přesné a pohodlné
lové obruby.
• 3D načítací cyklus se spouští stiskem jednoho tlačítka.
• Načítací hrot je zaváděn
automaticky.
• Načítací hrot nevyvíjí na načítanou obrubu téměř žádný
tlak – tím je vyloučena deformace tvaru obruby při načítání.
• Digitalizace brýlové obruby
trvá asi 20 sec.
26
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centrování s vyloučením paralaxních chyb.
• Načtením tvaru je možné určit minimální potřebný průměr
brýlové čočky pro danou obrubu.
• Speciální centrování kříže
pro různé typy čoček.
• Přímé zadávání PD (krok
0,5 mm).

Pro ovládání není
třeba znát žádný
cizí jazyk. Veškeré
ovládací
příkazy
jsou zobrazovány
pomocí jednoduchých piktogramů.
• Přímé zadávání výšky centrace (krok 0,5mm)
• Automatické elektromotorické blokování brýlových
čoček s kontrolou přítlaku.
• Automatická centrace podle vložených centračních údajů
a razítek multifokálních čoček,
nebo značek z fokometru.

eting marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketin

ESSILOR Kappa CTD

Zábrus brýlových čoček
• Lze zabrousit všechny na
trhu dostupné 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.
• Znázornění polohy fasety
před začátkem broušení
umožní zvolit optimální polohu průběhu fasety.
• Minimální výška brýlové
očnice po zábrusu je 14,5 mm.

Výběr z následujících
dokončovacích úprav
- Základní automatická faseta
- Základní automatická faseta
leštěná
- Automatická plochá faseta
- Automatická plochá faseta
leštěná
- Automatická drážka
- Automatická drážka leštěná
- Ručně řízená faseta
- Ručně řízená faseta leštěná
- Ručně řízená plochá faseta
- Ručně řízená plochá faseta
leštěná
- Ručně řízená drážka s možností definice hloubky drážky, šířky drážky a průběhu
drážky
- Ručně řízená drážka leštěná
- Automatické vrtání
Ke všem těmto typům faset
lze zvolit pro plastové a polykarbonátové čočky opci automatického srážení hran
podle jednoho ze 4 základních programů.
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jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to v

Jak to vidí... Stanislav Štepka
Ředitel a umělecký šéf Radošinského naivného divadla v Bratislavě,
spisovatel, dramatik, textař, herec, zpěvák.

Jakou úlohu ve Vašem životě hraje
zrak?
Rozhodujúcu. Napríklad – do mnohého
dobre vidím. Ale, samozrejme, mohol by som
vidieť ešte lepšie.
Věříte v lásku na první pohled, nebo se
řídíte jinými smysly?
Láska na prvý pohľad je iste zaujímavá,
vzrušujúca a niekedy aj osudová. Ale ja radšej
dám na lásku na druhý pohľad.
Co Vás upoutá na první pohled – barva,
tvar, zvuk, vůně, nebo něco jiného?
Oči a vôňa ženy. Ale aj to zvyšné na nej je
pre mňa vždy zaujímavé a hodné výskumu.
Na co se rád díváte?
Teraz momentálne na náš veľký rodinný
zázrak – na našu triapolročnú vnučku Ninu
Annu.
Existuje něco, na co se vydržíte dívat
hodiny? Na jaký obraz či výjev nikdy
nezapomenete?
Na hladinu rieky, na kamionistov pri hostinci
pijúcich kofolu, na žltnúce obilie, na stromy,
čo sa na nás dívajú z výšky, na školákov
s mobilmi, alebo na chlapa v obrovskom dave,
ktorý si pomaly a dôkladne zaväzuje šnúrku
na topánke...
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Na čem vaše oko naposledy spočinulo
a vy jste byl úžasem okouzlen?
Na slovenskej jesennej krajine počas posledného stredoslovenského zájazdu. Pán
Suchý by to vyjadril slovami: „Tu krásu nelze
popsat slovy.“

čítanie a písanie. Okno do duše bolo na pár
dní zatvorené...

Jaké místo na světě podle Vás stojí za
vidění?
Pochodili sme s divadlom kus sveta – Nemecko, Rakúsko, bývalú Juhosláviu, Maďarsko, Taliansko, štyrikrát sme navštívili Spojené
štáty i Kanadu. A teraz to chcem vyjadriť bez
sentimentu a akejkoľvek frázy: to miesto, čo
stojí ozaj za videnie, je Slovensko.

Kdo a čím si u Vás udělá dobré oko?
Napríklad herci v mojom divadle, keď ich
talent prevažuje nad ctižiadosťou.

Zavíráte před něčím oči?
Ani nie. Ostatne, môžete sa o tom presvedčiť v mojich hrách.
Otevřel Vám někdy někdo oči?
Jiří Suchý vo svojom poetickom pesničkovom divadle Semafor, Milan Lasica v ironickom nadhľade, Karel Čapek v múdrom novinárstve, Miroslav Válek v modernej básnickej
metafore a moja žena v spôsobe, ako sa dá
pekne v rodine žiť.
Nad čím byste přivřel oko?
Nad ľudskými chybami, z ktorých sa dá poučiť.
„Stát se vidoucím“ – jak vidíte tento
proces Vy?
Tuším vždy je na tom lepšie ten, čo vidí a vie,
ako ten, čo vedie, nevidí a ešte aj nevie.
Co (nebo koho) byste střežil jako oko
v hlavě?
Svoju pamäť. Na tú nedám dopustiť. Viem,
pre mnohých je pamäť nepotrebnou (alebo
nebezpečnou) príťažou. Rád odpúšťam,
nerád zabúdam.
Kdy se Vám nejvíce potvrdilo rčení „Oko,
do duše okno“?
V lete som chcel (a hádam som aj mal
o čom) písať, ale rozbil som si okuliare na

Zažil jste situaci, kdy jste si mohl říct „Co
oko nevidí, to srdce nebolí“?
Nestihol som si to povedať.

Zažil jste v poslední době pocit, že vás
snad „klame zrak“?
Ale áno, keď vidím v televízii tú nafúknutú
bublinu, teda podfuk: ako sa z nič neznamenajúcich osôb stávajú takzvané osobnosti.
Jak si nejlépe odpočinete?
Pri dobrom víne a s dobrými ľuďmi.
Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
Nemám kedy. Priveľmi ma zamestnáva
súčasnosť.
Co Vám udělá největší radost?
Keď aj po štyridsiatich rokoch naše divadlo nehrá pre návštevníkov skanzenov, ale
divadiel.
Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Do mojich snov sa dennodenne dívam bez
okuliarov. Zatiaľ dobre vidieť. A mám sa aj na
čom smiať.
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)?
Za sebou vidím kopu roboty a pred sebou
takisto. A ešte tu aj teraz momentálne vidím
dobré víno. Tak nech nám zdravie slúži! A pozerajme si do očí.

Za rozhovor poděkovala redakce
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zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavo

Zajímavosti ze světa optiky
Víte, že…
…fotony zrychlí počítače a zašifrují
zprávy
Jak vyrobit superrychlý počítač? A jak zabránit tomu, aby se k informacím zaslaným
počítačovou poštou dostal někdo nepatřičný? Odpověď nabízí kvantová informatika.
Způsob, jak ji vylepšit, nyní navrhli dva fyzikové z Olomouce, Tomáš Opatrný a Jaromír
Fiurášek.
Kvantová informatika je mladé vědní odvětví
zabývající se zpracováním informací s využitím principů kvantové fyziky. Kvantová fyzika
vznikla začátkem 20. století a její principy
jsou nutné například pro vysvětlení chování
atomů. Nekvantová, fyzikové říkají klasická
fyzika, se hodí třeba k popisu sluneční soustavy či padajících předmětů, ale na atomy
už nestačí.
Kvantová informatika umožňuje například
spolehlivé předávání tajného klíče (tedy
šifrování) a časem by mohla vést k postavení
kvantového počítače – na něm by některé
algoritmy fungovaly mnohem rychleji než na
těch současných.

okopíruje a pošle dál, vnese do nich nevyhnutelně další šum. Příjemce pak pozná, že
do zprávy někdo zasahoval.
Kódování informace pomocí kvantových
bitů tak umožňuje téměř ideální šifrování, což
se může hodit uživatelům všude tam, kde se
přenášejí důvěrná data. Není náhodné, že se
o tuto komunikaci zajímají třeba banky. Loni
v dubnu se uskutečnila první pokusná bankovní transakce, šifrovaná s využitím kvantové fyziky, a to mezi vídeňskou radnicí a nedalekou
pobočkou banky Creditanstalt.
Skladování v atomech
Aby se však dalo s kvantovou informací
nesenou světlem pracovat, musí se uskladnit
někam, odkud se dá případně později zase
uvolnit a poslat jako světlo dál. Při současných
experimentech fyzikové využívají například
skleněné nádobky o velikosti několika centimetrů vyplněné párou určitého alkalického
kovu, zpravidla cesia nebo rubidia. Způsob
rotace atomových jader a elektronů (spin)
ovlivňuje procházející světlo, a naopak světlo
zase ovlivňuje tyto atomy.

Víc tónů z jediné struny
Mezinárodní tým, který vedl Eugene Polzik
z Institutu Nielse Bohra v Kodani a v němž
pracoval i kolega Tomáše Opatrného Jaromír Fiurášek, popsal loni v časopise Nature
jinou metodu. Při ní vědci měří světelný pulz
jedinkrát prošlý nádobkou s atomy a podle
výsledků měření ještě „doladí“ rotaci atomu.
„To je dobré na přepsání kvantové informace
ze světla do atomu, ale zpátky to už nejde.
Zakopaný pes je v provedeném měření, protože to vždy nějakou informaci zničí. Navíc
se ani nevyužívá všech možností, jak takový
atom může rotovat. Je to jako hrát na jedné
struně houslí jen jediný tón,“ přirovnává Tomáš
Opatrný.
Spolu s Jaromírem Fiuráškem proto propočítali a v odborném časopise Physical
Review Letters zveřejnili způsob, jak do
atomů vepsat více informací ze světla – jakoby rozeznít na jedné houslové struně více
tónů zároveň.
„Slouží k tomu pomocný pulz, který přinutí
atomy při zapisování informace jakoby dávat

Astronomové ze Southwest Research Institute objevili dva nové Plutovy měsíce.
Základní jednotkou informace je bit – nula
či jednička. V běžném počítači bity přenáší
elektrický proud, tedy pohyb elektronů, na
větší vzdálenosti pak proud nebo světelné
pulzy.
„Na posílání kvantových bitů z jednoho
místa na druhé jsou nejlepší záblesky světla
i jednotlivé fotony, protože poměrně daleko
doletí, aniž by se nějak pošramotily,“ vysvětluje Tomáš Opatrný z katedry teoretické fyziky
Univerzity Palackého v Olomouci.
Křehké bity
Oproti běžným bitům mají kvantové bity
některé zvláštní vlastnosti. Například podle
toho, jak je fyzikové čtou, se z nich „vyloupnou“ spořádané nuly a jedničky, anebo jen
nesmyslný šum. Příjemce zprávy tedy musí
vědět, jak má daný bit číst, a to může být
pokaždé jinak. Kvantové bity jsou také velmi
křehké. Když je někdo neoprávněný zachytí,
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Atomy se předem připraví tak, aby všechny
rotovaly stejným způsobem. To se dá zajistit
světlem a magnetickým polem. Nádobkou
pak projde světelný pulz trvající asi jednu
milisekundu, je tedy dlouhý asi 300 kilometrů. Světlo tohoto pulzu je polarizované,
jeho elektrické pole kmitá téměř výhradně
v jednom směru (třeba vertikálně). Může však
obsahovat slabounkou složku i ve směru kolmém. Právě ta nese kvantovou informaci. Její
přítomnost způsobí malinkou změnu rotace
atomu v nádobce.
„Pokud tohoto efektu využijeme, může se
informace nesená světlem kompletně přepsat
do atomového systému v nádobce,“ popisuje
Tomáš Opatrný. „To ale není zrovna jednoduché. Světelný pulz dlouhý stovky kilometrů
musíme prohnat malinkou nádobkou zhruba
třikrát za sebou, aby se dala jím nesená data
uskladnit do atomů.“

pozor i na jiných frekvencích,“ líčí Opatrný.
„To byl hlavní záměr naší práce. Ale jako
překvapení nám vyšlo ještě to, že výsledný
způsob interakce mezi světlem a atomy
umožňuje přepsání informace najednou,
a to ze světla do atomů a naopak. Bez
měření a zpětné vazby nebo bez nutnosti
několikanásobného postupného průchodu
světla přes atomy.“
Při budoucích experimentech bude ještě
nutné vyzkoušet, jak bude možné novou
metodu zapisování informací z fotonů do
atomů nejlépe využít. Jak se však zdá, oba
olomoučtí fyzikové zase o něco více přiblížili okamžik, kdy budeme mít na stole rychlé
kvantové počítače a budeme si z nich posílat
korespondenci, kterou nebude možné odposlouchávat.
Zdroj: www.ihned.cz,
22. 9. 2005, převzatý článek

sti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti z

…NASA objevila dva nové měsíce planety Pluto
Pluto, který je nejvzdálenější a také nejmenší planetou naší sluneční soustavy, má zřejmě
tři oběžnice a nikoli jednu, jak se dosud vědci
domnívali. Vyplývá to z nejnovějších zjištění,
jež v pondělí zveřejnil americký Úřad pro
letectví a vesmír (NASA).
Astronomové ze Southwest Research Institute objevili dva nové Plutovy měsíce v květnu,
když planetu a její okolí podrobně zkoumali za
pomoci Hubbleova teleskopu. Vědci se dosud
domnívali, že Pluto má pouze jeden měsíc
– Charona. Obě nově objevené oběžnice
se kolem planety pohybují po téměř kruhové
dráze, jejich oběh trvá tři dny.
Pokud objev potvrdí i Mezinárodní astronomická unie, oba měsíce budou moci být
pojmenovány, a to po postavách řecko-římské mytologie. Zatím nosí pracovní
označení S/2005 P1 a S/2005 P2. Jejich
jas je pěttisíckrát slabší než u Pluta, což také
vysvětluje, proč zůstala jejich existence tak
dlouho utajena.
Vědci zaznamenali obě vesmírná tělesa
ve vzdálenosti 44 000 až 53 000 kilometrů
od Pluta; jsou tedy ve dvakrát či třikrát větší
vzdálenosti od Pluta než dosud jediný jeho
známý měsíc Charon. Jejich průměr je asi
32 kilometrů v prvním případě a 70 kilometrů
v případě druhém.
Planeta Pluto, která byla objevena v roce
1930, se pohybuje kolem Slunce ve vzdálenosti asi 6,4 miliardy kilometrů.
Zdroj: www.ihned.cz,
2. 11. 2005, převzatý článek

oční vady brýlemi. Vědci v čele s Evou Larssonovou dospěli k tomuto závěru na základě
zkoumání ostrosti vidění u školáků, kteří
spatřili světlo světa ve Stockholmu v letech
1988 až 1990. Mezi nimi objevili skupinu
216 předčasně narozených, z nichž 131 mělo
v okamžiku zrození oči v naprostém pořádku.
Zbylí trpěli rozmanitými poruchami zraku, od
lehkých po těžké změny na sítnici. Pětadvacet
dětí se dokonce muselo podrobit kryoterapii
(chirurgické technice užívající velmi nízkých
teplot k destrukci chorobné tkáně). Ve věku
deseti let si mnoho nedonošených dětí začalo
stěžovat, že vidí podstatně hůře než jejich
stejně staří spolužáci. Téměř vyváženě je
trápila dalekozrakost i krátkozrakost. Nejhůře
byly postiženy ty děti, které prošly kryoterapií.
Značnému procentu z nich dokonce hrozí, že
kvůli očním vadám například nikdy nebudou
moci získat řidičský průkaz.
Zdroj: www.novinky.cz,
17. 6. 2005, převzatý článek

...předčasně narozené děti trpí poruchami zraku. Korekce bývá nutná do
deseti let.
Děti, které se narodily před plánovaným
termínem, mají podle švédských vědců potíže
se zrakem, na rozdíl od vrstevníků, kteří na
svět tolik nespěchali, tvrdí tým z univerzitní
kliniky v Uppsale. Podle odborníků budou
předčasně narozené děti zhruba ve věku
deseti let pravděpodobně muset korigovat

…byla vytvořena globální oftalmická
organizace
Přední světové asociace zabývající se
viděním se spojily a vytvořily World Wide
Vision Coalition (WWVC). Cílem této koalice
je růst trhů a podpora mezinárodních vztahů.
WWVC bude pro přední světové společnosti
fórem k výměně názorů a řešení problémů
t ýkajících se mezinárodního obchodu.
Hlavním cílem je spolupráce při vytváření

rostoucí globální oftalmické ekonomiky.
Druhé setkání členů WWVC se uskutečnilo
v průběhu veletrhu Hong Kong Trade Show
na začátku listopadu a hostila jej Hong Kong
Optical Manufacturers Association.
Zdroj: www.clspectrum.com,
22. 5. 2005, přeložený článek
...společnosti Hoya a Transitions ®
Optical uzavřely dohodu o spolupráci
v distribuci čoček Transitions v Evropě
a v oblasti Středního východu.
Společnost Hoya začne inkorporovat technologii Transitions pro své výrobky od února
2006, a to nejprve ve standardních indexech
1.50 (jednoohniskové Hilux a Hoyalux Summit
Pro, Summit CD a Wide Progressive designs)
v barvách hnědé a šedé.
Uvedení proběhne ve dvou vlnách, začne
v únoru 2006 ve Francii, ve Velké Británii
a v Itálii a poté bude pokračovat v březnu
2006 v následujících zemích: Německo,
Benelux, Španělsko, Portugalsko, Švédsko,
Šv ýcarsko, Dánsko, Finsko, Maďarsko
a Polsko.
Distribuční dohoda je rozšířením současné
úspěšné spolupráce mezi Hoya a Transitions®
Optical ve Spojených státech. Uvedení
technologie Transitions na trh znamená pro
společnost Hoya významné rozšíření rozsahu
nabídky v oblasti optických výrobků.
redakce
Přečetl Dr. Petr Kašpar
4/2005 Česká oční optika
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Optimální
používání lup
a jiných pomůcek pro slabozraké
Když se někde hovoří o zrakovém postižení, většina lidí si myslí, že lidé takto postižení
nemohou vidět téměř nic nebo jsou úplně
nevidomí. Ve skutečnosti výraz slabozraký
znamená, že nemůžete provádět běžné
denní činnosti bez využití optických pomůcek nebo korekčních brýlí. Když stárnete
a netrpíte žádnou zvláštní oční chorobou,
začnete používat čtecí brýle s hodnotou
čoček 0,5 anebo 1 dioptrie. Vaše okolí Vám
říká, že se vaše ruka začíná prodlužovat.
Je to běžný fyziologický proces související
s věkem, který nemá nic společného se
skutečnou oční nemocí.

Oko
Oko je jedním z nejdokonalejších optických přístrojů a dodnes nemůže být nahrazeno žádným jiným výrobkem ani přístrojem,
jenž by pracoval stejně dobře jako lidské
oko. Oko je například schopno sledovat vlak
ve vzdálenosti 1 000 m, a pak se ve zlomku
vteřiny zaměřit na sklenku nebo knihu ležící
před Vámi na stole.
Tak jako jakákoli věc (dům, auto, letadlo),
i tělo se může porouchat. Můžete se narodit
s nějakou poruchou nebo nemocí, nebo Vás
havárie či oční choroba připraví zčásti nebo
úplně o zrak. Pak je nutná operace a pro
Vás je důležité vědět, jaký bude Váš vizus
nebo jaké bude zbytkové vidění Vašeho oka.
Oftalmolog spolu se specialistou pro slabozraké dokáže rozhodnout, jaký druh optické
pomůcky budete potřebovat, abyste mohli
pokračovat ve své běžné každodenní činnosti do takové míry, jak je to jen možné.

S přibývajícím věkem se Váš vizus postupně
zhoršuje a v určitém momentu potřebujete
zvláštní pomůcku, především pro čtení malého písma. Tento problém vyřeší slabší lupa.
Když se tento problém zhoršuje, potřebujete
lupu silnější. Nesmíte však zapomenout na to,
že lupu můžete používat pouze v kombinaci
s korekčními brýlemi. Ty se předepisují pouze
proto, aby se dostal obraz na Vaši sítnici, která
vše zpracuje a odešle dál do mozku.

Lupa
Lupa je první pomůckou pro lidi v mladém
i starším věku se sníženým viděním po korekčních brýlích. Je to velice jednoduchá
a současně lehká pomůcka. Většina lidí ví,
jak se s ní pracuje, pokud je potřeba minimální výcvik, tak proto, aby uživatel věděl,
jak najít správnou vzdálenost předmětu od
lupy.
Každá čočka má svou vlastní ohniskovou
vzdálenost, přičemž optimálního výsledku
dosáhnete tehdy, používáte-li lupu správným
způsobem. Je to tedy stejné jako u korekč-

obr. 2 K nejoblíbenějším lupám pro mladou generaci
patří lupy příložní polokoule VTM (Visual Tracking Magnifier)

ních brýlí, u kterých musíte použít správnou
hodnotu čoček. Také u lupy musíte použít
správnou hodnotu zvětšení. Pokud je lupa
příliš slabá nebo silná, nebude pacientovi
vyhovovat. Výsledný efekt je pak nežádoucí
pro všechny strany, protože uživatel si začne myslet: „Lupa pro mne není vhodnou
pomůckou.“

Ing. Jaroslav Majerčík, Sagitta Ltd., s.r.o.
Pokračování příště

WHO (Světová zdravotnická organizace)
vydává tzv. seznam vizu, podle kterého
vizus 0,8 znamená perfektní vidění do dálky
i na blízko – při něm nepotřebujete žádnou
optickou pomůcku. Když dosáhne hodnota
Vašeho vizu 0,01, jste oficiálně nevidomý.
S vizem 0,3 se dostáváte do kategorie zrakově postižených lidí.
obr. 1 Polokoule se zvýrazněnou linií pro sledovaný text je vhodná pro slabozraké děti s dyslexií
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Čištění brýlí

v ultrazvukových čističkách

V dnešní době by neměla v žádné oční
optice chybět ultrazvuková čistička, která
umožňuje dokonalé vyčištění plastových
i kovových brýlí, znečištěných např. směsí
kožních výměšků a prachu i v nepřístupných
štěrbinách mezi fazetou čočky a drážkou očnice, aniž by musely být tyto brýle rozebrány.
Čištění pomocí ultrazvuku patří dnes k běžným službám pro zákazníky očních optik. Ultrazvukového čištění se využívá i v průmyslové
výrobě brýlových čoček, brýlových obrub
a při povrchovém zušlechťování brýlových
čoček. Kromě toho se v současnosti ultrazvuk využívá i ve strojírenství ke speciálnímu
obrábění materiálů a svařování.

Ultrazvuk
Světlo je příčné elektromagnetické vlnění, šířící se nejrychleji vakuem (vesmírem)
a se zanedbatelným zpomalením i vzduchem
rychlostí asi 300 000 km/s.
Zvuk, na rozdíl od světla, vzniká podélným
mechanickým rozkmitáním hmotných částic
ve směru jeho šíření, čímž dochází k pravidelnému zředění a zhuštění těchto částic
(obr. 1). Rozkmitáním ušního bubínku a následnou činností sluchového orgánu a mozku
dochází u člověka k uvědomění si zvuku.
Zvuk se šíří v plynech, kapalinách i pevných látkách, tedy v prostředí, které obsahuje hmotné částice – atomy, molekuly.
Díky jejich vzájemné pružné vazbě dochází
k šíření rázových vln. Zvuk se nešíří ve
vzduchoprázdnu – vakuu. Rychlost šíření
zvuku závisí na teplotě prostředí a zvláště
na druhu prostředí. Za normální teploty
se šíří ve vzduchu rychlostí asi 330 m/s
= 1 188 km/hod, ve vodě 1 440 m/s
= 5 184 km/hod, v oceli 5 000 m/s =
18 000 km/hod. V teplejším prostředí se
zvuk šíří rychleji (oteplením o 1 °C vzroste
jeho rychlost asi o 0,6 m/s).
Existuje vztah mezi kmitočtem, vlnovou
délkou a rychlostí vlnění:
v=f.λ

λ
v
f

vlnová délka
rychlost
frekvence (kmitočet)
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obr. 1 Schéma šíření zvukových vln

Slyšitelnost zvuku závisí na jeho kmitočtu:
• menší než 20 Hz – infrazvuk,
• 20 Hz až 20 kHz – pro člověka slyšitelný
zvuk,
• 20 kHz až 100 kHz – průmyslově využívaný ultrazvuk,
• 1 MHz až 15 MHz – využití pro medicínské, diagnostické a léčebné účely,
zkoušení materiálů,
• nad 10 GHz – hyperzvuk.
Lidské ucho v mládí slyší zvuk v rozsahu
16 Hz (λ = 20 m ve vzduchu) až 20 kHz
(λ = 1,7 cm) jako tóny od hlubokých k vysokým. Čistý zvuk pouze jedné vlnové délky
vydává např. ladička (tón). Jinak se většinou
jedná o směs zvuků různých vlnových délek.

Konstrukce ultrazvukových
čističek
Ultrazvuková čistička se skládá ze tří základních částí:
• zdroje vysokofrekvenčního střídavého
napětí,
• ultrazvukového zářiče,
• vany na čisticí roztok.
Zdroj vysokofrekvenčního střídavého napětí přeměňuje běžné síťové střídavé napětí
o frekvenci 50 Hz na vysokofrekvenční napětí
s frekvencí kolem 40 kHz (podle typu čističky). Na tento zdroj je napojen ultrazvukový
zářič.
Princip konstrukce ultrazvukových čističek
spočívá v tom, že pomocí magnetostrikčního nebo piezoelektrického jevu dochází
v ultrazvukovém zářiči k vyvolání mechanických kmitů stejně vysoké frekvence, jakou poskytuje zdroj střídavého vysokofrekvenčního
napětí, na který je zářič napojen. Mechanické
kmity zářiče vyvolávají ultrazvuk, který se
přenáší do kapaliny přes stěnu vany.

Magnetostrikční zdroj (zářič) ultrazvuku
Střídavým prodlužováním a zkracováním
feromagnetické tyče (Ni, slitiny 50Ni-Fe,
50Co-Fe, 13Al-Fe) v magnetickém poli cívky, kterou probíhá vysokofrekvenční střídavý
proud (20 až 40 kHz), dojde k rozkmitání této
tyče podle frekvence proudu. Tím se převede
elektrická energie na mechanickou a vzniká ultrazvukové vlnění, které se pak šíří ze zářiče přes stěnu vany do čisticí kapaliny.
Piezoelektrický zdroj ultrazvuku
Vysokofrekvenční střídavé napětí ze zdroje
roztahuje a smršťuje v zářiči speciální destičky, vykazující piezoelektrické vlastnosti.
Piezoelektriky jsou přírodní krystaly křemene
a turmalínu (hlinitoborokřemičitan železa).
V průmyslu se však spíše využívá titaničitan
barnatý a tzv. „PZT keramika“, což jsou tuhé
roztoky oxidů olova, zirkonu a titanu. Destičky těchto materiálů jsou v zářiči pro zesílení
jejich mechanické oscilace sestaveny sendvičovitě (např. 2 vrstvy).
Využívá se tedy tzv. piezoelektrického
jevu, kdy se působením tlaku na destičku
z uvedených materiálů vytváří na jejích protilehlých stranách střídavě kladný a záporný
náboj. Jev probíhá i opačně – zavedením
střídavého napětí na protilehlé strany destičky
dojde k jejímu objemovému rozkmitání. Kmitáním destičky vzniká mechanické vlnění –
ultrazvuk – stejného kmitočtu, jako má probíhající střídavý proud.
Vš echny s ou č á s ti j s ou z a budová ny
v přístroji, jehož celkov ý vzhled se pro
účely oční optiky podobá malé vaničce.
Čistička může být doplněna topným tělesem s termostatem a časovým spínačem.
Samozřejmostí je použití nerezového plechu
na zhotovení vany.

Princip čištění
Mechanickým rozkmitáním dna vaničky,
k němuž je ultrazvukový zářič připevněn, se
ultrazvuk šíří do kapaliny ve vaničce a vytváří
zde ultrazvukové pole. Účinkem tohoto pole
vznikají v kapalině šířící se rázové vlny – střídá
se lokální akustický přetlak s podtlakem, což
vede ke kavitaci. Kavitace je hlavní příčinou
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V dnešní době by neměla v žádné oční optice chybět ultrazvuková
čistička, která umožňuje dokonalé vyčištění plastových i kovových brýlí.
mechanického odstranění pevných nečistot
z povrchu čištěného předmětu.
Kavitace je způsobena lokálními změnami
tlaku v kapalině. Každá kapalina obsahuje
drobné plynné zárodky o poloměru 10 -1 až
10 -2 μm, tzv. kavitační zárodky. V ultrazvukovém poli dochází k pravidelnému zhuštění a zřídnutí (obr. 1). Při zřídnutí vznikají
snížením tlaku v kapalině v místě kavitačních
zárodků neviditelné mikrobublinky syté
vodní páry (pára s teplotou varu), protože
se lokálním snížením tlaku sníží i bod varu
v tomto místě kapaliny (vody) a tvoří se plynná
fáze při teplotě nižší než 100 °C. Postupným
narůstáním bublinek se naruší vazební síly
molekul vody na povrchu těchto dutin a dochází k jejich zhroucení dovnitř – tomuto
jevu se říká imploze. Imploze dutiny se
vysvětluje také následným místním zvýšením
tlaku v kapalině, takže se pára opět mění při
dané teplotě v kapalnou fázi a dochází k výše uvedené implozi. Imploze se projevuje
mimo jiné charakteristickým doprovodným
zvukem, připomínajícím zvuk cikád. Během
tohoto procesu vznikají v kapalině v blízkosti
čištěného povrchu velmi vysoká rázová tlaková napětí (řádově stovky MPa), která vedou
k odtrhávání pevných částeček z čištěného
povrchu (obr. 2).

obr. 2 Zánik kavitační bubliny (imploze) a odtržení
pevné nečistoty z povrchu předmětu

Vlivy uplatňující se při čištění
ultrazvukem
Na kvalitě čištění se podílí:
• mechanická síla,
• chemie,
• teplota,
• čas.

Mechanická síla je dána typem a výkonem
ultrazvukového zářiče, způsobem uchycení
čištěných předmětů a také výškou hladiny
kapaliny.
Velmi důležitou roli v procesu čištění hraje
i náplň vany čističky. Chemické složení
kapaliny ve vaně má vliv na rozptýlení (emulgaci) hlavně mastných nečistot z povrchu
brýlí ve vodě. V podmínkách oční optiky se
používá voda s přídavkem běžných syntetických mycích prostředků (detergentů), které
se používají na mytí nádobí. Tyto prostředky
obsahují chemické látky (tenzidy), které
snižují povrchové napětí vody, tvoří pěnu
a podporují rozptýlení kapiček tuků (micely)
ve vodě – jedná se o tzv. emulgaci. Tento
proces může probíhat díky stavbě jejich molekul, které mají hydrofobní a hydrofilní část.
Micela je kapička tuku obalená molekulami
tenzidu tak, že hydrofilní části molekul tvoří
povrchový plášť micel a hydrofobní části jsou
zanořeny do tukové kapičky.
Zvýšením teploty kapaliny se zlepšuje čisticí proces, protože mastný podíl snižuje svou
viskozitu a snadněji se shlukuje do drobných
kapiček. Ve vodě se pak kapičky rozptýlí díky
přídavku detergentů (vzniká emulze). Teplota
však nesmí být příliš vysoká, aby nedocházelo
k deformacím plastových obrub nebo k poškození např. AR vrstev na plastových čočkách.
První tři popsané parametry potom ovlivní
celkový čas, potřebný k dokonalému odstranění všech nečistot z čištěného předmětu.
Všechny parametry musí být během procesu
v souladu. Nadměrné prodlužování působení ultrazvuku a čisticího roztoku může
čištěný předmět poškodit.

Volně zavěšené nebo lehce se pohybující
předměty jsou očištěny rychleji. Brýlové
obruby nikdy nepokládáme čočkami
na dno. Při čištění více drobných předmětů
najednou (prsteny, náušnice, přívěsky)
zamezíme jejich dotyku, aby se během
čištění, kdy se chvějí, vzájemným třením
nepoškrábaly.
• Po několika minutách přístroj vypneme,
vyjmeme obrubu a opláchneme ji ve vlažné
vodě. Některé čističky je možné načasovat.
• Pozor, aby při oplachování nedošlo k prudkému ochlazení studenou vodou, zvláště
skleněných čoček a plastových čoček
s antireflexní úpravou!
• Brýle nenecháváme čistit nebo ležet v roztoku příliš dlouho, aby nedocházelo např.
k bobtnání materiálu plastové obruby.
• V ultrazvukové čističce raději nečistíme
obruby nebo čočky, které mají vrstevnatou
stavbu materiálu nebo jsou sestaveny lepením. Patří sem velmi drahé obruby z želvoviny a rohoviny a některé speciální vrstevnaté
čočky (např. polarizační, tmelené bifokální).
Pozor také na uvolnění přilepených ozdobných částí obrub.
• Znečištěný roztok často vyměňujeme,
protože zkalený roztok tlumí šíření ultrazvukových vln a tím snižuje intenzitu
čištění.
• Během čištění může dojít k uvolnění
šroubů v kovových brýlích nebo stěžejkách
plastových brýlí, a proto je potřeba kontrolovat jejich dotažení a zajištění. Známé
jsou i případy ztráty broušených drahých
kamenů z čištěných prstenů a přívěsků.

Zásady používání čističek
v oční optice

Ladislav Najman
Literatura:
1. Technologie für Augenoptiker, str. 226
2. Ultrasound in optics, časopis Optical
world, č. 11/1999, str. 10
3. Firemní literatura HNS–mechanix a LABO
Praha
4. Porovnanie ultrazvukového ponorového
čistenia vo vodných roztokoch a rozpúšťadlách, časopis JMO č. 9/1997, str. 277
5. Varga, A.: Ultrazvukové generátory a žiariče, časopis JMO č. 1/1997, str. 2, 33

• Vanu ultrazvukové čističky naplníme po vyznačenou rysku teplou vodou (pro acetátové a celuloidové obruby zvolíme teplotu
do 40 °C, pro kovové přibližně 50 °C),
nebo vodu ohřejeme přímo ve vaně (u přístrojů se zabudovaným topným tělesem)
a přidáme odmašťovací prostředek, nejlépe
běžný saponát na nádobí.
• Brýlovou obrubu ponoříme ve speciálním
košíku do kapaliny a přístroj zapneme.
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7. ročník
SAGITTA Cupu

probíhal letos v Kurdějově

Bez trojnásobného vítěze SAGITTA Cupu
Ing. Zdeňka Míčka, který musel letošní účast
vzdát ze zdravotních důvodů, a loňského vítěze turnaje Marka Ždánského bojovali nejlepší
optici a optičky v 7. ročníku SAGITTA Cupu
v Kurdějově na jižní Moravě. Cesta k vítězství
se zde otevřela hned několika vyrovnaným
jedincům s vysokou výkonností.

obr. 1 Je dobojováno. Vztyčený palec Borka Veselého
může naznačovat cokoliv, ne však vítězství
v SAGITTA Cupu. To si po vynikajícím výkonu
vybojovala Iva Petrová.

obr. 2 Dáda Novotná do finálových bojů nezasáhla.
Místo medaile si odvezla domů pouze dlouhé
metry obvazu na kotníku, který selhal po jednom z obětavých zásahů.

Tenisovému SAGITTA Cupu letos zdatně
konkurovaly především svojí návštěvností
slavnosti burčáku v nedalekých Husto pečích. Již několik měsíců před prvním
říjnovým víkendem byly všechny ubytovací
kapacity jižní Moravy beznadějně vyprodány.
Burčákovými slavnostmi byli nadšeni i účastníci turnaje – burčák se stal nejoblíbenější
potravou tenistů a měl velice pozitivní vliv na
jejich výkony.
O prázdný tenisový trůn svádělo urputné
boje 22 tenistů z řad českých optiček a optiků. Další kvalitativní posun zaznamenal
Borek Veselý z pořádající SAGITTY Brno,
jehož vítězné tažení zastavila až ve finále
Iva Petrová z Hradce Králové, která si tak
zopakovala vítězství na tomto prestižním
tenisovém turnaji před dvěma lety. Vítězství
Ivy Petrové se nerodilo lehce – po prohraném prvním setu a velice vyrovnaném setu
druhém si sáhla až na dno svých fyzických
a psychických sil a Borka Veselého udolala
až v závěru po setech 3:6, 6:2, 6:2. Bronz
si z Kurdějova odvezl Josef Koutník z Rakovníka.

organizace do pořádání turnaje. Nabízí se
především nabídka spolupráce některé ze
společností vyrábějící zdravotní pomůcky
a prostředky. Letošní ročník turnaje byl totiž
přehlídkou široké škály obvazů, obinadel
a ortéz na nejrůznějších tělesných partijích
účastníků turnaje. Dá se předpokládat, že
požadavky na četnost i kvalitu především
ortéz budou s přibývajícími ročníky SAGITTA
Cupu narůstat.
Nehledě na sportovní výsledky byl 7. ročník SAGITTA Cupu především příjemným
setkáním pracovníků oční optiky při kvalitním
sportu a dobré zábavě. Vysokou úroveň si
už léta udržuje hudební skupina SAGITTA
Band hrající obětavě pro potěšení účastníků
turnaje až do časných ranních hodin. Bez ní
bychom si už SAGITTA Cup ani nedokázali
představit.
Máte-li i Vy zájem prožít krásný víkend s Vašimi známými a přáteli z oblasti oční optiky
a umíte hrát tenis, neváhejte a hlaste se již
dnes v SAGITTě Brno – těšíme se na Vás na
8. ročníku SAGITTA Cupu o prvním říjnovém
víkendu roku 2006!
Ing. Jaroslav Majerčík
SAGITTA Ltd., s.r.o.

Velice těsně unikl letos Ivě Petrová double
– po nervy drásajícím průběhu setu plném
nečekaných zvratů zvítězila dvojice Pavel
Tomší – Ivo Medek nad druhou finálovou
dvojicí Iva Petrová – Milan Jíra, a to nejtěsnějším poměrem až v tie breaku 7:6 (tie
break 7:5).

obr. 3 Nadšení Ivy Petrové z vítězství v 7. ročníku
SAGITTA Cupu a krásných cen neznalo mezí.
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Po zkušenostech ze 7. ročníku SAGITTA
Cupu budou pořadatelé turnaje intenzivně
uvažovat o zapojení některé sponzorské

obr. 4 SAGITTA Band se v určitých chvílích dostával
až do extáze. Ta však k dispozici nebyla,
jediným dovoleným dopingem byl kvalitní
burčák.

4/2005 Česká oční optika
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Světoví výrobci
brýlových obrub
RODENSTOCK VČERA
• V roce 1878 zakládá nejstarší člen rodiny
Rodenstock pan Josef Rodenstock „Optický institut“ ve Würzburgu.
• V roce 1883 stěhuje firmu do Mnichova
– zakládá brusírnu a pobočky po celém
Německu.
• O několik let později kupuje statek v Regenu
a zřizuje další brusírnu.
• V roce 1905 pracuje ve firmě 200
zaměstnanců.
• V roce 1919 je založena komanditní společnost
„Optische Werke G. Rodenstock“.
• V Mnichově je založeno matematické
oddělení – podnět pro fotografickou
optiku.
• Začínají se vyrábět bifokální čočky a první
čočky, které absorbují UV záření.
• Výroba br ýlov ých obrub Rodenstock
z niklové oceli, z tvrdé pryže, želvoviny,
výroba skřipců, monoklů.
• Ve čtyřicátých letech minulého století sestavena první vlastní kamera Rodenstock.
• Během druhé světové války zůstává výrobní
program firmy nezměněn.
• V 70. letech je zavedena výroba plastových obrub, obrub na obvodové vázání
a investuje se do oftalmologických přístrojů
pro optiky a oční lékaře.
• V roce 1968 přichází Rodenstock jako první
evropský výrobce se samozabarvovacími
čočkami.
• V roce 1970 vyvíjí vlastní plastové čočky.

RODENSTOCK VÁŠ PARTNER
DNES
• Obchodní zastoupení ve více než 80 zemích
světa.
• Od roku 1994 produkce v Klatovech.
• Od roku 1998 působí firma Rodenstock na
českém trhu.
• V současné době prodává firma Rodenstock
na českém trhu brýlové čočky, brýlové
obruby značky Rodenstock a Porsche
Design, oftalmologické přístroje a dílenské přístroje značky WECO.
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• Angažujeme se v charitativních akcích
(například dárky pro obyvatele Ústavu
sociální péče pro mentálně postiženou
mládež v Bystřici u Klatov).
• Každoročně představujeme několikrát za
rok novinky, mj. na veletrhu OPTA v Brně.
• Každoročně pořádáme „Rodenstock dny“
(již 8 let) po českých městech, v letošním
roce obohacené o módní přehlídku.
• Připravujeme atraktivní akce a aktivity pro
optiky.
• Chystáme další překvapení…

V AČeská
Š Eoční optika
S P4/2005
OLUPRÁCE

S NÁMI

SE

Vážíme si Vás, stávajících zákazníků,
děkujeme Vám za spolupráci a přejeme
hodně úspěchů se značkou Rodenstock,
Porsche Design a Weco.
Těšíme se na Vás, nové zákazníky,
jsme připraveni se Vám
v maximální míře věnovat.
Rodenstock ČR s.r.o., Klatovy

VÁM

V Y P L AT Í ! ! !

b

Rodenstock Impression jednoduše vidět více!

více na dálku

více vlevo

více vpravo

více do blízka

Pouze progresivní čočky Rodenstock Impression
nabídnou Vašim zákazníkům maximální zorné pole

Vyzkoušejte a poznáte rozdíl!

Rodenstock Impression

4/2005 Česká oční optika
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Plastové čočky
z tvrdé pryskyřice
Tvrdá pr yskyřice je v současné době
nejpoužívanějším materiálem pro plastové
brýlové čočky. Přibližně dvě třetiny všech
plastových čoček na světě jsou vyrobeny
z tohoto materiálu, přičemž toto číslo stále
narůstá.
V předchozím článku jsme vysvětlili jednoduchost výroby čoček z tvrdé pryskyřice
pomocí látky RAV 7LC. Tento monomer může
být tvrzen běžným, levným a bezpečným
peroxidem (BPO), až na lehké zabarvení
čoček.

Nyní popíšeme fáze výroby
čoček z tvrdé pryskyřice
technologií RAV 7LC:
1. Smíchání monomeru s peroxidem.
2. Sestavení skleněných forem.
3. Plnění sestav forem.
4. Tvrzení čoček.
5. Otevření vytvrzených sestav forem.
6. Čištění a recyklace forem.

7. Kontrola kvality a prohlídka čoček.
8. Výroba skleněných forem.
ad 1. Smíchání monomeru RAV 7LC
s peroxidem BPO
Monomer RAV 7LC i peroxid BPO -50
vykazují stálé vlastnosti při pokojové teplotě
a nevyžadují žádné speciální podmínky pro
skladování, pokud jsou uchovávány při teplotě
do 40 °C. Monomer je smíchán s iniciátorem
polymerace, peroxidem BPO-50 (tvoří 2,5 %
celé směsi), a dále je přidán požadovaný obsah
UV-absorbérů (asi 0,05 %) a vše je mícháno
1–2 hodiny při teplotě 20–40 °C. Monomerní
směs je přednostně odplyněna ve vakuu během
míchání po dobu asi 30 minut. Hotová směs
monomeru a peroxidu má při pokojové teplotě
stálé vlastnosti a může být uchovávána jako zásoba až dva týdny. V závislosti na výrobním procesu je hotová monomerní směs přefiltrována
filtrem o velikosti 10 a 3 mikrony do menších,
lehce uchopitelných sklenic, které jsou pak
přemístěny do oddělení plnění forem.

ad 2. Sestavení skleněných forem
Místnost určená pro plnění forem nesmí
být vystavena znečištění prachem. Jakýkoliv prach, který se dostane znečištěnými
formami, těsněním nebo ze vzduchu do
sestav forem, znečistí čočky a tím je poškodí.
V této místnosti proto musí panovat bezprašné
prostředí, a to za pomoci přetlaku z filtrovaného vzduchu, a musí v ní fungovat systém,
který zabraňuje vnikání prachu.
Kontrola dvou skleněných forem z inventáře
probíhá manuálně i vizuálně. Kontroluje
se znečištění. Poté jsou vypláchnuty ionizovaným vzduchem. Tentýž postup je použit
i pro těsnění. Čisté formy s těsněním jsou
ručně smontovány k sobě a vzniká tak sestava forem, které jsou naskládány na palety
a převezeny do místnosti určené pro plnění
forem.

obr. 2 Sestavování forem

obr. 1 Schéma výroby čoček
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ad 3. Plnění sestav forem
V místnosti určené pro plnění forem jsou
formy naplněny hotovou monomerní směsí ze
skleněných nádob pomocí injekční stříkačky.
Směs monomeru je pomocí malého přetlaku
dopravena ze skleněné nádoby přes filtry
(o tloušťce od 3 do 1 mikronu) do sestav
forem. Obvodové těsnění musí těsně přiléhat
k okrajům skleněných forem, aby se předešlo
prosakování. Někdy se používá k přitlačení
skleněných forem k sobě pérový držák, aby
lépe přilehly k obvodovému prstenci těsnění.
Doporučené materiály pro těsnění jsou plastifikované PVC, EVA, LDPE a jejich směsi.

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

Brýlové čočky z tvrdé pryskyřice mají slibnou budoucnost, poskytují
zákazníkům pohodlí, bezpečnost a jsou známkou módního stylu.

v České republice

obr. 3 Plnění forem

ad 4. Tvrzení čoček
Naplněné sestavy forem jsou dopraveny
v přepravkách nebo na paletách do tvrdicích
pecí. Formy jsou zde uloženy tak, aby se
případné bubliny přesunuly k okraji čoček.
V pecích je potřeba udržet během celého
procesu 21 hodin přesný tvrdicí teplotní profil
od 70 °C do 90 °C. To může být obtížné,
protože během polymerace se čočky smršťují
a vytvářejí teplo, které ovlivňuje optickou
homogenitu čoček.

obr. 5 Otevírání vytvrzené sestavy forem

ad 6. Čištění a recyklace forem
Špinavé skleněné formy jsou čištěny sérií
procesu namáčení v teplém koncentrátu kyseliny sírové, pak se dvakrát omyjí pod tekoucí
vodou. Následuje opláchnutí deionizovanou
vodou a nakonec sušení horkým vzduchem.

3. část

obr. 7 Kontrola kvality čoček

ad 8. Výroba skleněných forem
Většina v ýrobců plastov ých čoček si
skleněné formy vyrábí sama.
Skleněné formy musí být chemicky tvrzeny,
aby se prodloužila jejich životnost a aby byly
odolné vůči mechanickému poškození během
otevírání forem a vůči poškození chemikáliemi
během čisticího procesu.
Tvrzení skleněných forem probíhá v lázni
roztaveného dusičnanu draselného při teplotě
425 °C po dobu 16 hodin.
Vybavení pro popsanou výrobu plastových
čoček není objemné a je v České republice
snadno dostupné. Díky stabilitě chemikálií
RAV 7LC a BPO je možná i malosériová
výroba (např. během spouštění provozu).
Vybavení na výrobu 100 kusů čoček za den
pomocí RAV 7LC a BPO se příliš neliší od
vybavení potřebného k výrobě 10 000 čoček
za den.

obr. 4 Tvrdicí pece

ad 5. Otevírání vytvrzených sestav forem
Vytvrzené formy se otevírají mechanicky
klínem, který je rozevře od sebe. Vzhledem
k tomu, že vytvrzené pryskyřičné čočky
drží na formách, je při otvírání potřeba velké
opatrnosti, aby se formy nepoškodily. Je
důležité, že skleněné segmenty tvořící formu
jsou chemicky tvrzeny. Formy musí být dále
otevřeny tehdy, kdy teplota čoček dosahuje
přibližně 60 °C, což je u polymeru mez za
teplotou průhybu při zatížení.

obr. 6 Čisticí stroj na mytí forem

ad 7. Kontrola kvality a prohlídka čoček
Plastové čočky se kontrolují vizuálně kvůli
zachycení vad. Mezi nejznámější testovací
metody patří vizuální kontrola za použití polarizovaného světla (zjišťuje se napětí v čočkách)
a kontrola optické homogenity pomocí obloukové lampy. Za pomoci pravidelného statistického barvicího testu čoček se kontroluje
průměrná tvrdost a homogenita čoček.

Není pochyb o tom, že brýlové čočky z tvrdé
pryskyřice mají slibnou budoucnost. Poskytují zákazníkům pohodlí, bezpečnost a jsou
známkou módního stylu.

Hans L. Kuiper
Great Lakes Chemical Corporation
Pokračování příště
4/2005 Česká oční optika
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Požadujeme praxi v oční optice,
VŠ nebo SŠ vzdělání (znalost
angličtiny a ruštiny výhodou),
ochotu cestovat, výborné komunikační
dovednosti, schopnost snadno
navazovat kontakty.
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Nabízíme mimořádně dobré
finanční podmínky, jistotu a zázemí
mezinárodní společnosti.

eting marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketin

� kvalitnÌ br˝lovÈ obruby v origin·lnÌch a p¯itaûliv˝ch barv·ch
� uzn·van˝ design nÏmeckÈ firmy Frame4U
� velk˝ v˝bÏr typ˘ a tvar˘ br˝lov˝ch obrub pro sluneËnÌ i korekËnÌ br˝le
� kombinace se znaËkov˝mi ËoËkami Nikon
a ËoËkami nejvyööÌ kvality Omega Optix
� moûnost kombinace s barevn˝mi, samozabarvovacÌmi i Ëir˝mi ËoËkami
� öirok· paleta barev a zrcadlov˝ch ˙prav

br˝le na mÌru
SIVE ñ

ALLEXCLUSIVE

XCLU

� vûdy modernÌ
a exkluzivnÌ vzhled
� znaËkovÈ produkty
� skvÏlÈ ceny
� öet¯Ì Ëas i n·klady

A LL E

BR›LE NA MÕRU

Omega Optix, s.r.o., Praûsk· 1012, 250 01 Brand˝s nad Labem
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Vybrané kapitoly
z geometrické a vlnové optiky
Pokračování z čísla 3/2005
V této části se budeme věnovat aplikaci zákona lomu. Pomocí zákona lomu prostudujeme chod paprsku jednoduchými soustavami,
skládajícími se ze dvou rozhraní. Konkrétně
budeme hovořit o chodu paprsku hranolem,
klínem a destičkou.

8. Chod paprsku hranolem

úhlem ε1 a láme se na první hraně pod úhlem
εʼ1. Prochází hranolem a dopadá na druhou
hranu pod úhlem ε2 a láme se na druhé hraně pod úhlem εʼ2. Budeme předpokládat,
že hranol je obklopen vzduchem a index
lomu hranolu je n. Velikost úhlu εʼ2 můžeme
určit ze soustavy rovnic popisujících chod
paprsku hranolem.
Soustava rovnic popisujících chod
paprsku hranolem
sin ε1= n sin εʼ1
ε2 = εʼ1– φ
n sin ε2 = sin εʼ2

ε1 úhel, pod kterým paprsek dopadá na
hranol

εʼ1 úhel lomu na první hraně
ε2 úhel dopadu na druhou stěnu hranolu

εʼ2 úhel, pod kterým paprsek opouští
obr. 1 Hranol

Hranol (obr. 1) je opticky průhledné prostředí omezené dvěma rovinami, které svírají
lámavý úhel φ. Roviny hranolu se protínají
v tzv. lámavé hraně (přímka AD). Každá rovina,
která je kolmá na lámavou hranu, vytíná tzv.
hlavní řez hranolu, který má tvar trojúhelníku
(obr. 2).

hranol
φ lámavý úhel hranolu
n index lomu hranolu

První rovnice v soustavě je zákon lomu na
první stěně hranolu, druhou rovnici získáme
ze vztahu pro součet úhlů v trojúhelníku, který
je 180°. Poslední rovnice je zákon lomu na
druhé stěně hranolu.
Úhel, který svírá paprsek vstupující a vystupující z hranolu, se nazývá deviace δ (obr. 3).
Velikost deviace můžeme vypočítat ze vztahu δ=ε1–ε’ 2–φ. Deviace je rovna součtu

částečných odchylek na první stěně hranolu
a na druhé stěně hranolu. Deviace závisí
na úhlu dopadu, na lámavém úhlu hranolu
a na indexu lomu materiálu, ze kterého je
hranol vyroben.
Deviace hranolu
δ=ε1–ε’2–φ
δ

deviace hranolu

ε1 úhel, pod kterým paprsek dopadá na
hranol

ε’2 úhel, pod kterým paprsek opouští
hranol
φ lámavý úhel hranolu

Při daných hodnotách lámavého úhlu
a indexu lomu skla, ze kterého je hranol
vyroben (tzn. pro každý daný konkrétní
hranol), závisí deviace jenom na úhlu
dopadu. Pro každý hranol existuje určitý
úhel dopadu, při kterém nastává minimální
deviace δ m.
Vyjádříme-li závislost deviace na úhlu εʼ1
a lámavém úhlu φ, můžeme najít minimum
funkce a zjistíme, že minimální hodnoty
nabývá funkce pro εʼ1=φ/2, odtud deviace je nejmenší tehdy, prochází-li paprsek
hranolem kolmo na osu lámavého úhlu
(chod paprsku hranolem je souměrný). Je-li
εʼ1 =φ/2, potom platí εʼ1 =–ε2 a εʼ2 =–ε1.
Dosadíme do vztahu δ=ε1–ε’2–φ a dostaneme výsledný vztah pro minimální deviaci
δ m =2ε1–φ (obr. 4).

obr. 2 Hlavní řez hranolu

Na hranol s lámavým úhlem φ dopadá
paprsek monochromatického světla pod
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obr. 3 Deviace

obr. 4 Chod světla hranolem při minimální deviaci

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

Minimální deviace hranolu
δm =2ε1–φ
δm minimální deviace
ε1 úhel, pod kterým paprsek musí dopadat na hranol, aby došlo k minimální
deviaci
sinε1=nsinεʼ1=nsinφ/2
εʼ1 úhel lomu na první hraně
φ lámavý úhel hranolu
V tabulce 1 je znázorněn průběh deviace
v závislosti na úhlu dopadu pro hranol s lámavým úhlem 30° a indexem lomu 1,5. Vidíme,
že deviace nejprve klesá, při určitém úhlu dopadu je minimální a pak opět roste (obr. 5).
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obr. 5 Průběh deviace v závislosti na úhlu dopadu
φ = 30°, n = 1,5

9. Chod paprsku optickým
klínem
V optických prostředích často potřebujeme
odklonit světelné paprsky do určitého směru.
Pokud se jedná jenom o malé odchylky, můžeme použít optický klín. Optický klín je hranol
s malým lámavým úhlem φ. Rovnice, které
platí pro klín, mají jednodušší tvar než rovnice
pro hranol, jsou totiž jejich zjednodušením.
Jestliže paprsek dopadá na optický klín pod
malým úhlem, bude malý i úhel, pod kterým
paprsek klín opouští. Je-li úhel ε malý, platí
sinε≅ε, cosε≅1, kde úhel ε na pravé straně

rovnice je v radiánech1 (viz tabulka 2). Zákon
lomu má pro malé úhly tvar nε=n’εʼ.
Rovnice, které popisují chod paprsku
klínem, získáme zjednodušením rovnic pro
chod paprsku hranolem. Použijeme zákon
lomu pro malé úhly.

Soustava rovnic popisujících chod
paprsku klínem
ε1=nεʼ1
ε2=εʼ1–φ
nε2=εʼ2

ε1 úhel, pod kterým paprsek dopadá na
klín

ε1
δ

–10°
0°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
23°33´ 18°35´ 16°29´ 15°43´ 15°54´ 16°57´ 18°56´ 22°5´ 26°45´ 33°19´ 42°7´

tab. 1 Průběh deviace v závislosti na úhlu dopadu φ = 30° , n = 1,5

ε (°)
ε (rad)
sin ε

1
0,017453292
0,017452406

2
0,034906585
0,034899496

3
0,052359877
0,052335956

4
0,06981317
0,069756473

5
0,087266462
0,087155742

tab. 2 Srovnání hodnoty sinu malého úhlu a hodnoty úhlu v radiánech
1

1 rad je úhel, který v jednotkové kružnici (r = 1) odpovídá oblouku jednotkové délky (délka oblouku = 1),
1 rad ≅ 57°.

εʼ1 úhel lomu na první stěně
ε2 úhel dopadu na druhou stěnu klínu
εʼ2 úhel, pod kterým paprsek opouští
klín
φ lámavý úhel klínu
n index lomu klínu

Ze soustavy rovnic pro klín vyjádříme úhel

εʼ2=ε1–nφ a dosadíme do vztahu pro deviaci
δ=ε1–εʼ2–φ. Dostaneme deviaci optického
klínu δ=(n–1)φ.

4/2005 Česká oční optika
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Optické klíny se nazývají i hranolová skla
a používají se na korekci šilhání. Strana proti
lámavému úhlu se nazývá báze a dává se na
stranu toho svalu, kterému je třeba pomoci.
Optické klíny mají prizmatický efekt (hranolový
účin), který se vyjadřuje v prizmatických (hranolových) dioptriích (označujeme pdpt nebo
pD). Prizmatický efekt 1 pD má takový optický
klín, který ve vzdálenosti 1 metru odkloní kolmo
dopadající paprsek o 1 centimetr.
Dopadá-li světelný paprsek kolmo na optický klín s lámavým úhlem φ, odkloní se o úhel
δ. Klín, který odkloní kolmo dopadající paprsek ve vzdálenosti g metrů o d centimetrů, má
prizmatický efekt Δ=d/g. Např. prizmatický
efekt 2 pD má optický klín, který ve vzdálenosti 1 metru odkloní kolmo dopadající paprsek
o 2 cm. Ze vztahu Δ=d/g nebo z podobnosti
trojúhelníků snadno zjistíme, že ve vzdálenosti
2 metrů klín odkloní kolmo dopadající paprsek
o 4 centimetry.

POZOR!
Uvedené vztahy platí pouze tehdy, dopadá-li
paprsek na první stěnu klínu kolmo, úhel dopadu je potom 0° a ze zákona lomu je i úhel
lomu na první stěně 0°. Paprsek se odklání
až na druhé stěně klínu.

Soustava rovnic popisujících chod
paprsku destičkou

.

10. Planparalelní destička
Planparalelní destička je optické prostředí omezené dvěma rovnoběžnými
rovinami (odpovídá lámavému úhlu 0°).
Destička paprsek od původního směru
neodchyluje, ale posouvá. Důležitá jsou
dvě posunutí – posunutí měřené kolmo na
stěny destičky Δ a posunutí měřené kolmo
na paprsek Δ1.

Δ1 posunutí měřené kolmo na paprsek
Δ posunutí měřené kolmo na stěny destičky
ε1 úhel, pod kterým paprsek dopadá na
destičku
εʼ1 úhel lomu na prvním rozhraní
ε2 úhel dopadu na druhé rozhraní
εʼ2 úhel, pod kterým paprsek opouští
destičku
d tloušťka destičky
n index lomu destičky
Je-li úhel, pod kterým dopadá paprsek
na první stěnu destičky, velmi malý, potom
platí sinε1≅ε1, cosε1≅1 a sin2ε1≅0 a vztahy pro
posunutí paprsku se zjednoduší. Po úpravě

�����

dostaneme

������

obr. 7 Chod paprsku planparalelní destičkou
obr. 6 Prizmatický efekt optického klínu

Podle obr. 6 tgδ =0,01d/g. Mezi prizmatickým efektem klínu a jeho deviací
platí vztah Δ=100 tgδ, prizmatický efekt
optického klínu při kolmém dopadu je roven stonásobku tangenty deviace. Odtud
dostaneme, jaký lámavý úhel musí mít klín
s indexem lomu n, jestliže chceme, aby
klín měl prizmatický efekt Δ. Pro lámavý
úhel klínu platí φ=(1/n–1)arctg(Δ/100).
Deviace je stejně jako u hranolu úhel, měří se
ve stupních. U klínu nás bude zajímat úhel,
o který se odchýlí kolmo dopadající paprsek
po průchodu klínem. Prizmatický efekt je
odchýlení paprsku v cm ve vzdálenosti 1 m,
měří se v prizmatických dioptriích. Rozměr
prizmatické dioptrie je cm/m.
Deviace a prizmatický efekt optického
klínu
δ=(n–1)φ
Δ=100 tgδ
δ
n
φ
Δ
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deviace optického klínu
index lomu klínu
lámavý úhel klínu
prizmatický efekt optického klínu
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Na obr. 7 na planparalelní destičku s indexem lomu n a tloušťkou d dopadá ze vzduchu světelný paprsek pod úhlem dopadu
ε1. Paprsek jde z prostředí opticky řidšího
do prostředí opticky hustšího, láme se ke kolmici pod úhlem lomu ε’1. Prochází destičkou
a dopadá na druhé rozhraní pod úhlem ε2.
Jde z prostředí opticky hustšího do prostředí
opticky řidšího, láme se od kolmice pod úhlem
lomu ε’2. Paprsek, který vstupuje do destičky,
je rovnoběžný s paprskem, který z destičky
vystupuje.
Pro posunutí měřené kolmo na stěny destičky Δ a pro posunutí měřené kolmo na paprsek
Δ1 platí z trojúhelníku AB´B pomocí úhlu ε’1
a tloušťky destičky d vztah: ⎜AB⎜=d/cosε’1.
Z u vedených v z t ahů v y pl ý vá v ý s led ný vztah pro posunutí kolmo na paprsek
. Posunutí
měřené kolmo na paprsek dostaneme z trojúhelníku ADE:

, odtud
.

.

Dosud jsme předpokládali, že destička je
obklopená z obou stran vzduchem. Pokud
by byla destička obklopena jiným prostředím,
museli bychom uvedené vztahy upravit. Je-li
úhel, pod kterým dopadá paprsek na první
stěnu destičky, velmi malý, pro posunutí
paprsku bychom dostali

, kde

nd je index lomu planparalelní destičky a np
index lomu prostředí, kterým je destička
obklopena.
V příští části se budeme věnovat zobrazování kulovou a rovinnou plochou a soustavou
ploch.
Ing. Soňa Jexová
SZŠ a VZŠ Alšovo nábřeží 6, Praha
Pokračování příště
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2. Polášek, J.: Geometrická optika I, učební
text pro SZŠ, Praha 1968
3. Kolektiv autorů: Technický sborník oční
optiky, SNTL, Praha 1975
4. Jexová, S.: Geometrická optika I, učební
text pro obor oční technik, Praha 2004
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Nová generace
multifokálních čoček
Podíváme-li se do nedaleké minulosti, pak
první komerčně úspěšné progresivní čočky
VARILUX 1 (ESSILOR) měly progresivní plochu na přední, konvexní straně čočky. V roce
1965 byla uvedena na trh jejich plastická
verze – VARIPLAS, která měla progresivní
plochu na zadní, konkávní ploše čočky. Na
zadní straně čoček byla i moderní atorická
progresivní plocha GENIUS GRAND zavedená firmou SEIKO v roce 1998, zpočátku
nabízená jen v minusov ých hodnotách.
Výrobní metodu firem ESSILOR a SEIKO
s názvem FreeForm využily k výrobě atorických progresivních čoček v roce 2000 i firmy
RODENSTOCK a ZEISS.

ní si náš zrakový systém snadno zvyká. Bývá
proto označováno jako normální distorze.
Uložení progresivních složek na přední místo
na zadní ploše progresivní čočky je vhodnější,
protože přináší:
a) kratší a efektnější progresi ve vertikálním směru,
b) požadavek na menší, a tím rychlejší
rotaci bulbu,
c) rychlejší přizpůsobení akomodace,
d) rychlejší přizpůsobení vidění na různou
vzdálenost.

obr. 1a Vertikální progresivní komponenty na konvexní
straně čočky

obr. 1b Horizontální progresivní komponenty na konkávní straně čočky

V horizontálním směru postihuje distorze
a zvětšení obrazu náš zrakový vjem výrazně

negativněji (obr. 1b). Horizontální progresivní
komponenty vedou ke vzniku nepříjemné
šikmé distorze, jež vyvolává pocit zdánlivého
pohybu (tzv. swinging effect) a nejistoty,
zvláště při chůzi (obr. 2). Výhodnější je uložení
horizontálních progresivních složek na zadní
ploše progresivní čočky, protože rozšiřuje
oblast nezkresleného zorného pole do periferie v horizontále.
Integrovaná čočka s dvěma progresivními
povrchy představuje optimální sladění progresivních složek ve vertikále na přední ploše
a v horizontále na zadní ploše progresivní
čočky. Zajišťovala by tak optimální, komfortní

obr. 1c Kombinované progresivní komponenty

První duální progresivní čočku s progresivní plochou na přední i zadní straně – tzv.
DUAL ADD – uvedla v Americe na trh firma
JOHNSON & JOHNSON. Rovněž firma
HOYA kombinuje dvě atorické progresivní
plochy a zavádí duální integrovaný povrch
HOYALUX iD, což přináší lepší optické výsledky. Progresivní komponenty na přední
asférické konvexní ploše zajišťují plynulou
změnu dioptrické hodnoty ve vertikálním
směru a asférické progresivní komponenty
na zadní konvexní ploše zase plynulé změny
hodnoty lomivosti v horizontále.
Zvyšování adice ve vertikálním směru vede
ke zvětšování obrazu (obr. 1a). Na toto zvětše-
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obr. 2 Zkreslení obrazu při šikmém pohledu progresivní čočkou

čočky multifokální čočky multifokální čočky multifokální čočky multifokální čočky multifokální čočky multifokální čočky multifoká

vidění v krátkém, ale dostatečně širokém kanále, a to na různou
vzdálenost (obr. 1c). Takto koncipované čočky by měly vyloučit
šikmou distorzi vedoucí k distorzi obrazu a pocitu „plavání“ a nejistoty, zvláště při chůzi.
Vývoj nového tvaru těchto progresivních čoček je velmi náročný
a vyžaduje využití nejnovějších technologií. Tak např. computerová
simulace – Clearness Index – umožňuje reprodukovat zrakovou
ostrost v celé progresivní oblasti, technologie Point Deformation
a Skew Deformation zachycují deformaci při šikmém pohledu progresivní zónou, Balanced View Control umožňuje registrovat pohyb
předmětů a jejich deformaci (obr. 3). Technologie Skew Deformation
Index umožňuje hodnocení nepříjemných pocitů způsobených šikmou deformací, Skew Deformation Recalculation naopak pomáhá
zlepšit zrakové vjemy redukcí distorze a nepříjemných pocitů.
Cílem výzkumů, které provádí společnost HOYA, je dosáhnout
vhodným individuálním zformováním přední plochy progresivní
čočky HOYALUX iD minimalizace vertikálních pohybů očí a hlavy.
Zároveň by odpovídajícím přeformováním zadní plochy čočky měly
být odstraněny rušivější deformace vidění v horizontální rovině. Tím
by bylo dosaženo perfektního, nedeformovaného a pohodlného
vidění na různou vzdálenost.
doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
Literatura:
1. The development of HOYALUX iD integrated double surface
progressive lens
2. Jalie, Mo: Sixth generation of progressive power lenses

Oznámení
S lítostí oznamujeme,
že zemřel náš kolega,
pan Vladimír Brabenec,
dlouholetý vedoucí oční
optiky v Plzni. Opustil
nás nejen skvělý optik, ale i kamarád, na
kterého budeme vždy
vzpomínat.
Oční optici západočeského kraje.
obr. 3 Srovnání šikmé deformace před a po zkorigování
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OPTIC 2005
Medzinárodná výstava
očnej optiky a oftalmológie
9.–11. september 2005, Výstavisko – Agrokomplex Nitra
Počet vystavovateľov: 50
z toho zahraničných: 11
Vystavovatelia a ďalšie zastúpené firmy
z krajín: Česká republika, Čína, Francúzsko,
Hongkong, Nemecko, Poľsko, Rakúsko,
Taliansko, Slovensko, Švajčiarsko, USA
a Veľká Británia.
Obsadená plocha: 1 434 m2 netto,
zvláštne predvádzacie plochy: 700 m 2
brutto
Počet návštevníkov: 925
Návštevníci z krajín: Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Maďarsko, Nemecko,
Poľsko, Rakúsko, Slovensko a Slovinsko.
Podiel zahraničných návštevníkov: 7 %
Počet akreditovaných novinárov: 35

Referencie

Profesionálna štruktúra:
zastúpenie odborníkov: 74 %
ostatná verejnosť: 26 %
Spokojnosť návštevníkov s výstavou:
úplne spokojní – 74 %
čiastočne spokojní – 23 %
nespokojní – 3 %
nevedeli – 0 %

Cena OPTIC 2005

Celkové hodnotenie účasti:
veľmi úspešná – 15 %
dosť úspešná – 72 %
nie veľmi úspešná – 12 %
celkom neúspešná – 1 %

Počet prihlásených exponátov: 10
Počet ocenených exponátov: 3

Návštevníci
Rozhodovacie právomoci:
až 72 % návštevníkov malo rozhodovacie
právomoci pre uzatváranie kontraktov.
69 % návštevníkov bolo z maloobchodov
s očnou optikou.
Česká oční optika 4/2005

Zahraničie – 7 %

Vystavovatelia
94 % vystavovateľov uviedlo, že na veľtrhu
realizovali objednávky alebo podpisovali
kontrakty. Celkový objem obchodov zrealizovaných na veľtrhu odhadli vystavovatelia
na 16,3 mil. Sk.

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

50

Bydlisko návštevníkov zo Slovenska:
Banskobystrický kraj – 9 %
Bratislavský kraj – 20 %
Košický kraj – 5 %
Nitriansky kraj – 23 %
Prešovský kraj – 4 %
Trenčiansky kraj – 10 %
Trnavský kraj – 14 %
Žilinský kraj – 8 %

Prihlásené exponáty boli hodnotené v kategóriách: dioptrické okuliare, slnečné
okuliare, športové okuliare, prístroje, stroje
a zariadenia.

Ocenené exponáty:
Okuliare adidas „GAZELLE CLIMA COOL“
PRESTILINEA s.r.o. Bratislava
Automatický brúsny systém „KAPPA CT“
ESSILOR SLOVAKIA s.r.o. Bratislava
Centrovací systém RV TERMINAL
Carl ZEISS s.r.o. Bratislava
Ing. Jana Čierna,
predseda predstavenstva SOA
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Rozhovor s ing. Františkom Ďurkovičom,
riaditeľom obchodnej skupiny č. 3
a organizátorom výstavy OPTIC 2005 v Nitre
Ako by ste zhodnotili výstavu OPTIC 2005 v Nitre?
Medzinárodná výstava očnej optiky a oftalmológie OPTIC 2005 sa
konala v dňoch 9.–11. septembra vo výstavnom areáli Agrokomplexu
v Nitre po druhý krát s mottom „Optika pod drobnohľadom“.
Organizátormi výstavy boli Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra a Slovenská optická asociácia, spoluorganizátormi Komora očných optikov a oftalmológov Slovenska a Slovenská lekárska spoločnosť.
Teší nás, že 83 % vystavovateľov z minulého ročníka prišlo na
podujatie opakovane, predovšetkým so záujmom o nové obchodné
kontakty (23 %), realizáciu priamych objednávok (15 %), posilnenie
imidžu a prestíže (17 %), príležitosť prezentovať novinky (20 %),
možnosť rozvíjať existujúce obchodné vzťahy (20 %) a ďalšie.
4/2005 Česká oční optika
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Akú pozíciu má podľa Vášho názoru výstava OPTIC 2005
na Slovensku?
Aj druhý ročník tejto odbornej výstavy môžeme považovať za najprestížnejšiu kontraktačno-prezentačnú výstavu očnej optiky a oftalmológie na Slovensku. Túto skutočnosť potvrdzuje zúčastnený
počet priamych vystavovateľov, ich štruktúra, obsadená výstavná
plocha, absolútna návštevnosť a jej regionálna vyrovnanosť v rámci Slovenska a profesionálne zastúpenie návštevníkov.
V ktorom pavilóne sa konala výstava OPTIC 2005?
Výstava sa uskutočnila v najväčšom a najmodernejšom nitrianskom pavilóne M4, ktorý má brutto plochu 4 000 m2. V tomto
pavilóne bolo možné zabezpečiť jednak komplexnú prezentáciu
všetkých záujemcov zo strany vystavujúcich firiem, ako aj začlenenie sprievodného programu do celkového diania na výstave.
Nesporne veľkou výhodou bolo i to, že parkovanie pre návštevníkov a aj pre vystavovateľov bolo zabezpečené priamo v areáli
výstaviska pri pavilóne M4.
Aký počet vystavovateľov a návštevníkov sa zúčastnil
tohto ročníka?
Výstavy OPTIC 2005 v Nitre sa zúčastnilo 50 priamych vystavovateľov, ktorí zastupovali takmer 200 výrobcov. Čistá obsadená
výstavná plocha bola 1 434 m2. Na sprievodné podujatia bola
vyčlenená ďalšia výstavná plocha cca 700 m2. Až 94 % vystavovateľov realizovalo na podujatí objednávky alebo podpisovalo
kontrakty, ktorých objem podľa informácií vystavujúcich firiem
možno odhadnúť na 16,3 mil. Sk. 87 % vystavujúcich firiem
považovalo podujatie za úspešné.
Na podujatie prišlo do Nitry 925 návštevníkov, z ktorých 7 % bolo
zo zahraničia. Dominovali odborníci (74 %), u ktorých možno konštatovať vysokú mieru spokojnosti. Najväčší podiel z návštevníkov
predstavovali zástupcovia optického maloobchodu (69 %).
Výstave OPTIC bola venovaná pozornosť aj zo strany oznamovacích prostriedkov. Akreditovaných bolo dovedna 35 novinárov.
Môžete nám bližšie opísať sprievodné akcie, ktoré sa
konali počas výstavy?
Súčasťou výstavy OPTIC bol i sprievodný program, ktorý bol
zameraný predovšetkým na predstavovanie noviniek jednotlivých
firiem. Nechýbalo ani internetové centrum. Spoločenskou súčasťou podujatia bol reprezentačný ples.
Atraktívnou sprievodnou akciou bola súťaž o Cenu OPTIC 2005,
kde sa hodnotili prihlásené exponáty v kategóriách dioptrické
okuliare, slnečné okuliare, športové okuliare, prístroje, stroje a
zariadenia. Základnými kritériami hodnotenia boli dizajn, funkčnosť a inovácia v materiáloch.
Zaujímavým rozptýlením pre vystavovateľov a návštevníkov boli
módne prehliadky, ktoré sa konali denne práve v pavilóne M4.

1. odborný kongres
očných optikov
a optometristov
14.–16. 10. 2005, Jasná

Optici na Slovensku sa stretli na svojom odbornom kongrese
v Jasnej. Program kongresu bol naplnený odbornými prednáškami
z oblasti refrakcie, kontaktných šošoviek a marketingu očnej optiky.
Súčasťou bol riadny snem KOOOS, ktorý riešil budúcnosť očnej
optiky na Slovensku.

obr. 1 Prezident KOOOS Martin Morvay pri zahájení kongresu

Čo by ste chceli odkázať čitateľom pre budúci rok?
To je veľmi jednoduché. Ak ste nemali čas a nenavštívili ste
tohtoročnú výstavu OPTIC 2005, budúci rok určite nemôžete
zmeškať. Organizačný tím Agrokomplexu – Výstavníctva v Nitre
spoločne so Slovenskou optickou asociáciou a Komorou očných
optikov a optometristov si Vás preto už teraz dovoľujú pozvať do
Nitry na tretí ročník výstavy OPTIC 2006. Výstava sa uskutoční
v termíne 22.–24. septembra 2006.
obr. 2 Prezentácia generálneho sponzora kongresu, spoločnosti Danae Vision,
s hosťami z Belgicka a Japonska

Ďakujeme za rozhovor.
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Ing. Ivan Vymyslický
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Multifokální čočky VARILUX
Okamžité a ostré vidění
na všechny vzdálenosti

Multifokální čočky Varilux
jsou ideálním řešení pro presbyopy,
kteří chtějí vidět ostře na všechny
vzdálenosti bez nutnosti stále
nasazovat a sundávat brýle

Vidění
do dálky

• Varilux - světově nejrozšířenější
multifokální brýlové čočky

Vidění na střední
vzdálenost

• 45 let zkušeností ve službách potřeb

4/2005 Česká oční optika
Vidění
do blízka
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Mezinárodní veletrh
oční optiky a brýlí
Paříž, 21.–24. 10. 2005

•Kategorie Brýlové čočky: ESSILOR za
model ESSILOR ANTI-FATIGUE
•Kategorie Kontaktologie: JOHNSON &
JOHNSON za výrobek ACUVUE ADVANCE
for ASTIGMATISM
•Kategorie Přístroje pro krátkozraké: ESCHENBACH OPTIK za výrobek MY READER
•Kategorie Sportovní brýle: DEMETZ za
model ROS de SQUEEL
•Kategorie Obruby – technologická inovace: HERRLICHT za model HERRLICHT
HOLZBRILLE

•Kategorie Optické obruby – styl, design:
BOZ za model GENIUS

Zlaté Silmo 2005
v podrobnostech – Co by Vás
mohlo zajímat

SILMO – sjednocuje všechny hráče
z profese optiky. Přirozená elegance,
mezinárodní rozhled, úspěchy, inovace,
kvalita. SILMO, to je místo pro všechny
módní styly, každý styl a každou značku.

Kategorie: Přístroje pro krátkozraké
Vítěz: společnost ESCHENBACH OPTIK
Výrobek: čtecí zařízení My Reader

SILMO v číslech
48 484 návštěvníků (22 310 z Francie
a 21 174 ze zahraničí),
1 050 vystavovatelů,
80 000 m2 výstavní plochy ve 4 halách

Silmo d‘Or 2005
Tradiční cena Silmo d’Or představuje ocenění inovativního ducha a kreativity v optické
profesi. V letošním roce byla cena udělena
v 9 kategoriích. Zlatá Silma přebrali vítězové
tentokrát na slavnostním večeru v luxusních
prostorách oranžerie na zámku ve Versailles.
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•Kategorie Sluneční a módní brýle: KATA
EYEWEAR za model BEAM 2
•Kategorie Brýle pro děti a dospívající mládež: LOGO za model Bam’boo
•Kategorie Přístroje, nářadí a materiály:
ESSILOR za výrobek KAPPA CTD, ex aequo
OPTI 3 za výrobek LOGIC DRILL

Čtecí zařízení od firmy Eschenbach Optik
umožňuje slabozrakým či lidem s makulární
degenerací prohlížet si obrázky, rodinné
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fotografie, přečíst si nápisy na lahvičkách od
léků, noviny, časopis či knihu.
Vlastnosti čtecího zařízení:
– zvětšení: od 7násobného po 45násobné,
– ovládací zařízení je uzpůsobeno tak, aby
se dalo snadno ovládat (zapnuto/vypnuto,
nastavení optimální rychlosti čtení, která
člověku bude vyhovovat, nastavení jasu
obrazovky),
– ovládací zařízení je vymyšleno tak, aby se
uživatel v textu neztratil, tzn. není nutné
ovladačem pohybovat tam a zpět, když
čtenáři/čtenářce slovo „uteče“, pohybuje
totiž ovladačem v jednom směru,
– text si lze naskenovat po odstavcích,
nebo po řádcích (dle preferencí), a poté
si zvětšovat jednotlivá slova, uživatel tedy
nemusí pohybovat dokumentem, což bývá
často únavné,
– obrazovku zařízení tvoří LCD monitor, takže
nehrozí škodlivé záření, lze si nastavit úhel
obrazovky a výšku, ve které bude obrazovka umístěna,
– zařízení lze snadno přenášet (podobně jako
notebook).
Pro zájemce lze dodat, že kromě tohoto
výrobku, který zvítězil v kategorii Přístroje
pro krátkozraké, nabízí společnost Eschenbach nově také přístroj SmartView 3000,
jenž funguje na podobné bázi, liší se však
v některých parametrech: umožňuje zvětšení
3–35násobné, v případě textu lze zvolit buď
černá písmena na bílém podkladě, či bílá na
černém podkladě. Text lze číst po řádcích, lze
zaměřit několik řádků zároveň, je však nutné
pohybovat se pomocí značek určujících horizontálu a vertikálu. I toto zařízení umožňuje
prohlížení obrázků či fotografií.
Nejmenší novinkou v oblasti přístrojů zvětšujících text je pak přístroj Color Pocket
Viewer (Zvětšovací zařízení do kapsy). S tímto
zařízením lze snímat texty, fotografie, ilustrace
a trojrozměrné předměty. Umožňuje rovněž
uživateli psát krátké zprávy, nebo podepisovat
šeky, neboť je v něm na tyto účely zabudovaná mechanika. Zvětšení je 7násobné, přístroj
je na baterii, váží přibližně 300 gramů a měří
16,5 x 0,9 cm.
Kategorie:
Obruby – technologická inovace
Vítěz: společnost HERRLICHT
Výrobek: obruby ze dřeva
S návrhem dřevěných obrub přišel Andreas
Licht, který navrhuje nábytek.
Obruby jsou celé ze dřeva, neobsahují
žádné plastové či kovové části. Vyrábějí se ze
dvou typů dřeva, z javorového či třešňového,

a to ve světlém či tmavém odstínu, u varianty
z javorového dřeva navíc existuje i varianta
v černé barvě. Lze si tedy celkem vybrat
z 5 druhů obrub. Každé obruby se vyrábějí na
zakázku, aby byly uzpůsobeny pro každého
jednotlivého zájemce.
Zaujalo nás...
Brýlové obruby značky CALIFORNIA
SPECS

Jedná se o brýle (na čtení i sluneční)
s obrubami buď z kovu, či plastu. Jednotlivé
typy dostaly název podle měst, míst či významných institucí v Kalifornii, např. Fresno,
San Francisco, Ucla či Yosemite. Brýle mají
vyměnitelné plastové stranice, lze si tedy
vybrat buď stranice obsahující slova či věty,
stranice se zvířecími potisky, dvoubarevné
stranice, případně etno stranice. V roce
2006 mají být motivy doplněny o další, např.
o květinové motivy.

Veletrh SILMO 2005
jako inspirace...
„Vzhůru nohama“ (Upside Down)
V prostoru s tímto názvem byly představeny
tisku neobvyklé, luxusně vypadající, extravagantní, hovorově by se dalo říci až „úleťácké“
brýle, z nichž porota vybírala ty „nejextravagantnější“. Prostor z černých panelů dokreslovaly židle visící ze stropu, lustry čnící z podlahy
a brýle na plastových podnosech zavěšených
na stropě pomocí řetězů. Inspirací pro název
prostoru se stal fakt, že většina zákazníků,
a především zákaznic očních optik by si přála
mít brýle ve stylu „naopak“, tedy brýle, které
by jim nejenom sloužily, ale vyhovovaly by
jejich „nejbláznivějším představám“ a tak by
dokreslovaly jejich osobnost. Předsedkyně
společnosti Carlin International k pojetí tohoto
prostoru dodává: „V současnosti se v oblasti
luxusního zboží setkáváme se dvěma trendy.
Luxus je buď dáván na odiv, což v případě
brýlí znamená třpytivé obruby, výrazná loga,
neobvyklé tvary a elegantní materiály, to vše
s takovým podtextem, že to celé můžete nebo
nemusíte brát vážně. Oproti tomu existují
zákazníci, kteří hledají mnohem osobitější

vyjádření luxusu. Chtějí delikátnější vyjádření,
tedy zdrženlivější luxus.“
Novináři vybírali „nejextravagantnější“ obruby z následujících značek: BOUCHERON,
DIOR, FENDI, HI TIMMI, IC BERLIN, JOHN
RICHMOND, KENZO, THIERRY MUGLER,
ROMÉO GIGLI, VALENTINO, X-ICE. Sympatie novinářů a toto speciální ocenění získala
nakonec značka KENZO a bylo rozhodnuto,
že od nynějška bude tato cena udělována na
každém dalším ročníku veletrhu SILMO.

Fórum trendů – hra se světlem a perspektivou, třpytivé a blýskavé efekty,
odlesky a jiskření
V této spojnici mezi pavilony sestavené
z vypouklých zrcadel byly vystaveny modely
a přístroje, které zvítězily v kategorii Zlaté
Silmo 2005. Příchozí tedy mohli vidět výrobky
v odrazech zrcadel ze všech stran, zároveň se
jako ti, kdo si výrobek prohlížejí, sami odráželi
svými postavami v zrcadlech. Výsledkem byl
opticky světlý a jasný prostor plný odlesků
a odrazů všech lidí a předmětů momentálně
se nacházejících v prostoru.
redakce
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Módní optické trendy

pro začátek roku 2006

Zákazník také od každého nového produktu
vyžaduje inovativní prvky. Nové trendy směřují
k výrobkům připomínajícím science fiction
a překonávají současné limity představivosti.
Tyto charakteristiky platí hlavně pro design
slunečních brýlí od firem Carrera, Cébé,
Com8 nebo Initium.

jsou měněny futuristickým designem brýlí,
což se uplatňuje především na modelech
slunečních brýlí.

Jaké materiály, tvary a barvy
jsou v kurzu?

Trendy pro konec podzimu 2005 a zimu přicházejícího roku 2006 slibují jak odvážnější,
tak i více uměřený design brýlí. Výrobci se
zaměřili především na vyváženost mezi zábavou a okázalostí. Brýle nejsou zkrátka jen
módní doplněk, ale taky způsob, jak vyjádřit
svůj životní postoj.

Co hledá zákazník?
Zájemce o brýle, které by byly „in“, chce
překvapující produkty s šokujícími efekty,
v nichž se mísí celé spektrum barev a které
svojí průhledností a leskem dotvářejí obraz
pravé přírody. Hovoří se o takzvaném chameleonském efektu, hýřícím barvami, a o materiálech, jež evokují základní prvky přírody.
Jako příklad barevného efektu může posloužit kolekce firmy Axebo s názvem X-Light
Caméléon, která nabízí dvoubarevné vyměnitelné ornamenty umístěné na vrchní hraně
čočky brýlí. To jim dává naprosto originální
charakter.
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Design obrub míří k jednoduchosti využívající dílů, které dohromady působí sebevědomým dojmem. Přírodní barvy přinášejí
elegantní vzezření, cílem je přitom zářivost
a průsvitnost. V nových trendech je rovněž
jasná inspirace přírodou zkombinovaná
s technologickou zručností. Tento design je
nazýván „eco-luxury“.
Nová série produktů od firmy Ventilo například nejenže spojuje dohromady různé
materiály, ale v jejich barevných kombinacích
se uplatňují právě přírodní odstíny jako oranžová nebo parmská a olivová zeleň. Stejně
si počíná i Gouverneur A. se svým modelem
Scala, jehož laserem vyřezané brýle působí
dojmem nepravidelnosti. Barvy tohoto modelu
jsou ryze přírodní, jako například tyrkysová,
pistáciová, bronzová či měděná. A pozadu
nezůstává ani Gucci, jehož obruby jsou k mání
v ostrých odstínech a barevných kombinacích, jako zeleno-červená, fialovo-mandarinková, čokoládovo-červená či fialovo-zelená.
Přírodní barvy jsou vůbec doménou modelů
většiny renomovaných značek.
Obecně se tvary obrub čím dál víc stávají
vysokým designérským uměním a kladou
si za cíl působit nápadně. Obrysy obličeje

Přístup k používání materiálů se snaží skloubit drahé a noblesní substance se syrovými,
hrubými materiály (tak se mohou kombinovat
třeba dřevo, kůže, želvovina apod.). Úkolem
je docílit hravého dojmu perleťového lesku,
zdobnosti a průsvitnosti. Rámy brýlí jsou víc
zaoblené a snaží se obestřít obličej. Čočky
jsou v nejnovějších trendech zrcadlové nebo
zabarvené různými odstíny tak, aby bylo dosaženo luxusního efektu.
Slavná módní firma Giorgio Armani například
připravuje modely se šavlovitě tvarovanými
stranicemi a malými ozdobnými šroubky,
které jsou alternativou ke kovovým modelům
s logem vsazeným do dekorativního kamene
a se sofistikovanými tvary pokrytými kůží.
Na druhé straně se všechny produkty rovněž snaží zvýraznit futuristickou technologii:
na obruby brýlí jsou tedy kladeny obrovské
designové nároky, tvary jsou geometrické,
s lehce sportovními sklony, ale hlavně se špičkovými ergonomickými vlastnostmi. Barvy
jsou elektrizující v každém odstínu.
Face á Face se svou kolekcí Signs například pracuje s matnými linkami, které vytvářejí kontury obrub a zakrývají funkční prvky
brýlí, výztuhy a panty. Barevné kombinace
těchto brýlí v současnosti zahrnují takové
lahůdky, jako je citronová nebo průsvitně
červená spojené s tygrovanou želvovinou,
nebo průsvitně tyrkysová v rezonanci s křemenitě černou.
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Současné trendy
přepychových modelů
Byla-li řeč o luxusních modelech brýlí, pak
se nejznámější značky – přes tisíce odlišných
názorů zákazníků – rozdělují do dvou klíčových trendů. První z nich vystavuje na obdiv
bez jakéhokoliv studu svoje přepychové prvky
a dá se nazvat extravagantním trendem.
Druhý naopak luxusní nádech jen naznačuje
a schovává ho do vnitřního a méně zjevného
charakteru brýlí. Tento trend pak nese přízvisko spirituální.

Extravagance
Generace vzešlá z amerického hip hopu,
zvaná též „bling bling generation“, ráda ukazuje luxusní doplňky, jako jsou drahé velké
šperky, luxusní automobily a rovněž brýle
s velkou dávkou okázalosti. Zvlášť patrná je
tato móda u slavných černých rapperů, často
ověšených ohromnými diamantovými řetězy,
prsteny a přívěsky. Tato generace si potrpí na
symboly, talismany, pompézní materiály robustních tvarů a nebojí se nikoho a ničeho. Zábava
a lehkovážnost jsou znaky jejich přístupu k pořizování si luxusních věcí, hraničící až s jistou
posedlostí. Poslední noblesní kolekce jsou
zaměřeny na vizuální efekty. Mimo jiné jsou
v tomto trendu v kurzu výrobci jako např. Dior,
Christian Lacroix, Gaultier Paris nebo Khaled.
Totéž platí pro některé designéry, kteří vytvářejí
brýle s dávkou bláznivosti a velkým důrazem na
kontrast, jako je například Marti Guixé. A pak
je tu poetický svět Jurgena Beye, jenž přetváří
staré objekty a nábytek.

Spiritualita
Někteří zákazníci preferují jiný názor na luxus
než ti, kteří mají rádi přepych jasně viditelný
a extravagantní. Hledají totiž druh luxusu, jenž
nabízí uměřený stupeň výjimečnosti a emotivity. Kontrolované, dalo by se říct klidné efekty,
jsou poodkryté nebo odhalené v jakémsi polonastínění, takže dojem z nich není tak silný
a prvoplánový. Jednoduché tvary, minimalistické linie, sofistikované materiály, exkluzivní
styly, to vše směřuje k intelektualizaci, tedy
k takovému druhu luxusu, který se drží méně
nápadných siluet. Martin Margiela, Armani,
Laurent Mercier, Adeline André, Dominique
Sirop a další, to jsou mistři v umění kompromisu, kontroly a rozvážnosti.
Brýlové obruby odpovídající spirituálnímu
trendu si propůjčily vzhled vzdušné průzračnosti zdůrazněné kovovou linkou nebo
barvou, aby získaly svůj charakter. Tohoto cíle
může být dosaženo také pomocí obrub, které
jsou jednolité a jejich jednobarevná střízlivost
z nich činí překrásný šperk zdobící obličej.
Zdroj: tiskové zprávy, redakce
Foto: A. P. Foucha, redakce

OPTICKÁ
VELETRŽNÍ
SEZONA
2006
13.–15. 1. Opti München
Mnichov, SRN
www.opti-munich.com
12.–14. 2. Vision-X Dubai
Dubai, Spojené arabské emiráty
www.opticalmiddleeast.com

13.–15. 4. EXPO LOOK 2006
Seoul, Korea
www.expolook.co.kr
5.–8. 5. MIDO
Milán, Itálie
www.mido.it

17.–19. 2. DIOPS 2006 Daegu
International Optical Show
Daegu, Korea
www.diops.co.kr

11.–13. 5. Midwest Vision Congress
& Expo 2006
Rosemont, USA
www.midwestvisioncongress.com

22.–24. 2. CHINA (Shanghai)
INTERNATIONAL OPTICS FAIR
Shanghai, Čína
www.orientexhibition.com.hk

26.–27. 5. OPTEXPO
Kielce, Polsko
www.targikielce.pl

24.–26. 2. OPTA
Brno, ČR
www.bvv.cz/opta
9.–12. 3. Optik 2005
Istanbul, Turecko
www.gima.de
10.–12. 3. EXPOOPTICA
Madrid, Španělsko
www.expooptica.ifema.es
10.–13. 3. MSOO
Moskva, Rusko
www.expocentr.ru
31. 3.–2. 4. Vision Expo East
New York, USA
www.visionexpoeast.com
1.–2. 4. Vision Canada West 2006
Vancouver, Kanada
www.vision-canada.ca

12.–15. 7. Abióptica
Sao Paulo, Brazílie
www.abiotica.com.br
14.–16. 9. Vision Expo West
Las Vegas, USA
www.visionexpowest.com
22.–24. 9. OPTIC
Nitra, SR
www.agrokomplex.sk
11.–13. 10. IOFT
Tokyo, Japonsko
www.ioft.jp
27.–30. 10. SILMO
Paříž, Francie
www.silmo.fr
7.–9. 11. HONG KONG OPTICAL FAIR
Hong Kong
www.hkopticalfair.com
redakce
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2OO6
přijděte se podívat
12. mezinárodní veletrh oční optiky a oftalmologie
24.–26. 2. 2006, Brno – výstaviště, Česká republika, www.bvv.cz/opta
Vystavovatelé a návštěvníci 12. mezinárodního veletrhu oční optiky a oftalmologie
OPTA se ve dnech 24. až 26. února 2006
setkají ve větším a modernějším pavilonu V na
brněnském výstavišti.
Veletrh OPTA je ideálním místem pro pracovní setkání výrobců, prodejců a distributorů optických a oftalmologických přístrojů,
brýlových obrub, slunečních brýlí, brýlových
čoček i kontaktních čoček z celého světa.
Minulý ročník veletrhu navštívilo 5 235 návštěvníků, z toho 913 jich přicestovalo ze
zahraničí. Během tří dnů si prohlédli atraktivní
expozice 218 vystavujících firem. Tato čísla
potvrzují pozici veletrhu OPTA jako největší
a nejvýznamnější akce svého druhu ve střední
a východní Evropě.
Mediálními partnery veletrhu OPTA jsou
Medical Tribune, Zdravotnícke noviny (SK),
Euro a Česká oční optika.

NOVINKY
– OPTA 2006 v novém moderním klimatizovaném pavilonu V.

SMĚR: PRAHA, OLOMOUC, BRATISLAVA, WIEN
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HOLIDAY INN BRNO
KONGRESOVÁ HALA
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1
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BRATISLAVA, WIEN, OLOMOUC
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VSTUPY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
REGISTRACE, POKLADNY, ŠATNY

BVV FAIR TRAVEL
BVV BANKA

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BVV

SMĚR: CENTRUM
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SMĚR: SVITAVY, HRADEC KRÁLOVÉ, WROCLAW

P

– Vstup do areálu výstaviště branou
č. 1 a 4.
– Mezi hotelem VORONĚŽ a pavilonem V
bude návštěvníkům k dispozici BVV BUS.
– Parkování pro návštěvníky v EXPOPARKING u 4. brány nebo v areálu v blízkosti
pavilonu V.
– Pokladny, registrace, šatny, Press Center, Business Center, restaurace – vše
v pavilonu V.
– Doprovodný program – odborné přednášky a firemní prezentace v přednáškovém prostoru pavilonu V – tzv. Lectures
Point.
– KONGRES OPTA pro učitele a optiky z regionu střední a východní Evropy organizovaný pod záštitou ECOO a AEUSCO.
– TOP OPTA – nová soutěž pro vystavovatele o nejlepší exponáty.

P
P

Základní informace
Provozní doba: 9.00–18.00 hodin,
v neděli 9.00–15.00 hodin
Vstupné: celodenní 200,- Kč, zlevněné
100,- Kč, nedělní 50,- Kč.

PARKOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ

PARKOVÁNÍ VYSTAVOVATELŮ
TRASA BVV BUSU

Další informace o veletrhu OPTA naleznete také na internetu: www.bvv.cz/opta
Tiskové středisko BVV

Nová kolekce brýlových obrub

Italian Classic
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Vrátí suché oči do života.

Přípravek Visine SUCHÉ oči obsahuje 3 složky, které
pomáhají obnovit 3 vrstvy slzného filmu.
• Lipidová složka brání odpařování slz a zvláčňuje
povrch oka.

DLOUHODOBÝ ÚČINEK*)

• K dostání ve formě gelových kapek, které v okamžiku
kontaktu s povrchem oka přechází do kapalného stavu.
• Výrazná úleva od příznaků suchých očí.*)
Zdravotnický prostředek. Gelové kapky, tekuté. K aplikaci
do oka. Před použitím čtěte příbalový leták.
Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, Praha 5, 15000,
www.pfizer.cz

Specialista v péči o zdraví Vašich očí
VIS-2005.08.02

*) Reference: 1) Bengley C.G., et al., The relationship between habitual patient-reported symptoms and clinical signs amongpatients with dry eye of varying severity, Investigative Ophtalmology and Visial Science,
Nov.2003, Vol.44,No.11. 2) Burgalassi L., et al: Effect of xyloglucan (tamarind seed polysaccharide) on conjunctival cell adhesion to laminin and on corneal epithelium wound healing, European Journal of Ophtalmology,
Vol. 10, No. 1, 2000,
pp. 71-76,
3) Data on4/2005
file. Pfizer Limited, 4) Bux A.V., et al: Comparison between two artificial tear substitutes in wearers of contact lenses, Editorial, Univesita degli Studi di Bologna.
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Na této rubrice spolupracují
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Důsledky
dětské afakie
1. část

Jedním z nejčastějších následků neléčené dětské afakie je těžká slabozrakost či
slepota. Vidění je ve své podstatě založeno
na empirickém vnímání a vše je otázkou
postupného vývoje. U zdravého dítěte se
po narození postupně vyvíjejí složité mechanizmy, dochází k provázání základních
reflexů, které jsou v našem dalším životě
nezbytností pro spokojený život. Jedním
ze základů, které se musíme naučit, je
jednoduché binokulární vidění, umožňující
bezpečnou orientaci v prostoru a poskytující
tak základní předpoklad pro naše chování
a další aktivity.
Lidské oko je těsně po narození vysoce hypermetropické. Novorozenecká sítnice, jako
jedna z mála tkání v lidském těle, vykazuje
ještě buněčné dělení a ještě se diferencují
čípky a tyčinky v oblasti makuly. Po narození
je přítomen primitivní monokulární fixační
reflex, kdy se oční pár nezávisle na sobě
upíná nejčastěji ke světelným zdrojům a každé oko se dívá zvlášť, proto hovoříme o tzv.
alternujícím vidění. Tento stav se upevňuje
do 2. měsíce lidského života. Ve 2. měsíci se
již vyvíjí binokulární fixační reflex, dítě začíná
fixovat pozorovaný předmět oběma očima,
svou pozornost obrací ke světlu, osobám
a k pohyblivým předmětům. Pohyby jsou však
ještě mírně chaotické, přesnost fixačních
reflexů je přímo úměrná vývinu makuly coby
nejdůležitější části lidské sítnice, umožňující
nejostřejší vidění. Ve 3. měsíci se vyvíjejí
první reflexy konvergence a divergence. Oční
pár se snaží fixovat určitý předmět, snaží se
udržet jeho obraz po co největší dobu v makule. Následkem této snahy se vyvíjí v mozku
první fúzní podněty (vytváří se normální
retinální korespondence). Ve 4. měsíci je
již dostatečně vyvinut ciliární sval umožňující
akomodaci, a proto se dítě soustřeďuje na
blízké předměty a podněcuje tak konvergenční reflex. V 5. měsíci je již fixační schopnost
na velmi dobré úrovni a dítě se soustřeďuje
na barevné hračky a předměty kolem sebe.
V polovině prvního roku života již dítě udrží
konvergenci společně s akomodací na něko-
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lik vteřin a je již schopno rozeznat prostorovou
hloubku předmětu na dosah paže. V následujících měsících se tato spolupráce upevňuje,
zvláště pak koordinace ruka–oko, jež výrazně
podporuje fúzi, a vytváří se tak podněty pro
správnou motoriku celého lidského těla. To
vše je pak upevněno zhruba ke konci prvního
roku života, kdy se dítě již snaží chodit a zásobuje tak mozek dostatečným množstvím vizuálních informací nutných k pevnému provázání
všech reflexů umožňujících plnohodnotné
binokulární vidění. Po prvním roce života
jsou tedy položeny základy fúze důležité pro
následně nejdokonalejší prostorové vnímání –
stereopsi. Tyto stupně vidění se upevňují
do 5. až 6. roku, kdy se již ukončuje proces
emetropizace. Tato souhra různých reflexů
je v 1. roce velmi slabá, ve 3. roce pak mírně
nestabilní a v 5. až 8. roce můžeme hovořit
o konečném stabilním stádiu.
Jak je z vývoje lidského zraku patrné, již
první týdny života dávají člověku nezbytné
informace pro dokonalý vývoj jeho zraku.
V případě dětské katarakty je oko ochuzeno
o vizuální sepjetí s okolím a sítnice tak nemá
dostatečné informace pro svůj zdravý vývin.
Takto vzniklé patologické stavy se proto
musí co nejrychleji chirurgicky řešit (udává
se, že nejpozději do dvou týdnů po narození;
pozdější extrakce čočky výrazně snižují možnost normálního vidění). Po vyjmutí zakalené
čočky se dosáhne dostatečného informačního zásobení sítnice a ta se pak může bez
problému vyvíjet. Fyziologicky zdravé oko
novorozence je vysoce hypermetropické
a nemá tím pádem ještě možnost vidět ostře.
V případě malého afakického dítěte je oko
zbaveno čočky a vizuální projekce je oproti
zdravému novorozenci ještě o tuto skutečnost
ztížena. Nastupuje tedy cesta možných korekcí. Brýlová korekce po narození naprosto
nepřipadá v úvahu. Korekcí kontaktní čočkou
tak můžeme navodit alespoň dioptrický fyziologický stav (do dvou let věku). Otevřená
však zůstává korekce implantací intraokulární
čočky. Lidské oko je stále ve vývinu a nikdo
nemůže v současné době s jistotou předpo-

vědět, jak se bude vyvíjet v prvním roce života
axiální délka a refrakční lomivost oka. Jak již
bylo poznamenáno, měla by být operována
katarakta, jež výrazně snižuje zrakovou ostrost. Jedná-li se o kataraktu, která výrazným
způsobem neovlivňuje vidění, doporučuje se
neoperovat, ale velmi pravidelně a pečlivě
kontrolovat. Každý chirurgický zákrok je
v tak nízkém věku rizikem. Přestože je dnešní
mikrochirurgie v této oblasti na velmi vysoké
úrovni, má až 25 % operovaných dětí v budoucím životě glaukomatické problémy. Na
zřetel se musí brát i výjimečné případy amoce
sítnice, které se mohou projevit i několik let
po zákroku. Jinou stránkou věci je, zda se
jedná o bilaterální či unilaterální postižení. Navzdory předpokladu je v případě bilaterálního
postižení situace mírně příznivější než u unilaterálního. Nedochází k velké aniseikonii,
oční pár se vyvíjí souměrně se stejnou vadou
a oční pár podstupuje stejný léčebný postup.
U neléčených případů afakie je výsledkem nedostatečný vývoj zrakového orgánu a dochází
k těžké slabozrakosti, slepotě a nystagmu.
Při unilaterálních postiženích je situace
komplikovanější. Díky jednostranné afakii
dochází k aniseikonii, která je doprovázena
diplopickým viděním. Zdravé oko se vyvíjí
normálně, postižené oko je však mozkovým
centrem utlumeno (suprese) a je zde velmi
velký sklon ke strabizmu a amblyopii.
U zdravého oka je složka UV C záření
zachytávána rohovkou, UV B záření čočkou
a jediné záření, které projde až k sítnici, je
UV A záření, a proto nám nejvíce škodí. Po
extrakci nitrooční čočky je sítnice „bombardována“ i B složkou ultrafialového záření a je
velmi důležité dohlížet na patřičnou ochranu.
Ať už je tedy zvolena jakákoliv forma korekce,
musí obsahovat kvalitní UV filtr a zamezit tak
případným patologickým stavům. Používání
slunečních brýlí je u malých dětí sporné,
neboť obsahují filtry o jisté barevné intenzitě,
které brání dostatečnému zásobení sítnice
světelnými podněty. Dítě, které nosí sluneční
brýle dlouhodobě, má tak větší dispozice
k světloplachosti.
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Jedním z nejčastějších následků neléčené dětské afakie je
těžká slabozrakost či slepota.

Způsoby korekce dětské afakie
Základní způsoby korekce dětské afakie
můžeme rozdělit do tří hlavních skupin:
a) korekce brýlemi,
b) korekce kontaktní čočkou,
c) korekce intraokulární čočkou.
Celý problém dětské afakie tkví ve vhodném
výběru korekce. Každý zde uvedený způsob
korekce má ještě několik variant a každý
způsob je specifický pro určité časové období
vývoje. Každá metoda má svá specifika a zvolení té správné metody korekce záleží nejen
na momentálním stavu zrakové soustavy, ale
i na subjektivních pocitech korigovaného,
zda je například schopen tolerančně přijmout
kontaktní čočku či jestli je psychicky schopen
zvládnout brýlovou korekci. Neméně důležitá
je také finanční stránka věci, sociální situace,
ale především ochota a schopnost rodičů přebrat zodpovědnost a poskytnout nezbytnou
psychickou podporu dítěti. Dítě si ve svém
věku není schopno plně uvědomit závažnost
situace, a ta je mnohem horší, neuvědomí-li
si ji ani rodič.
Afakickému dítěti se nedává plná korekce.
Do dvou let věku se přidává ke korekci adice
+3 D, v období 2 až 3 let pak adice +1,0 D
až +1,5 D. Je tak zabezpečena fokusace
na blízkou až střední vzdálenost a dává
se tak prostor správnému rozvoji motoriky
a vidění. Vyšetřování malých dětí je velice
komplikované, ve vážných případech se
musí uchýlit k celkové anestezii, kdy se
společně s celkovým vyšetřením aplikuje
správná korekční kontaktní čočka. Užívá
se retinoskop pro zjištění refrakce, keratometrie pro zjištění hlavních parametrů
rohovky a ultrazvukovým vyšetřením se
zjišťuje axiální délka oka pro případnou
implantaci intraokulární čočky. Pravděpodobnost úspěchu celé léčby pak závisí na
čase, dále na tom, je-li afakie jednostranná
či dvoustranná, na správné optické korekci,
rozsahu eventuální katarakty a na úspěšnosti chirurgického zásahu.

Afakické oko – rozbor
Afakie (aphakie) je stav, kdy oko pozbylo
svou oční čočku. Pro základní matematický
popis afakického oka se bude vycházet ze základních parametrů Gullstrandova oka a z již
odvozené Gaussovy zobrazovací rovnice pro
paraxiální prostor:

,
a ze základní Gullstrandovy rovnice pro
obecnou celkovou optickou mohutnost:

Pro optickou mohutnost druhé plochy pak
obdoba:

,
kde

a

.

Oko bez oční čočky má tedy jen rohovku, která tvoří veškerý lomivý systém oka.
Rohovka představuje první část optického
systému oka, na kterou dopadá světlo
přicházející z vnějšího prostředí. Rohovka
je tvořena dvěma funkčními plochami s indexem lomu 1,376, přičemž první plocha
má průměrný poloměr křivostí r1R = 7,7 mm
ve vertikálním směru a 7,8 mm ve směru
horizontálním (rozdíl poloměru křivostí způsobuje fyziologický astigmatizmus). Zakřivení vnitřní plochy rohovky je r2R = 6,8 mm.
Tato plocha sousedí s komorovou vodou
o indexu lomu 1,336, tloušťka rohovky
ve středové části je přibližně dR = 0,5 mm.
Ze známých údajů je možné vypočítat lámavé
účinky jednotlivých funkčních ploch rohovky
a pomocí Gullstrandovy rovnice celkovou
optickou mohutnost rohovky. Jelikož článek
pojednává o dětské afakii, výpočet bude proveden pro afakické oko jednoletého dítěte,
kdy má rohovka zcela jiné parametry.
Poloměr zakřivení první plochy rohovky
bude r1R = 7,030 mm. Zakřivení zadní plochy rohovky je ve všech směrech sférické
a u malého dítěte bude oproti dospělému
oku více strmější. Velikost poloměru křivosti
zadní plochy bude brána podle míry rozdílu
mezi přední a zadní plochou u Gullstrandova
oka. Je-li tedy u Gullstranda přední poloměr
r 1RGull = 7,7 mm a zadní poloměr r 2RGull =
6,8 mm, rozdíl činí 0,9 mm. Od uvažovaného
r1R se tedy odečte tento rozdíl a vyjde nám
uvažovaný poloměr zadní plochy rohovky
r2R = 6,13 mm. Tloušťka rohovky malého
dítěte je oproti dospělému člověku uprostřed
tlustší než na okraji. Vzhledem k modelovému
výpočtu pracujeme s tloušťkou dR = 0,6 mm.
Dále byl převzat parametr předozadní délky
oka a´R = 20,14 mm, důležitý pro výpočet
konečné axiální refrakce. Pro výpočet optické
mohutnosti první plochy rohovky se užije část
vztahu (2):

Celková optická mohutnost rohovky jednoletého dítěte je tedy:

Nyní se pomocí modifikace vztahu (1) určí
celková axiální refrakce afakického dětského
oka:

Pravděpodobná refrakce jednoletého dítěte je zhruba +19,2 D. Oproti Gullstrandovi
(+12,62 D) je rozdíl patrný a má za následek,
že aniseikonie je nepatrně menší. V tomto
případě je rozdíl obrazu v unilaterálních případech dán poměrem optické mohutnosti
zdravého a postiženého oka (model zdravého
oka vychází z parametrů dětského oka společně s uvažovanou oční čočkou):

Tento koeficient nám říká, že rozdíl obrazu
je téměř 32 %, což vysoce překračuje mez
umožňující binokulární vidění. Tato mez se
pohybuje okolo 5 %, u dětí je však tato mez
díky adaptabilitě vnímacího ústrojí vyšší
(předpokládá se až 8 %). U Gullstrandova oka
je aniseikonie ještě vyšší, pohybuje se okolo
hodnoty 36,2 %.

Bc. Martin Falhar, UP Olomouc
Pokračování příště
4/2005 Česká oční optika
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Kontaktní
čočky
O2Optix™

Výhody čoček O2Optix™

Už je to rok, co máte Vy, naši odběratelé a zákazníci, k dispozici
měsíční silikon-hydrogelovou čočku O2Optix™ určenou převážně
k dennímu použití. Kontaktní čočka O2Optix™ je oproti dosavadním měsíčním kontaktním čočkám, používaným v denním režimu,
výjimečná svým přínosem pro zdraví a bělejší vzhled očí nositelů
kontektních čoček. Tato zdravotní a kosmetická výhoda je možná
především díky 5násobně vyšší propustnosti materiálu pro kyslík,
než je tomu u běžných hydrogelových čoček.
V Evropě jsou kontaktní čočky s plánovanou měsíční výměnou
nejrozšířenějším typem čoček. Mezi ně se řadí obě naše čočky
ze silikon-hydrogelového materiálu O2Optix™ společně s čočkou
Night&Day™, která je známá již delší dobu. Obě tyto čočky poskytují
svým nositelům jeden z nejvyšších stupňů prodyšnosti materiálu pro
kyslík (138 Dk/t a 175 Dk/t).1
Díky patentovanému způsobu výroby čoček ze silikon-hydrogelového materiálu poskytuje CIBA Vision nositelům kontaktních čoček
výrobek, který se hodí k jejich modernímu dynamickému životnímu
stylu. Vysoce hydrofilní a biokompatibilní čočka O2Optix™ vydrží
čistá delší dobu, je pohodlná a je tak vhodná jak pro běžné denní
nošení, tak i pro kontinuální nošení čoček přes noc. Nosit ji můžete
až 6 nocí. Zkušenosti se silikon-hydrogelem ukázaly, že prodloužené
nošení nebo zdravější denní nošení není jedinou výhodou, kterou
tyto čočky mají. Oční lékaři a optometristé oceňují u čoček O2Optix™ také nižší dehydrataci materiálu. Pro pacienty se suchým okem
nebo pro klienty, jimž jejich pracovní či okolní prostředí nedovolovalo
pohodlné nošení kontaktních čoček, případně doba, po kterou mohli
čočky nosit, byla omezená, to znamená další výhodu.

Klinická studie
Vyhodnocení evropské klinické studie,2 která proběhla na začátku
roku 2004, potvrdilo nesporné výhody čoček O2Optix™ oproti dosavadním čočkám.3 Podrobný výzkum byl proveden v devíti evropských
aplikačních střediscích a týkal se přes 200 zkušených víceletých
nositelů kontaktních čoček, kteří používali čočky v měsíčním denním
režimu. Výsledky této studie prokázaly, že použití čoček O2Optix™
statisticky snižuje u očí negativní zdravotní symptomy, které byly
způsobeny nošením předchozích typů kontaktních čoček.
Po měsíci denního nošení čoček O2Optix™ měli nositelé:
– o 17 % méně zarudlou spojivku,
– o 25 % méně rohovkové neovaskularizace,
– o 57 % méně epiteliálních mikrocyst.
Účastníci studie subjektivně udávali zvýšený komfort nošení čoček v průběhu dne (zlepšení o 14 %) a také na konci dne (zlepšení
o 22 %).
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již rok na světovém i českém trhu
Helmer Schweizer, technický ředitel firmy CIBA Vision v Evropě,
potvrzuje: „Výsledky studie dokazují to, čemu jsme celou dobu u firmy CIBA Vision věřili. Čočky O2Optix™ jsou prodyšnější kontaktní
čočky, které zabezpečují svému nositeli vyšší pohodlí a zlepšují v porovnání s obvyklými hydrogelovými čočkami fyziologický stav oka.
Kontaktologové oceňují výhody čoček O2Optix™ pro zdraví a pohodlí
svých klientů a tento výrobek pro ně reprezentuje nejnovější vědecké
trendy v oblasti vědy a vývoje kontaktních čoček.“

Jediné zakřivení pro jednoduchou a úspornou
aplikaci čoček
Základní zakřivení 8,6 mm spolu s asférickým designem obou ploch
čočky zaručuje správné usazení čočky v oku až v 97 % aplikačních
případů.4

Rozšíření dodacích parametrů
Kontaktní čočky O2Optix™ jsou od 1. října 2005 k dispozici také pro
hyperopie a pro vyšší myopie. Čočky dodáváme v rozmezí od +6,00 D
do -10,00 D (tyto hodnoty jsou odstupňované po 0,25 D krocích,
v rozmezí od -8,00 D do -10,00 D je to po 0,50 D). Korigujeme tedy
všechny sférické ametropie v rozmezí od -11,50 D do +5,50 D (platné
pro vrcholovou vzdálenost brýlové korekce o hodnotě 14 mm).

Všichni naši klienti si zaslouží pouze to nejlepší
Počet prodaných balení čoček O2Optix™ v České republice nás
přesvědčuje o tom, že o těchto výhodách víte, umíte je ocenit a také
správně informujete své klienty.
Pokud poptávka po čočkách ze silikon-hydrogelu poroste, vzroste
také spektrum druhů čoček z tohoto materiálu. Dalším typem kontaktních čoček O2Optix™ by mohly být čočky z tohoto materiálu
pro korekci astigmatizmu, pro korekci presbyopie nebo dokonce
i denní kontaktní čočky. Nechme se touto „hudbou budoucnosti“
překvapit.
Další informace o čočkách O2Optix™ Vám poskytnou naši obchodní reprezentanti nebo naše webové stránky www.cz.cibavision.com
a www.o2optix.cz.

1)

2,4)
3)

02/AD/0511

Tomáš Haberland,
optometrista, produktový manager, CIBA Vision

Dk/t je fyzikální hodnota, která udává, jaké množství kyslíku prochází materiálem
kontaktní čočky v závislosti na tloušťce čočky.
Zdroj: O2OPTIX Clinical Study, Germany 2004
Čočky BIOMEDICS®55, FREQUENCY®55, PROCLEAR®, PUREVISION™
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ANATOMIE OKA
Boční pohled
Slzná žláza:
Orbitální část
Palpebrální část

Česká oční optika 4/2005

Zvedač
horního
víčka

Obočí

Lebka

Pohled shora

Orbitální tuk

Lebka

Rohovka
Kladka (trochlea)
Oční víčko
Pons
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Horní přímý
sval

Optické chiasma (křížení)
Hypofýza
Zrakový nerv

Řasy

Zorné pole

Vnitřní přímý
sval
Dolní přímý
sval

Skléra
Duhovka
Zornice
Slzný bod
Karunkula (slzná jahůdka)
Slzné kanálky
Slzný vak
Nasolakrimální kanál

Horní šikmý sval

Mozek

Optická
radiace

Zevní přímý sval
Horní přímý sval
Anulus tendineus

Optické
chiasma

Orbitální tuk

Předněkomorový
úhel

Ora serrata

Horní spojivkový vak (horní fornix)

Zvedač horního víčka

Horní přímý sval

Kůže
Orbikulární sval
(víčková část)

Rohovka

Schwalbeho linie

Kribriformní vrstva

Trámčina

Tarsální žlázka

Skléra

Horní tarsus

Du-

Sklerální ostruha

Živnatka

Spojivka

Schlemmův kanál

Obal oka

Schlemmův kanál

Vortikózní vény

Sklerální ostruha

Sběrný kanál

Sítnice

Skléra

Ciliární
výběžek

Řasy

Hlavní
arteriální
okruh

Ciliární
vlákna
Sklivec

Komorový úhel
Rohovka (cornea)
Duhovka (iris)
Zornice (pupila)

Zadní ciliární artérie

Ciliární sval
Tvrdá plena mozková
Choroidální cévy
Arachnoidea

Čočka:
Jádro
Kůra
Přední komora

Měkká plena mozková

Retrolentální (Bergerův) prostor
Zadní komora

Kaciliárních

piláry
výběžků

Zrakový nerv

Ciliární vlákna
(zonula)

Centrální sítnicová artérie
Centrální sítnicová véna

Ciliární (řasnaté) tělísko:
Ciliární výběžek
Ciliární sval

Papila (terč) zrakového nervu
Lamina cribrosa

Dolní tarsus
Tarsální žlázka

Bělima
(skléra)

Orbikulární sval (víčková část)

Rohovka

Duhovka

Čočka

Dolní spojivkový vak (dolní fornix)

Sítnice (retina)

Vnitřní
přímý
sval

Ora serrata
Vnitřní limitující
membrána

Corona ciliaris

Kůra čočky
Čočková vlákna

Zevní přímý sval

Axony

Sklivec

Müllerovy buňky

Macula lutea

Ganglionární buňky

Vzájemné ukotvení
vláken

Zrakový
Dolní přímý sval Centrální
véna Centrální nerv
artérie

A. Fovea centralis

B. Macula lutea (žlutá skvrna)

Amakrinní buňky

C. Optický disk (terč zrakového nervu)

Bipolární buňky

D. Horní nasální artérie

Horizontální buňky

Čočkové pouzdro
Ciliární
(řasnaté)
tělísko

Ciliární
výběžky

Ciliární
vlákna
(zonula)

Čočkové
švy

E. Dolní nasální artérie
F. Horní temporální artérie
G. Dolní temporální artérie

Tyčinky

Macula lutea (žlutá skvrna)
Fovea centralis
Foveola

Čípky

Ganglionární vrstva
Vnitřní nukleární vrstva

Retinální
pigmentový epitel

Müllerova vlákna
Vnější nukleární vrstva

Oční pozadí (fundus)

Tyčinky a čípky
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Biomedics
1day
®

Kdy nabídnout jednodenní kontaktní čočky Biomedics® 1day?
V České republice používá pravidelně jednodenní kontaktní čočky
20 % všech nositelů. Zbývajících 80 % nositelů buďto jednodenní
čočky nikdy nezkoušelo, nebo jsou přesvědčeni o tom, že je nepotřebují. Nové jednodenní kontaktní čočky Biomedics® 1day Vám
dávají možnost ukázat Vašim zákazníkům, že se mýlí.

nimž jsou Biomedics® 1day výjimečně pohodlné a nedochází při
jejich používání k dráždění víčkové spojivky. Přísná kontrola celého
výrobního systému se odráží v perfektní kvalitě každé čočky, kterou
budete aplikovat. Proto můžete tyto čočky bez obav nabídnout i těm
nejnáročnějším klientům.

Biomedics® 1day umožňují nejbezpečnější
a nejzdravější způsob používání kontaktních
čoček

Tři typy potenciálních nositelů jednodenních
kontaktních čoček

Biomedics® 1day jsou vysoce kvalitní měkké jednodenní kontaktní
čočky. Jsou vyráběny technologií odlévání do formy, která zlepšuje
tvarovou paměť materiálu čoček, proto jsou méně náchylné k mechanickému poškození a používáním během dne neztrácejí svůj tvar.
Trojkřivková geometrie zadní plochy čoček Biomedics® 1day umožňuje lepší centraci a pohyb na oku. Z formiček se získávají již hotové
čočky, které mají jedinečně hladký povrch a velmi tenké okraje, díky
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Pokud pomineme prvonositele (což jsou lidé, kteří chtějí kontaktní
čočky poprvé vyzkoušet), setkáváte se ve Vaší ordinaci každý den
s lidmi, kteří za Vámi přicházejí ze zcela jiných důvodů, než je vyzkoušení nového typu kontaktních čoček. Navíc o jednodenní čočky
vůbec nemají zájem. Přesto by je většina z nich ve svém životě velmi
dobře využila. Je na Vás, abyste jim pomohli.
Dle vztahu ke kontaktním čočkám se lidé rozdělují do tří skupin:
1. Lidé, kteří kontaktní čočky nepoužívají
Tito lidé nosí stále brýle, a ty jim vyhovují. Kontaktní čočky
by použili pouze při zvláštních příležitostech – při kulturní nebo
společenské události, cestování či sportování. Za Vámi přicházejí
z důvodu nové refrakce. Kontaktní čočky většinou nikdy nenosili,
nebo je zkoušeli před lety a nevyhovovaly jim. Prvotně o kontaktní
čočky nemají zájem.
Překvapte je – nabídněte jim v rámci celkového vyšetření možnost
vyzkoušet si jednodenní kontaktní čočky Biomedics® 1day a oslovte
je: „Když Vás tady dnes mám, pojďte, vyzkoušíme kontaktní čočky!“ Dopřejte jim nový zážitek pocitu člověka bez brýlí s perfektní
zrakovou ostrostí. Budou překvapení a ocení novou zkušenost.
Mohou si pak u Vás, kdykoliv to budou potřebovat, koupit prodejní
balení čoček Biomedics® 1day již bez časových a jiných obtíží, které
s sebou přináší první vyšetření a aplikace kontaktních čoček.
2. Lidé, kteří kontaktní čočky používají příležitostně
Nosí brýle rádi, ale používají kontaktní čočky 2x až 3x týdně
na sport nebo na jiné, opakující se aktivity, při kterých je brýle
obtěžují. Přicházejí do Vaší ordinace z důvodu nové refrakce, na
pravidelnou kontrolu a nákup kontaktních čoček, nebo mohou mít nějaké zdravotní oční potíže. Většinou používají kontaktní čočky s delší
plánovanou výměnou a jednodenní čočky nikdy nevyzkoušeli.
Poučte je – vysvětlete jim, že používání jednodenních kontaktních
čoček Biomedics® 1day je daleko zdravější, pohodlnější, je bez
starosti a ve výsledku je i levnější než používání běžných kontaktních
čoček: „Víte, že čočky po rozbalení z originálních blistrů musíte
vždy po uplynutí jejich dané životnosti vyhodit, i když je použijete jen párkrát?“ Příležitostní nositelé mají nejčastěji tendenci své
kontaktní čočky s delší plánovanou výměnou přenášet. Nepamatují
si, kdy otevřeli blistry a mají pocit, že jsou čočky „ještě dobré“ i po
uplynutí jejich dané životnosti. Biomedics® 1day se po vyjmutí z očí
jednoduše vyhodí. Nositelé se tedy nemusejí o své čočky starat
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a navíc se vyhnou možným zdravotním komplikacím, které bývají spojené s opakovaným používáním kontaktních čoček (záněty spojivek,
vaskularizace rohovky, gigantopapilární konjunktivitida, alergická
kontaktní konjunktivitida, keratitidy atd.). Tím, že Váš zákazník přejde
z kontaktních čoček s delší plánovanou výměnou na Biomedics®
1day, mu zaručíte, že dělá maximum pro zdraví svých očí a navíc se
pro něj stane používání kontaktních čoček daleko jednodušší.
3. Lidé, kteří nosí kontaktní čočky
Patří sem zákazníci a zákaznice, kteří používají převážně kontaktní čočky a brýle buď nemají, nebo je nosí neradi. Jestliže jsou
spokojení, chodí si do Vaší ordinace pravidelně kupovat další balení
čoček, na kontrolu zrakové ostrosti a preventivní kontrolu předního
očního segmentu, případně mají akutní zdravotní potíže, nebo
jsou z různých důvodů nespokojení se stávajícími kontaktními
čočkami a obracejí se na Vás s očekáváním, že jim doporučíte to
nejlepší pro jejich oči. 80 % všech nositelů používá kontaktní čočky
s delší plánovanou výměnou.
Většina zákazníků, kteří za Vámi přicházejí, jsou spokojení se svými
kontaktními čočkami a nemají potřebu zkoušet jiný typ. O jednodenních kontaktních čočkách většinou vědí, ale myslí si, že jsou pro ně
zbytečné nebo nevýhodné. Vyvraťte jim jejich mylnou představu
– nechte je přijít na to, že i oni si mohou dovolit užívat jedinečné
pohodlí Biomedics® 1day: „Vyzkoušejte Biomedics® 1day a porovnejte je se svými čočkami. Pak se můžete rozhodnout, které jsou
pro Vás v různých situacích výhodnější.“
I stálí nositelé, kteří používají kontaktní čočky s delší plánovanou
výměnou pravidelně a už si zvykli o ně pečovat, se občas dostávají
do situace, kdy jim Biomedics® 1day ušetří spoustu času a starostí
– například když jedou na dovolenou, obzvlášť pokud se chystají do
hygienicky náročných podmínek. Jednodenní čočky Biomedics®
1day jsou pak příjemným doplňkem k jejich stávajícím kontaktním
čočkám.
Přicházejí však za Vámi jistě i klienti s některými komplikacemi a obtížemi, které souvisejí i nesouvisejí s nošením kontaktních čoček.
Na Vás je, abyste problém rozpoznali a na základě svých odborných
předpokladů určili nejvhodnější způsob řešení. Zákazník tedy neodchází z Vaší ordinace vždy s tím, co původně požadoval, ale
s tím, co je pro něj ve stávající situaci nejlepší. „Pokud chcete
nadále nosit kontaktní čočky a zachovat si při tom zdraví svých
očí, je to pro Vás ta nejvhodnější varianta.“
Část očních komplikací je natolik závažná, že nositel musí na
nějakou dobu (eventuálně natrvalo) přestat čočky úplně používat.
Zbytek problémů se obvykle velmi rychle upraví, pokud nositel začne používat kvalitnější kontaktní čočky s kratším režimem nošení
a začne dodržovat zásady jejich zdravého a bezpečného používání.
Biomedics® 1day pomohou Vašim pacientům zbavit se jejich obtíží.
Získají tak bezpečné čočky, které jim umožní i nadále tomuto způsobu korekce důvěřovat.

Závěr
Vysoký komfort, snadná manipulace, maximální zraková ostrost
– to jsou přednosti kontaktních čoček Biomedics® 1day, pro které
se k Vám zákazníci vrátí.

Bc. Alena Parmová,
optometristka, odborná konzultantka, NEOMED s.r.o.
4/2005 Česká oční optika
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Presbyopie
příležitost pro budoucnost
Demografické studie dokazují, že každý
člověk stárne nejen jako jedinec. Společnost
jako celek stárne také. Jak jsme na tuto situaci připraveni my, oční specialisté? Existuje
několik možností, které můžeme nabídnout
začínajícímu presbyopovi:
1. dvoje brýle,
2. bifokální brýle,
3. multifokální brýle,
4. monovision korekce kontaktní čočkou,
5. kombinace kontaktní čočky na dálku
a brýlí s adicí na čtení,
6. bifokální kontaktní čočky,
7. multifokální kontaktní čočky.
Z odborného hlediska umíme tyto možnosti
vyjmenovat všichni, ale odpovězme sami
sobě: Dokážeme je i všechny nabídnout
našemu zákazníkovi? A pokud ne, proč tomu
tak je?
Chtěl bych se zejména zastavit u bodu 7
– řešení presbyopie kontaktní čočkou, které
se u nás doposud poměrně málo využívá.
Nové designy kontaktních čoček jsou na
zcela jiné úrovni než designy kontaktních
čoček před třiceti lety. Nové materiály nám
i pacientům poskytují tedy v dnešní době
zcela nové možnosti.
Klinické studie prováděné v zahraničí1 ukazují, že pokud pacientům plně adaptovaným
na nošení monovision korekce nabídneme
korekci novým typem multifokálních čoček
SofLens Multi-Focal, jsou na konci zkušebního období preference pro použití monovision korekce a nových kontaktních čoček
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naprosto vyrovnané, zatímco při srovnání
předchozích typů (např. bifokálních kontaktních čoček s monovision korekcí) titíž pacienti
jednoznačně preferují monovision korekci.
Někteří aplikátoři zapojení do klinických studií
dokonce kontaktní čočky SofLens Multi-Focal
označují za kontaktní čočky, které přinášejí
nové řešení pro korekci presbyopie a spatřují
v nich důležitého pomocníka, který pomůže
překonat zdrženlivost aplikátorů při korekci
presbyopie kontaktní čočkou2.
Každá nová věc, která je uvedena na trh,
je ovlivněna několika faktory. Jednou z klíčových věcí pro dlouhodobé a úspěšné nošení
kontaktních čoček je lidský faktor – aplikátor, kontaktolog, oční lékař. Stejně je tomu
i u multifokálních kontaktních čoček. Postupy
používané a zažité při korekcích ametropií je
sice nutno při korekcích multifokální kontaktní
čočkou plně využívat, ale je nutné přizpůsobit
je typu korekce a naučit se aplikovat i postupy
nové.
Pro úspěšnou multifokální korekci kontaktní
čočkou je nejdůležitější dosáhnout optimální,
vyvážené binokulární korekce. Tato poučka
samozřejmě platí pro jakýkoliv typ korekce,
ale obzvláště na paměti bychom ji měli mít
právě u korekce multifokální kontaktní čočkou, protože potřebujeme zákazníka pečlivě
„vyvážit“.
Je pravdou, že kontaktolog si oblíbí určitou
značku kontaktní čočky, se kterou nemá
„problémy“. K tomu, aby mohl danou značku
kontaktních čoček dobře posoudit, ji nejdříve
musí minimálně jeden rok v dostatečném
množství aplikovat a hlavně se musí v úvodu
vypořádat s vlastními chybami a chybnými
návyky.
Zavedením nových typů multifokálních
čoček, jako jsou například kontaktní čočky
SofLens Multi-Focal, je možné oslovit velmi
významnou část trhu. Primární cílovou skupinou pro tento typ kontaktních čoček jsou
ženy ve věku 45–64 let. V této věkové skupině
v současné době žije v České republice téměř
1 450 000 žen3, z toho již cca 14 500 žen
má zkušenosti s nošením kontaktních čoček. Pokud zhodnotíme úspěšnost aplikací
a možné procento rozšíření tohoto typu čoček
v populaci, je možné dosáhnout celkového

počtu 6 000 spokojených nositelek. Přidáme-li k tomu i mužskou část populace a uvědomíme-li si, že nositelé kontaktních čoček
jsou přibližně z 60 % ženy a ze 40 % muži,
hovoříme celkově o 10 000 potenciálních
zákaznících. Každý zákazník utratí za multifokální kontaktní čočky, doplňky a služby ročně
celkovou částku přibližně 8 000–9 000 Kč.
Hovoříme tedy o celkovém potenciálu rovnajícímu se 80 až 90 milionů Kč ročně. Jinými
slovy – pokud by multifokální kontaktní čočky začalo plně aplikovat a propagovat 200
nejvýznamnějších aplikačních středisek
v ČR, mají zaručen roční nárůst obratu o cca
400 000–450 000 Kč, a to pouze zavedením
nového výrobku.
Předchozí odstavec lze jistě hodnotit jen
jako pouhou hru s čísly, obchodování však
představuje hlavně čísla a počítání. Předchozí
výpočty lze navíc označit za zcela reálné,
pokud si uvědomíme i hlavní znaky chování
uvedené cílové skupiny. Jedná se o zákazníky
finančně a existenčně zajištěné, u kterých
se neočekávají velké investice do bydlení
ani investice do výchovy dětí, ale naopak
investice do zdraví a zdravého, aktivního
životního stylu.
Pro multifokální kontaktní čočky máme tedy
na našem trhu dostatečný prostor. Je velice
dobré mít na paměti, že všichni zákazníci,
kteří nyní nosí kontaktní čočky, se velice brzy
dostanou do presbyopického věku a dokonce
budou vyžadovat korekci kontaktní čočkou.
Zkusme se tedy učit rychleji, než stárneme
a než stárnou naši pacienti a využijme všech
příležitostí, které nám tato relativně nová situace přináší. Máme po ruce dostatek nástrojů
a stačí je jen vzít a začít správně používat.
MUDr. Josef Martínek
Literatura:
1. Výsledky klinické srovnávací studie SofLens Multi-Focal a Acuvue Bifocal, do které
bylo zapojeno 86 pacientů.
2. Edwards, K., Orsborn, G.: Correcting
presbyopes with soft contact lenses – can
we do better?, Optician, November 7, 2003,
No. 5926, vol. 226
3. Údaje Českého statistického úřadu
k 31. 12. 2003
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zdravý pohled na svět

Kontaktní čočky,
které padnou jako ulité
Vyzkoušejte novou značku kontaktních čoček na českém trhu

info@clearlab.cz

Distributor pro �R:

MEOPH s.r.o.
Vídeňská 104, Jesenice - Vestec, 252 42 Praha - Západ
tel.: 241 024 223, fax: 241 024 459, Mobil: 603 234 507
email: info@meoph.com, www.meoph.com
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Křížovka o ceny
Vážení luštitelé, v tomto čísle pro Vás tajenku připravila firma DIOPTRA, a.s. TURNOV, která rovněž věnovala cenu pro výherce.
Vyluštění tajenky zašlete do 31. 1. 2006 na adresu redakce: EXPO DATA spol. s r.o., Česká oční optika, Výstaviště 1, 648 03 Brno. Z došlých
odpovědí vylosujeme výherce, který obdrží jako cenu DVD přehrávač.
Výherci z č. 3/2005: brýle Enni Marco s pouzdrem dle vlastního výběru získává M. Vařečková, Praha 4.
Správné znění tajenky z č. 3/2005: Brýle Enni Marco – to je ta nejlepší směs ceny, kvality a designu, kterou Vám dnes v optice namíchají.
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