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Milé čtenářky,
milí čtenáři,
dostáváte do rukou první
číslo České oční optiky v novém roce. Jistě máme všichni za sebou více či méně
hluboké účtování s rokem
minulým. Nemám zdaleka
na mysli účtování pouze
finanční, i když to také patří
k naší existenci. Myslím na
hodnocení všeho, co nám
uplynulý rok přinesl či odnesl
ve všech sférách našeho
života.
Pohlížíme-li z dálky na naši
„modrou planetu“, byl rok
2005 velmi bouřlivý nejen
množstvím hurikánů (pro jejichž názvy musela být využita další
písmena abecedy) a množstvím hrozivých povodní, ale i extrémními
suchy a požáry. Děsila nás i zemětřesení, při nichž ztratily miliony lidí
střechu nad hlavou i v mrazivých klimatických podmínkách.
Myslíme-li na své vlastní starosti a projevy nepřízně osudu, které se
nám v určité době zdají kruté a neřešitelné, jasně si uvědomujeme,
že žijeme ve srovnání s těmito hrůzami jako v bavlnce a že máme to
štěstí, že jsme se narodili v civilizované střední Evropě.
Stojíme tedy na začátku roku, ve kterém se u nás bude ve volbách
rozhodovat o dalším směřování celé naší společnosti. Všichni se
asi trochu obáváme tvrdých politických soubojů, v nichž asi mnozí
politici zapomenou na své dobré vychování (pokud se jim ho dostalo).
Nepochybně tomu nasvědčují již současné souboje a to je ještě do
voleb dost času...
Přeji proto Vám všem, abyste měli oči otevřené, paměť jasnou a aby
si každý z Vás uvědomil, že každý hlas může rozhodnout o tom, kam
se bude ubírat naše budoucnost. K rozhodování je potřeba dostatečný rozhled a mravní síla.
Základní podmínkou našich životů je pevné zdraví a vytváření
dobrého zázemí, v němž budeme všichni nacházet posilu do dalších
svých dnů.

Dobrý rok 2006 Vám přeje
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
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Varilux Physio®

VÍTEJTE VE SVĚTĚ VIDĚNÍ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

Nová multifokální čočka Varilux Physio

Vidění na blízko

Protože víme, jak je ostré vidění pro současné zákazníky důležité, směřují inovace Varilux Physio k vidění
s vysokým rozlišením. Na základě fyziologických studií
respektuje Varilux Physio požadavky nositele brýlí při
pohledu libovolným směrem a provádí inovace v těchto
třech oblastech čočky: vidění do dálky, na střední vzdálenost a na blízko. Vaši zákazníci ocení čočky Varilux Physio
pro všechny zrakové úkony v libovolných světelných
podmínkách.

Závěry fyziologických studií ukazují, že rozmanité postoje
těla a pozice držení hlavy během různých úkonů při práci
na blízko mají za následek nepříjemné bolestivé stavy.
Design čoček Varilux Physio rozšiřuje vertikální oblast stabilizované optické mohutnosti a minimalizuje tak nutnost
přizpůsobovat polohu hlavy.
Přínos pro zákazníka: ostré vidění a širší pole ostrosti při
větším pohodlí.

Vidění na dálku
Fyziologické studie ukazují, že vyšší řády aberace (včetně
Koma) negativně ovlivňují ostrost vidění – zejména při
vidění do dálky, jestliže je velká zornice. Varilux Physio
jako první minimalizuje při vidění do dálky nejenom běžné
aberace, ale rovněž aberace vyšších řádů.
Přínos pro zákazníka: zvýšená zraková ostrost.

Vidění na střední vzdálenost
Výsledky fyziologických výzkumů dokazují, že při výskytu
astigmatismu oko upřednostňuje zaostřování ve vertikálních liniích. Čočky Varilux Physio vůbec poprvé směrují
osu reziduálního astigmatismu v souladu s fyziologickými
potřebami oka vertikálně okolo meridiánu.
Přínos pro zákazníka: širší pole ostrosti.

Na základě fyziologického výzkumu je Varilux Physio
vyroben technologií TWIN Rx® TECHNOLOGY, revolučním
způsobem pro výpočet a výrobu čoček.
Tato převratná technologie spočívá ve dvou inovacích:
První – inovace designu – metoda kalkulace čočky WAVEFRONT MANAGEMENT SYSTEM (systém řízení dopadajících
vlnoploch).
Druhá – inovace zpracování – výroba čočky metodou
POINT-BY-POINT TWINNING (souvztažnost jednotlivých
bodů).

Varilux Physio – Připojte se k budoucnosti
Bližší informace získáte na stánku společnosti ESSILOR-OPTIKA na veletrhu OPTA 2006 – pavilon V, stánek 001.
Essilor Team
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VARILUX PHYSIO.
VIDĚNÍM S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM.
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Albert Abraham

Narodil se v dnešním polském městečku
Strelno, ležícím v někdejším pruském záboru
Polska, jako jediný syn Samuela Michelsona
a Rosalie, rozené Przylubské. Již jako dvouletý se ocitá v jedné z vystěhovaleckých vln
směřujících do Ameriky, kam rodiče unikli
před sílícím antisemitismem, zváni otcovou
sestrou, která v kalifornském městečku Murphys zakotvila již dříve během první tamní
„zlaté horečky“. V tehdejších dobách byla
cesta z Polska na odvrácený konec Ameriky
nejen dobrodružná, ale přímo nebezpečná,
neboť ještě neexistoval ani Panamský průplav,
jímž by se celá cesta dala zvládnout lodí,
ani železnice z New Yorku až k západnímu
pobřeží Kalifornie.
Po zdárném příjezdu do Murphys si otec
otevřel obchůdek se smíšeným zbožím včet-
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ně klenotnictví. Tam také získal malý Albert
základní vzdělání, ovšem v angličtině – čili
mluvit plynně anglicky, německy či polsky
nečinilo v této rodině nejmenší potíže. Ve
vzdělávání pokračoval Albert na střední škole
v San Francisku, kde měl navíc to štěstí, že
mu ředitel školy umožnil za tři dolary měsíčně
pečovat o fyzikální přístroje v kabinetě, čímž
se v mládenečkovi probudil zájem o vědu,
měření a zejména o optiku. Samozřejmě
že tehdy nikdo nemohl ani tušit, že jednou
vznikne Nobelova cena, že se stane jejím
prvním laureátem v Americe, kterou tak
bude grandiózním způsobem reprezentovat
před celým světem, a že to bude právě on,
Američan Albert Michelson, kdo spolu s o sedmadvacet let mladším Albertem Einsteinem
navždy odstraní z vědy přes dva tisíce let
trvající hypotézu o existenci éteru, se kterou
si lámaly hlavu všechny učené osobnosti
Evropy od Aristotela po Maxwella, Kelvina,
Hertze i předního českého teoretického
fyzika Františka Koláčka. V dobách svého
mládí Michelson snad o éteru ani neslyšel,
ve volných chvílích se totiž těšil kresbou,
malováním a hrou na housle, k čemuž všemu
měl mimořádný talent, přičemž zároveň snil
o tom, že se jednou stane americkým válečným námořníkem.
Hned po ukončení školy se proto v 16 letech
přihlásil do Námořní akademie v Annapolis
ve státě Maryland. Při zkouškách sice uspěl,
poněvadž však mohlo být přijato jen deset
nových kadetů, byl odmítnut; teprve po mnoha
radách svých známých a po zásahu samotného prezidenta USA, který mu udělil výjimku,
byl přijat jako jedenáctý a mohl v roce 1869
nastoupit do oné vytoužené čtyřleté námořní
školy. Tu při svém nadání snadno zvládl a od
roku 1873 mu začala tvrdá služba na lodi. Ze
starých zálib mu zůstala jen jediná, kterou
mohl občas provozovat – kreslení. To mu
jednou také vyneslo čtrnáctidenní trest, když
se opožděně vrátil na loď po večerce s do-

mněle jalovou výmluvou, že se při kreslení „té
krásy přírody“ zapomněl podívat na hodinky.
Všem kadetům bylo kapitánem s porozuměním odpuštěno, když po pravdě řekli, že se
opili, jen Michelsonovi nikoliv, neboť něco
takového si nikdo z námořníků nedovedl ani
představit. Vyvolal tím však přece jakousi pozornost – záhy si pak představení všimli jeho
mimořádných intelektuálních kvalit a tak ho již
v roce 1875 překládají zpět na onu Námořní
akademii, kde se kdysi sám učil, a to jako
instruktora fyziky a chemie, a mladý důstojník
s úlevou opouští příslovečný vojenský dril na
kdysi vytoužené lodi.
Jeho život se ovšem okamžitě změnil a nabral definitivní, tentokrát nesmírně produktivní
směr. Vše začalo nenápadně: jako asistent
a instruktor měl připravit k přednáškám komandora W. T. Sampsona ukázku Foucaultova
měření rychlosti šíření světla pomocí rotujících zrcadel. Obtížný pokus skvěle připravil,
v jeho duši však zůstal nejeden záhadný otazník a nespokojenost se všemi dosavadními
metodami měření rychlosti světla ve vakuu.
Sám již v roce 1878 tuto metodu zdokonalil,
záhy dále modifikoval a také pochopil, že
problém rychlosti světla ve vakuu patří k fundamentálním problémům fyziky. Tehdy však
ještě nevěděl, že právě tento problém se
stane ústředním motivem celého jeho dalšího
života a že kvůli jeho řešení zcestuje celou
vzdělanou Evropu i Ameriku. Nevěděl ani
to, že tzv. negativní výsledek Michelsonova
pokusu, který se týkal vyvrácení možného
vlivu rychlosti světla měřené jednou ve směru
a podruhé proti směru pohybu Země povede
k revoluci ve fyzice ústící v teorii relativity.
Jako dílčí podproblém při řešení otázky rychlosti světla sestrojil rovněž nový interferometr
nesoucí dnes jeho jméno, a dále sestrojil tzv.
Michelsonův ešelon. Dále s S. W. Strattonem
již v roce 1898 realizoval první analogový počítač k rychlému matematickému zpracování
spektrálních měření a postupně zdokonalil

sobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti os

Michelson
18. 12. 1852 Strelno, tehdy v Německu
rycí stroje pro výrobu difrakčních mřížek. Jako
první rovněž vyřešil neslýchaný úkol: změřil
interferometricky průměr několika měsíců
planet sluneční soustavy a dokonce průměry
hvězd. To byla neuvěřitelná věc: ať se totiž
díváme na hvězdy sebevětším dalekohledem,
jeví se nám sice jasnější, ale zůstávají přitom
stále jen objekty bodovými, bez jakéhokoliv
náznaku skutečných rozměrů. Teprve Michelsonovou interferometrickou metodou se roku
1920 poprvé v dějinách podařilo zjistit, že
např. známá rudá hvězda Betelgeuse (hvězda
alfa v souhvězdí Oriona) má 250x větší rozměry než Slunce. Michelson způsobil také
zásadní obrat v meteorologii, neboť prokázal,
že výhodnější je definovat metr již nikoli jako
vzdálenost mezi ryskami na platino-iridiovém
etalonu v Sevrés u Paříže, ale jako násobek
vlnové délky červené spektrální čáry kadmia.
Toto vše jsou hlavní výsledky celého jeho vědeckého života; vraťme se však ještě na chvíli

9. 5. 1931 Pasadena v Kalifornii, USA

rychle rotující zrcadlo. Po svatbě v roce
1877 doplnil vše potřebné pro realizaci
Foucaultovy metody, provedl velmi pečlivá
a přesná měření rychlosti světla a již v roce
1878 je na světě jeho první práce „O metodě
měření rychlosti světla“ v časopise American Journal of Science and Arts. Výsledkem
byla nejen daleko přesnější hodnota než
u všech jeho předchůdců (c = 300 140
± 480 km/s), zdokonalení Foucaultovy metody při vzájemné vzdálenosti 150 m mezi
pevným a rotujícím zrcadlem, ale i respekt
předních fyziků celého světa. Následovalo pozvání ředitele hvězdárny na vrcholu
Mount Wilsonu Georga Haleho, kde provedl
ještě přesnější měření. Nakonec se tamtéž
k problému vrátil ještě v roce 1926, a při
vzdálenosti zrcadel mezi vrcholy hor Mt. Wilson a Mt. San Antonio činící 35 km zjistil, že
c = 299 796 ± 4 km/s, což se jen nepatrně
liší od dnešní experimentálně zjištěné hod-

jejíž jméno zvolili pod dojmem hrdinky z Wagnerova Lohengrina.
Již za tohoto pobytu se Michelson pustil
do dalšího fundamentálního a pro klasickou fyziku osudového problému: určení
r ychlosti pohybu Země vůči světovému
světelnému éteru. Hypotéza o existenci
éteru jako pátého živlu (quinta essentia =
kvintesence) byla zavedena do fyziky již ve
4. století př. n. l. Aristotelem, který vytušil,
že vedle známých čtyř živlů – látek pevných,
kapalin, plynů a plazmatu, zvaných tehdy
zem, voda, vzduch a oheň – existuje ještě
živel pátý, tvořený, resp. vytvářející hmotu
nebeských těles a světla. Této ideje se v poněkud posunutém významu chytili všichni
fyzikové od Galileia po Einsteina a považovali
nevažitelný éter za nezbytné prostředí, jímž
se šíří světlo, světelné vlnění, podobně jako
zvuk vzduchem a dalšími živly. Vzhledem

První optik – laureát Nobelovy ceny
do Námořní akademie, jež se stala startovním
bodem jeho velmi pestré akademické dráhy.
K svědomitému provedení pokusů, týkajících se rychlosti světla, nestačily ani
prostředky, ani přístrojové vybavení Námořní
akademie. Skutečný start usnadnila jeho náročným výzkumům teprve další změna v jeho
životě: v 25 letech se poprvé oženil s 18letou
dcerou newyorského burzovního makléře,
Margaretou McLean Hemingwayovou, a od
jejího otce dostal 2 000 dolarů na své pokusy.
Během dvacetiletého manželství měl dva syny
(Alberta Hemingwaye a Trumana) a dceru
Elsu. Po rozvodu se oženil ještě s Ednou
Stantonovou (23. 12. 1899) a měl s ní další tři
dcery (Madelaine, Dorothy a Beatrice).
Pr vní samostatný krok do vědy učinil
v roce 1875, když si koupil za 10 dolarů

noty 299 793 ± 1 km/s. Současný pohled
na tento jev se však již zásadně změnil:
rychlost c se definuje, čili a priori legalizuje
a prohlašuje přesně za 299 794 km/s a veškeré jednotky celé fyziky a techniky, zejména
metr, se redefinují vzhledem k ní.
Vzápětí po úspěchu na Mt. Wilsonu – tedy
po prvním velkém úspěchu v roce 1879 (což
je také rok narození Alberta Einsteina) – je
Michelson přeložen do Národního navigačního úřadu ve Washingtonu, aby s astronomem
Simonem Newcombem provedl ještě jednou
měření hodnoty c. Hned poté je s týmž
posláním vyslán na dva roky do Mekky tehdejší fyziky – do Berlína k Helmholtzovi, kam
odjel se ženou i oběma chlapci (Trumanem
a Albertem). Tam se jim narodila dcera Elsa,

k tomu, že rychlost světla je nesmírně velká,
musí být éter nesmírně pružný, vzhledem
k tomu, že světlo je vlnění příčné, musí mít
vlastnost pevné látky, a vzhledem k tomu, že
toto prapodivné prostředí nebrání pohybu
Země a ostatních kosmických těles, musí být
nepředstavitelně řídké. Sám objevitel elektromagnetické teorie světla Maxwell věnoval
éteru mnohem více úsilí než své geniální
teorii. Nejlepší mozky světa se po několik
století bezúspěšně zabývaly těmito problémy: jedni se domnívali, že éter je absolutně
klidný a že Země se jím prodírá. Když se jim
nepodařilo určit rychlost pohybu Země vůči
éteru, čili její absolutní pohyb, prohlásili, že
éter v těsném okolí Země je Zemí strháván,
a proto jej nepozorujeme. Rozhodně by se
však rychlosti pohybu světla ve směru rotace
1/2006 Česká oční optika
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Země a ve směru kolmém ke směru rotace
měly lišit. To se také Michelson rozhodl
zjistit. Rychlost těchto zemských pohybů je
však velmi malá ve srovnání s rychlostí světla; proto bylo třeba sestrojit nový, nesmírně
citlivý interferometr. Ten Michelson skutečně
vynalezl a využil jej při svých měřeních již
v Berlíně i mnohokrát později. Michelsonův
interferometr v Berlíně měl ramena dlouhá
1 m a přitom byl natolik citlivý, že ve dne
nebylo měření vůbec možné a v noci již
při dupnutí na dlažbu ve vzdálenosti 100 m
rovněž ne. Konečně za potřebného nočního
klidu na kopcích za Postupimí zase vůbec nebyl pozorován fázový rozdíl – čili sebemenší
rozdíl mezi rychlostmi v různých směrech
nebyl vůbec – k velkému zklamání Michelsona i všech vědců světa – zaznamenán!
Je zajímavé, že již tehdy, tj. v roce 1881, ve
své práci „Relativní pohyb Země a světelný
éter“ vyslovuje Michelson smělý závěr, že
„hypotéza stacionárního éteru je mylná“. Ač
později ještě mnohokrát prováděl teoretická
studia i měření na nejrůznějších místech
Evropy i Ameriky, zejména u G. H. Quincka
v Heidelbergu (1880–1881), u M. A. Cornua
v Paříži, v Ohiu (USA, 1882–1889), u Lorda
Kelvina za svého pobytu v Baltimore aj., své
přesvědčení neměl důvodu změnit. Posléze
na naléhavé žádosti lordů Rayleigha a Kelvina ještě opakoval své pokusy se svým
starším kolegou, chemikem E. W. Morleym
za nejpřísnějších podmínek ve vodě i ve
vzduchu; shledal sníženou rychlost světla
ve vodě, což ostatně zjistil již Foucault v roce
1850, leč změny rychlosti ve vzduchu vlivem
pohybu Země opět nikoliv. Kvůli maximálnímu zvýšení přesnosti a citlivosti metody
zvětšil optickou dráhu až na 22 m a celý interferometr dal umístit na masivní kamennou
desku plovoucí na rtuti, čímž vyloučil jakékoliv rušivé mechanické vlivy. Přesto ani pak
sebemenší změny interferenčního obrazce
při otáčení interferometru nezjistil. Na základě toho ve svém díle „O vzájemném pohybu
Země a světlonosného éteru“ definitivně
prohlásil, že domnělý éterový vítr neexistuje.
Konečně v roce 1905 za zkoumáním tohoto
problému učinil elegantní tečku Einstein
svým konstatováním, že světelný éter vůbec
neexistuje a že rychlost světla ve vakuu je
veličina konstantní a invariantní, čili nezávisí
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ani na směru, ani na rychlosti zdroje světla,
ani pozorovatele. Vědecký svět to ohromilo.
Jen někteří si však uvědomili, že zmíněný
„negativní výsledek Michelsonových pokusů o možné závislosti rychlosti světla na
pohybu Země“ je vlastně závěrem nanejvýš
pozitivním pro celou fyziku. Pozitivní vyřešení
celého problému představuje odtud vyrůstající Einsteinova teorie relativity, jíž se změnila
celá odvěká fyzika. Nabízí se otázka – mění
se u světla vzájemným pohybem vůbec něco,
když to není rychlost? Odpověď vyplývající
z teorie relativity, nalezená však již dávno
předtím (1842) nezávisle na Einsteinovi
a Michelsonovi pražským profesorem matematiky Christianem Dopplerem říká, že
se mění frekvence, a tím i barva světla – při
vzdalování světlo zčervená a při přibližování
zmodrá. Druhá základní otázka zní: bylo
by vůbec lidstvo dospělo někdy k závěru
o stálosti rychlosti světla bez nákladných
a obtížných Michelsonových pokusů a bez
vynálezu jeho interferometru? Dnes víme,
že ano. Světlo i elektromagnetické pole popisují Maxwellovy rovnice z let 1864–1873,
a z nich pouhým matematickým rozborem
zmíněná invariance rychlosti světla vyplývá
rovněž, stejně jako z rovnic čili transformací
Lorentzových. Michelson však učinil i mnohé
navíc, za což si vzápětí zasloužil Nobelovu
cenu a nesčetné pocty. Byl proto povolán za
profesora fyziky na univerzitu v Clevelandu,
poté na Clarkovu univerzitu ve Worcestru (ve
státě Massachusetts) a nakonec do Chicaga
(1892–1929).

Z dalších světoznámých Michelsonových
úspěchů je významné uskutečnění vysokého
rozlišení spektrálních čar pomocí Michelsonova ešelonu, na čemž si zakládal nejvíce,
a historický význam má také jeho hvězdný
interferometr, při jehož konstrukci vyšel ze
staré nerealizované Fizeauovy ideje z roku
1868 o možnosti měřit úhlové průměry hvězd
interferometricky. Věc teoreticky promyslel
již v roce 1890, ale prakticky ji uskutečnil až
v roce 1920 svým hvězdným interferometrem
zamontovaným do dalekohledu.

Kromě již zmíněných prací zavedl nový etalon délky na bázi červené kadmiové spektrální
čáry, jež je silně monofrekvenční a izolovaná
a jejíž délku určil na 643,847 nm. Tyto její
vlastnosti uplatnil na novou definici metru
v letech 1892–1893 v Mezinárodním úřadu
pro míry a váhy v Sevrés u Paříže. Konzervativnost vědeckého světa ilustruje fakt, že nová
definice metru v podstatě podle Michelsona
byla přijata teprve v roce 1960, na 11. generální konferenci měr a vah, kdy byl 1 metr
definován jako 1 650 763, 73násobek vlnové
délky červené spektrální čáry kryptonu.
Současná definice metru je ještě podstatně
modifikována (jako vzdálenost, kterou světlo
urazí za příslušný zlomek sekundy).

RNDr. Vladimír Malíšek

Právem tedy 10. prosince 1907 obdržel
jako první optik a první Američan vůbec
Nobelovu cenu za fyziku ve výši 139 000
švédských korun, tj. 40 000 USD, přičemž
za dva dny nato přednesl povinnou nobelovskou přednášku „Poslední pokroky
ve spektroskopii“. Ještě v roce 1911 byl
pozván na přednáškové turné do Německa
v Göttingenu, kde od něj nejpřednější vědecké autority světa chtěly slyšet jeho názor na
teorii relativity. V Německu si však zároveň
všiml lavinovitě narůstajícího militarizmu,
a neváhal se proto (když správně odhadl,
kam vše směřuje), přihlásit znovu do amerického námořnictva, kde ve výzkumném ústavu
řešil problémy přesného zaměřování těžkých
lodních děl a detekci ponorek.
Po válce se pak ještě jednou pustil do měření rychlosti světla s Izvinem Rauchem u města
Santa Anna v Kalifornii, kde nakonec v roce
1931 také zemřel na krvácení do mozku.

Literatura:
1. Kucharski Maciej: Albert Abraham Michelson (1852–1931), Československý časopis
pro fyziku, sv. 50 (2000), str. 133
2. World Who’s Who in Science, The Marquis
Biographical Library, 1. vydání, Allen
G. Debus editor, Chicago, 1968
3. Malíšek, V.: Co více o dějinách fyziky,
Horizont Praha, 1986
4. Chramov, Ju. A.: Biografija fiziki, Kyjev,
1983

Kompletní servis od ﬁrmy Rodenstock

sobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti os

NOVINKY „HARDWARE“

VIDEO MED 300

Weco TRACE 3

digitální vyšetřovací přístroje

•
•
•
•

Kamera pro štěrbinovou lampu
Unikátní kvalita zobrazení
Evidence pacientů
Kompaktní a pohodlný systém

•
•
•
•
•

Nový snímač tvaru 5D
Barevná obrazovka TFT
Plně automatické funkce
Porovnání tvaru očnic
Plná kompatibilita 2D/3D

NOVINKY „SOFTWARE“

Nová verze WINFIT 6.0
• Ideální objednávkový software
komplet v českém jazyce
• Perfektní poradenství pro brýlová skla
• Výpočty a srovnání okrajových
a středových tlouštěk

NOVINKY „TECHNOLOGIE“

Solitaire TopCoat

Brýlové čočky s novou kvalitní antireﬂexní vrstvou

• Díky Solitaire TopCoat čočky
snadno a rychle vyčistíte
• Odolné proti prachu a vodě
• Extrémně lehké a pohodlné
• Vhodné do sportovních brýlí
• Jasné a kontrastní vidění
dlouhá životnost

1/2006 Česká oční optika

9

m

marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing market

Jedinečná kvalita v dokonalé kombinaci
Světově první Integrovaný Double Progresivní Design v kombinaci s vysokoindexním
materiálem Eynoa 1.67 a doplněný photochromickou úpravou Suntech

Nejlepší úprava

Nový photochromický
materiál
Suntech Hoya, je velice inteligentní
čočka, pro způsob jakým je schopna
přizpůsobit se rozličným světelným
podmínkám.
Barvy čoček zesvětlují a tmavnou
s úžasnou rychlostí v každém stupni
zabarvení, materiál si zachovává svůj
atraktivní odstín v místnosti
i venku. Vlastnosti materiálu
Suntech:
• Rychlé změny barev jak uvnitř tak
venku
• Opticky dokonalý
• Vhodné pro vrtané a vázané
obruby
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Novinka u vysokoindexních materiálů 1.67
Eynoa 1.67 je tenký a elegantní materiál nevyrovnatelné
kvality Hoya, který dokonale splňuje stále opakovaný
požadavek na tenké a lehké čočky s vysokým stupněm
trvanlivosti a spolehlivosti. Eynoa je charakteristická svojí
vysokou mezí pevností v tahu. Pevný a pružný materiál,
je výjimečně vhodný pro vrtání a drážkování, a proto
použitelný jak pro vrtané tak vázané obruby.
• Vysoce kvalitní doplněk ztenčených a odlehčených čoček

Nejlepší materiál

Nejlepší design

Světově první Integrovaný
Double Progresivní Design
Hoyalux iD je vytvořen s pomocí
nové výpočetní metody a speciální
technologie leštění, které vyvinula
Hoya. To zaručuje zřetelné zlepšení
vidění v periferní oblasti v porovnání
s běžnou progresivní čočkou.
Díky použití 3D virtuální výpočtové
technologie, je pro periferní
oblasti nejvýznamnějším přínosem
podstatně větší, ostřejší a především
přirozenější vnímání obrazu ve všech
směrech pohledu v porovnání se
současnou generací progresivních
čoček.
• Největší oblast vidění bez zkreslení
• Vyšší pocit stability, méně pohybů
hlavou
• Rychlý a snadný návyk
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Merchandising
Stoupající počet očních optik v ČR a SR,
vzrůstající konkurence, vstup zahraničních
řetězců a tím často klesající tržby nás vedou
k zamyšlení, co dál.
Dnešní obchodní a marketingový svět je přímo přeplněn nejrůznějšími anglickými názvy,
pro které se někdy těžko hledá český překlad.
Marketing je dnes samostatná vědecká disciplína se širokou základnou.
Jedním z pojmů, které jsou v poslední
době často užívány, je merchandising (čti
„merčindajzing“).
Tento pojem i jeho náplň a především
uplatnění pronikly nejdříve do velkých a moderních obchodů. Postupně se propracovává
do běžného života maloobchodu. Celá řada
optických firem již připravuje a promýšlí, jak
více prosadit své zboží v očních optikách
a tím ho dostat do podvědomí konečnému
spotřebiteli.
Tato nová a moderní metoda je v oční optice
teprve na svém začátku. Obecně se dá říct,
že odborníků, kteří rozumí merchandisingu,
je poskrovnu. Jejich honoráře díky tomu
dosahují velkých výšek.

Co je to merchandising
Pokud se podíváme do lepšího výkladového
slovníku, zjistíme, že překlad tohoto pojmu zní:
reklamní předmět, případně reklamní prodej.
Jak je již u podobných překladů zvykem, není
možno si s tímto vysvětlením vystačit.
V marketingovém slovníku vydaném v USA
najdeme více informací.
Definice: Merchandising představuje marketingovou aktivitu včetně prodeje a má za cíl
učinit výrobek v obchodě dostupným, atraktivním, nápadným, a to tak, aby měl správnou
cenu ve správný čas.
Dále má podpořit výrobek v místě prodeje,
klást důraz na značku a dát jí vyniknout ve
srovnání s konkurencí, zlepšit vizualizaci
výrobku a jeho vlastností.
Samozřejmostí je získat pro prodej tohoto
výrobku i samotný prodejní personál.
Někdy se setkáváme s trochu zúženým vysvětlením tohoto pojmu – umístění a vystavení
zboží v regálech. Zde mluvíme především
o vizuálním merchandisingu.

Merchandising
Tuto strategii se můžeme pokusit rozdělit
do tří činností.
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1. Komplexní podpora v místě prodeje,
vyskládání a umístění zboží do regálů, do
výlohy, vyvěšení reklamních plakátů, umístění
a předvedení vzorků a celá řada dalších aktivit
přímo v prodejně na prodejní ploše.
U očního optika jde především o správnou
vizualizaci obrub, brýlových čoček, vzorků
a dalších pomůcek pro prodej.
V této souvislosti nás zajímají především
odpovědi na tyto otázky:
– kam dát značkové výrobky,
– jak zvýraznit slevy,
– co vidí vstupující zákazník jako první,
– kde umístit plakáty a upoutávky na výrobky,
– jaké je typické chování zákazníka v oční
optice,
– jak upravit výlohu tak, aby zaujala a vyvolala potřebu nákupu.
Podobných otázek je celá řada a nutno říct,
že v tomto ohledu panuje v očních optikách
spíše „chaos“. Převládá spíše nahodilost
a amatérizmus.
2. Spojení značky s významnou a známou
osobností. Ve světě velkého obchodu je to
zcela běžná věc. Fotbalista nabízí prostředky na holení, herec může nabízet prostředky
na hubnutí a kreslené postavičky ukazují
dětem pasty na čištění zubů. I ve světě oční
optiky se setkáváme s tímto druhem podpory prodeje. Celá řada brýlových obrub nese
jména známých i méně známých osobností
ze všech oborů lidského života. Velmi často
se tento způsob používá především u slunečních či sportovních brýlí.
V této oblasti se tedy nabízí zajímavý prostor pro spolupráci očních optik s osobnostmi, které jsou v dané lokalitě považovány
za významné.
Mnoho lidí z našeho okolí má přirozenou autoritu, dobré výsledky ve své práci
nebo sportovní úspěchy. Kreativita a malé
zamyšlení Vás jistě dovede k celé řadě
možností.
3. Merchandising na nejvyšší úrovni – to
je ten, kdy se ze zákazníka stává fanda,
který náš produkt miluje. Příkladem může
být fotbalový fanoušek svého klubu. Ten si
koupí ve specializovaných prodejnách vše,
co je s jeho klubem spojeno. Tato vysoká

loajalita dělá ze zákazníka něco víc, než jen
obyčejného klienta. Tito zákazníci jsou oceňováni ve VIP klubech vzácnými a drahými
firemními předměty.
Lze konstatovat, že někteří oční optici u nás
již tímto způsobem pracovat začali. Pravidelně
pořádají představování nových kolekcí pro
VIP, zvou si nejlepší zákazníky na pravidelná
setkání… Při různých setkáních se svými VIP
klienty jim předkládají dotazníky a tak zjišťují
potřeby a přání zákazníků (např. mění dle
jejich tipů interiér prodejny).

Merchandising v oční optice
Jak již bylo uvedeno, je tento způsob práce
v očních optikách na úplném začátku.
Přesto se již dnes můžeme setkat s prvními,
byť ne rozsáhlými studiemi. První zkušenosti
ukazují, že prostor pro změny je obrovský
a že půjde o další možnou cestu rozvoje
v našem oboru.
Následující dva příklady jsou pouze drobnou
ukázkou toho, jak přemýšlet do budoucna
o svých prodejních aktivitách a prodejních
místech.

Příklad 1
Kde a jaké zboží umístit v oční optice?
Na obr. 1 je půdorys oční optiky. Každé
prodejní místo nám umožňuje vystavit a ukázat zboží určitým způsobem. Je na nás, jak
uvedené dispozice využijeme.
Zajímá nás tedy odpověď na několik otázek:
– Proč se zákazník rozhodl právě pro tento
typ zboží?
– Bylo jeho rozhodnutí náhodné? (asi 60 %
nákupních rozhodnutí se děje nahodile)
– Můžeme toto nahodilé rozhodnutí ovlivnit?
– Bude se do budoucna rozhodovat podobně?
1 Výloha – produkty bychom neměli vystavovat, ale měli bychom se zaměřit na
zákazníkovy potřeby (pečuje např. o svůj
zrak?)
2 Obrazy a zboží s vyšší přidanou hodnotou.
3–5 Vitríny, stojany, nosiče brýlí v perfektním provedení (materiálově, designem,
čistotou, nasvětlením). V tomto místě je
třeba umístit značkové a dražší zboží.
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...má za cíl učinit výrobek v obchodě dostupným, atraktivním,
nápadným, a to tak, aby měl správnou cenu ve správný čas.
Důležité je také věnovat pozornost aranžérské úpravě.
6 Nasvětlení lepšího a kvalitnějšího zboží
bodovými světly.

7 Zboží, jehož důležitost chceme podtrhnout
– světlo, otáčení, pohyb.
8 Zboží ve skleněné vitríně, které je chráněné, balené, v sadách...
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Příklad 2
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obr. 1 Půdorys prodejny oční optiky

�

�
�

�

�
�

obr. 2 Půdorys prodejny, na němž jsou vyznačena silná a slabá místa prodejní plochy

Silná a slabá místa prodejní plochy
Profil prodejního místa na obr. 2 je podobný,
ale uspořádání je jiné.
Silná místa prodejní plochy:
1 Většina zákazníků po vstupu do prodejní
plochy míří na pravou stranu. Zde je tedy
třeba umístit dražší zboží, jde-li obchodníkovi o zisk.
2 Přední strana stojanů slouží jako velice
dobrá vizualizace produktů.
3 Směr, kterým zákazník obchází prodejnu.
4 Obsluha a pokladna jsou v takovém
místě, kde sledují předpokládaný pohyb
zákazníka.
5 Křižovatka prodejní plochy – zde je třeba
vystavit zboží, které nabízíme „v akci“ – to
neznamená, že je se slevou.
Slabá místa prodejní plochy:
6 Všechna prodejní místa na levé straně po
vstupu zákazníka do prodejny.
7 Dlouhé prostřední „chodby“.
8 Skryté rohy.
9 Tmavá místa.

�

�

9, 14 Volný prostor, který podtrhuje význam
vystaveného zboží.
10 Cenově dostupné produkty.
11 Cenově dostupné produkty, informace
o používání produktů.
12 Přizpůsobovací stolek s PC – využití demo
programů, videa, DVD.
13 Dekorace cenově dostupného zboží.
15 Zboží, které musí oční optika mít, nebo
zboží, které upřednostňujeme.
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Na slabších prodejních místech se soustředí
povinné zboží, cenově výhodné zboží (pokud
není v akci), méně zajímavé výrobky, balené
produkty…
Merchandising představuje zajímavou oblast prodejních aktivit, která jistě přinese do
optik nové a podnětné poznatky. Ty potom
přispějí k vyšší spokojenosti zákazníků a přesvědčí je o našich kompetencích pečovat
o jejich zrak.

Ing. Ivan Vymyslický
1/2006 Česká oční optika
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Zvyšuje konzumace alkoholu

riziko vzniku katarakty?
Profesor of talmologie Hiroshi Sasaki
studoval na Islandu vztah mezi konzumací
alkoholu a vznikem katarakty. Po dobu 5 let
sledoval 832 lidí starších 50 let, z nichž bylo
519 abstinentů, 295 umírněných a 18 těžkých alkoholiků. Těžcí pijáci konzumovali
za den 24 g a více etanolu (muži), ženy 12 g
a více. Jako umírnění pijáci byli definováni
lidé, kteří v ypijí mezi dvěma sklenkami
červeného vína za měsíc až po dvě sklenky
červeného vína za den. Abstinenti vypili
méně než jednu sklenku vína za měsíc.
Na Islandu je v oblibě především červené
víno. Konzumace bílého vína není tak častá
– počet konzumentů bílého vína byl tudíž
pro statistickou analýzu zanedbatelný.

Po pětiletém sledování byla zjištěna
katarakta u 22 % konzumentů alkoholu
a u 32,2 % abstinentů. Mezi těmi, kteří pili
alkohol a měli kataraktu, bylo 23 % pivařů,
19 % pijících tvrdý alkohol a 13 % konzumentů vína.
Největší ochranný účinek byl zjištěn u lidí
konzumujících střední množství červeného
vína (tj. kategorie umírněných pijáků). Také
mírná konzumace tvrdého alkoholu měla
ochranný účinek. Zvýšené riziko vzniku
katarakty, nikoliv však statisticky významné,
bylo zjištěno u pivařů.
Mezi celkově silné rizikové faktory pro
vznik katarakty patří dále kouření, nenošení
slunečních brýlí a užívání steroidů.

Příznivý účinek mírné konzumace alkoholu byl podle údajů v odborné literatuře
prokázán také u kardiovaskulárních chorob.
Antioxidanty a ostatní složky obsažené v alkoholu zřejmě příznivě ovlivňují stav cévního
systému. Studie rovněž varuje před nadbytečnou konzumací alkoholu, což může vést
k řadě dalších zdravotních potíží.
doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

Literatura:
Wysong, P.: Iceland study indicates red wine
protective against cataracts, Eurotimes,
Vol. 10/7, July 2005, str. 28
placená inzerce
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ESSILOR VYVINUL ČOČKY

Varilux Computer™,

ZÁRUKU DOKONALÉ OSTROSTI PŘI PRÁCI NA POČÍTAČI.
V Evropě používá počítač v práci i doma více než 60 % lidí
ve věku 40 až 60 let. Z počítače se stal nepostradatelný nástroj a většina lidí tráví u monitoru několik hodin denně.

„Počítačové vidění“: všeobecné příznaky
Dlouhodobé namáhání zraku prací u monitoru počítače
způsobuje rozmazané vidění, zvýšenou citlivost na světlo
a další potíže. 75 % uživatelů uvádí výskyt těchto příznaků! Po 40. roce věku tyto problémy narůstají v důsledku
snížení zrakové ostrosti a rozsahu akomodace. Uživatelé
se těžko soustřeďují a jejich zraková výkonnost se tak
snižuje.
ESSILOR přichází s řešením – novu řadou speciálních
čoček navržených pro optimální zrakové pohodlí před
monitorem počítače.

Co způsobuje zrakové problémy při práci s počítačem?
Čtení z monitoru
Souhrnné působení několika faktorů. Na monitoru
počítače nejsou hrany a tvary znaků vymezeny stejně
dokonale jako na papíře. Každá linie se skládá z velkého
počtu obrazových bodů (pixelů), které mají různý jas a
kontrast.

Velká námaha zraku
Udržet ostré vidění na pracovní vzdálenost monitoru
(střední vzdálenost) vyžaduje konstantní námahu, protože bod zaostření leží až za monitorem. Navíc oči méně
mrkají, aby kompenzovaly nutnost opětovného zaostření
po každém mrknutí, a dochází tak k jejich vysoušení a
podráždění.

Opakované přesunování pohledu na dvě vzdálenosti mezi klávesnicí a monitorem
Jedna hodina práce u počítače znamená 3 600krát přesunout pohled a zároveň střídavě vnímat tištěné písmo
a elektronické písmo vytvořené pixely.
Pečlivé pozorování uživatelů počítačů vymezilo dva různé požadavky na vidění. Varilux Computer 2V a Varilux
Computer 3V jsou čočky, které byly vyvinuty tak, aby
plně vyhovovaly každému z obou skupin požadavků na
vidění.

Použití brýlové čočky Varilux Computer 2V:
PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ: práce u monitoru
AKTIVITY: práce u monitoru
POŽADAVKY NA VIDĚNÍ: práce u monitoru
1 DESIGN: redukce 0,55 D
Použití brýlové čočky Varilux Computer 3V:
PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ: otevřené okolí (recepční pult, příjem zákazníků, přednášky...)
AKTIVITY: jednání, prezentace, výuka, pokladna, sekretariát
POŽADAVKY NA VIDĚNÍ: přechod pohledu na
různé vzdálenosti s preferencí STŘED
4 RŮZNÉ DESIGNY: v závislosti na adici (1,00/
1,50/2,00/2,50)
Bližší informace získáte na stánku společnosti ESSILOR-OPTIKA na veletrhu OPTA 2006 – pavilon V, stánek 001.
Essilor Team

e

Jenom jeden z nich „surfuje“ po internetu
s čočkami Varilux® ComputerTM. Poznáte který z nich?

Essilor vyvinul čočky Varilux® Computer™,
záruku dokonalé ostrosti při práci na počítači.

1/2006 Česká oční optika
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Myopie

Myopie neboli krátkozrakost je refrakční
vada, které je v poslední době věnována
zv ýšená pozornost. Porucha emetropizačního procesu vede u myopie k posunu
obrazu pozorovaného předmětu před sítnici.
U krátkozrakého oka je tedy lomivost optického systému větší, než předozadní délka
tohoto oka.
První uspokojivou definici myopie zformuloval jako první Johannes Kepler v roce 1611.
První anatomické vyšetření krátkozrakého
oka provedl v roce 1635 Plempius a upo-
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zornil na protažení zadního segmentu oka.
Donders (1866) podrobněji popsal klinické
a patologické změny v myopickém oku.
Nejčastější příčinou krátkozrakosti je prodloužení předozadní osy. Jedná se o tzv.
myopii axiální, osovou. Mnohem vzácnější
jsou myopie křivkové – kurvaturní, kdy je
více zakřivena rohovka (keratoconus), nebo
přední či zadní pouzdro čočky (lenticonus
anterior et posterior). Lomivost čočky bývá
zvýšena i při uvolnění napětí závěsného
aparátu čočky (po poranění, při spazmu

akomodace). S indexovou myopií se setkáváme při diabetu (při snížení indexu lomu
korových čočkových hmot) a u pacientů se
šedým zákalem (při zvýšené lomivosti jádra
čočky). Změny indexu lomu komorové vody
a sklivce nevyvolávají významnější změny
refrakce.
Při vrozeném glaukomu vzniká zvláštní
forma axiální myopie. Výsledná krátkozrakost
je vzhledem k oploštění rohovky a posunutí
čočky dopředu nižší, než by odpovídalo
prodloužení předozadní osy oka. Považujeme-li dalekozraké oko za oko nedostatečně
vyvinuté, pak je krátkozraké oko vyvinuté
nadměrně. Někteří autoři spatřují v této skutečnosti přizpůsobení se zvýšeným nárokům
na práci do blízka, které přináší civilizace.
O převážné většině krátkozrakých očí si
myslíme, že jsou fyziologickou, biologickou
odchylkou od normálu. Počet krátkozrakostí
vyšších než 6 D je odhadován na 5–15 %,
počet progresivních, maligních myopií na
1–3 %. Progresivní myopie je v řadě zemí,
včetně Japonska, nejčastější příčinou
slepoty. Není to jen vada refrakce oka, ale
choroba, určená pravděpodobně dědičnými
a postnatálními činiteli. Všeobecně se má za
to, že příčinou je malá rezistence bělimy, která ustupuje normálnímu nitroočnímu tlaku.
Rozpíná se převážně zadní pól oka, zatímco
přední segment zůstává bez podstatných
změn. Žádná z velkého počtu teorií zatím
nedovede uspokojivě vysvětlit příčinu vzniku
vyšších myopií.
Typickým představitelem stacionární myopie je školní krátkozrakost. Objevuje se obvykle v 6.–7. roce života a zřídka přesahuje
6 D. Progrese je obvykle pomalá (0,3–0,5
D/rok) a stabilizuje se s ukončením puberty,
u dívek poněkud dříve. Tak zvaná pozdní
myopie vzniká kolem 18. roku a nedosahuje
vyššího stupně (obvykle do 3 D). Málo častá
vrozená myopie je obvykle rovněž stacionární, přestože někdy dosahuje vysokého počtu
dioptrií. Bývá obvykle jednostranná, častěji
u nedonošených dětí a je spojená s amblyopií, která je u myopií neobvyklá.
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– neboli krátkozrakost je porucha emetropizačního procesu,
která vede k posunu obrazu pozorovaného předmětu před sítnici.

Stacionární bývá i myopie intermediální,
u které není nález na oku zcela fyziologický.
Vyznačuje se většinou nefyziologickou, větší
předozadní délkou oka (25,5–32,5 mm)
a malými změnami na očním pozadí.
Progresivní, maligní nebo patologická myopie vzniká velmi časně, nejednou již v prvním
roce života. Čím dříve vznikne, tím je stupeň
krátkozrakosti vyšší. Takové oči jsou dlouhé
a vyvolávají dojem exoftalmu. Přední komoru
mají hlubokou, zornice širší, líně reagující.
Bělima je v zadní polovině bulbu nejvíce
protažená a dosahuje zde méně než 1/4 své
normální tloušťky. Narůstání předozadní délky
vede obvykle po 20. roce života ke vzniku
změn na očním pozadí.
Při zevním okraji terče zrakového nervu
vzniká poloměsíčitá atrofie sítnice a cévnatky
(conus myopicus), která může papilu obklopit
i cirkulárně. Nazální hranice terče bývá neostrá kvůli přetažení sítnice (subtrakční konus).
V makule se objevují žlutobělavé trhliny v Bruchově membráně (laquer cracs), hemoragie,
subretinální neovaskulární membrány, dochází k nahromadění pigmentu a vznikají bílá
ložiska, která mohou být i v periferii sítnice.
Krvácení se objevuje nejenom v sítnici, ale
i v rozvlákněném sklivci. V periferii sítnice
nacházíme cystoidní degeneraci. Degenerovaná sítnice usnadňuje vznik trhlin a následně i odchlípení sítnice. Vznik tmavých
pigmentovaných skvrn v centrální krajině
(Fuchsova skvrna) je špatným prognostickým znamením. Ve vyšším věku se poměrně
často začíná kalit jádro čočky, což vede
k další progresi myopie. Nabízí se otázka,
zda je příčinou kalení čočky myopie, nebo
zda je naopak katarakta příčinou myopie. Při
zadním pólu bulbu může protenčení skléry
vést ke vzniku zadního stafylomu. Zvýšená
je rovněž pravděpodobnost vzniku glaukomatózních změn terče zrakového nervu.
Riziko vzniku glaukomu je zvýšeno nejenom
u myopie progresivní, ale i u lehké a střední
stacionární krátkozrakosti. Výpadky zorného
pole a změny terče zrakového nervu postihují
častěji glaukomatiky s myopií.

Zatímco pokles zrakové ostrosti lze snadno
korigovat, prevence chorobných změn a excesivního narůstání předozadní délky oka
s progresivní myopií je sporná. Je smutnou
zkušeností, že u dětí s rychlejší progresí
krátkozrakosti vzniklé v časném dětství je
větší riziko vzniku chorobných změn.
Myopie se klinicky projevuje neostrým viděním do dálky při dobrém vidění do blízka.
Ve středním věku, kdy fyziologicky ubývá
schopnosti akomodace, je tato skutečnost
vítaná. Stařecká hypermetropie může vést
k vykorigování nižších stupňů krátkozrakosti.
U vyšších stupňů myopie však působí krvácení a degenerativní změny v sítnici značné
subjektivní potíže.
Největší obtíže působí degenerativní změny
v centrální krajině. Porucha souhry mezi akomodací a konvergencí může vést ke spazmu
akomodace, nebo k insuficienci konvergence. Následná porucha binokulárního vidění
může vést ke vzniku zjevného divergentního
šilhání.
U myopických dětí do 4 let je prognóza
vážná vzhledem k pravděpodobné progresi.
U školních myopií je prognóza relativně příznivá. Mírná progrese krátkozrakosti (0,3–0,5 D)
končí obvykle po pubertě a po 20. roce zůstává stacionární. Prognóza maligní myopie je
závislá na rychlosti progrese změn na očním
pozadí a na možnostech korekce. Stále hrozí
riziko vážných komplikací, glaukomu a zvláště
odchlípení sítnice. Z hlediska dědičnosti je
třeba varovat před rodičovstvím manžele, kteří
mají oba progresivní myopii.
Nekorigovaní myopové obvykle nemají žádné potíže a jsou se svým viděním spokojeni.
Nemají-li možnost srovnání, často si myslí, že
je jejich vidění normální. Korekce u nich může
vyvolat potíže ze zvýšeného akomodačního
úsilí. Takového myopa musíme často korigovat
jen natolik, aby bylo dosaženo užitečného
vidění. Nekorigovaný myop je zvyklý konvergovat bez akomodace. Překorigování jej
nutí k akomodaci bez konvergence. Myopovi
obvykle chybí tonus ciliárního svalu. Proto je
možné aplikovat přímo hodnotu dioptrií zjiš-

těnou v cykloplegii a u nižších stupňů myopie
i bez cykloplegie.
Při lehké krátkozrakosti – kolem 0,5 D –
předepisujeme korekci jen pro příležitostné
použití. Při dobrém osvětlení mají tito my-

�������

�����

�������

���������

obr. 1 Emetropie – stav oka, kdy je správný poměr
mezi lomivostí optického prostředí a optickou
osou. Obraz pozorovaného předmětu vzniká
přímo na sítnici.

������

obr. 2 Myopie – stav oka, kdy je oko příliš dlouhé
nebo lomivost optické soustavy oka je příliš
velká. Světelné paprsky se proto sbíhají před
místem nejostřejšího vidění a na sítnici dopadá
rozostřený, zamlžený obraz.
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opové dostatečnou zrakovou ostrost. Při
střední myopii bylo oko před vznikem myopie
emetropické, většinou s dobrou akomodací,
konvergencí a svalovou rovnováhou. Proto
je výhodná plná korekce, tedy nejslabší
rozptylka, se kterou vidí myop ostře do dálky.
Při progresivní myopii, která vzniká v raném
dětství, stejně jako u myopů silně podkorigovaných, nebo u těch, kteří nenosí brýle stále,
bývá slabá jak akomodace, tak konvergence.
Plná korekce proto není vhodná. Brýle pro
celodenní nošení je vhodné podkorigovat
o 2 až 3 D. Silnější korekci předepisujeme
jenom do kina, do divadla nebo na sport.
Dobrou službu mohou poskytovat převrácené bifokály. Je-li předepsána korekce
do dálky, musíme vždy vyzkoušet, zda tato
korekce vyhovuje i do blízka. Myopové jsou
zvyklí číst z menší vzdálenosti. To je nutno
vzít v úvahu zvláště při změnách na očním
pozadí. Krátkozrací dávají obvykle přednost
stálé korekci, se kterou vidí pohodlně do
dálky i do blízka. Při vyšších anizometropiích
snižujeme obvykle korekci na obou očích
o stejnou hodnotu.
Dobrou službu poskytují myopům i kontaktní
čočky. Tvrdé čočky zřejmě zároveň také brání

i progresi krátkozrakosti. Částečně – za cenu
podstatně zúženého zorného pole – pomáhají i dalekohledné brýle. Při patologických
změnách na očním pozadí nemůžeme očekávat od brýlí žádnou velkou pomoc. Ani po
optimální korekci nebývá u vyšších myopií
vždy dosaženo normální zrakové ostrosti. Ta
klesá obecně se stupněm ametropie. Do -4 D
je zraková ostrost po korekci normální, od
-4 do -12 D klesá průměrně s každými -2 D
o 1/4. Myopové nad -14 D mívají zrakovou
ostrost sníženou nepravidelně.
Velmi dobré výsledky slibuje i chirurgická korekce myopií využívající excimerové
lasery – PRK, LASIK a LASEK, zvláště po
zavedení wavefrontové technologie, a to
u myopií do 5 až 6 D. Aplikaci fakických
a afakických nitroočních čoček je dávána
přednost u vyšších myopií. Chirurgické
řešení lze doporučit zvláště tam, kde myop
nesnáší korekci ani brýlemi, ani kontaktní
čočkou.
Důležitou součástí léčení krátkozrakosti je
dodržování základních zdravotnických a hygienických pravidel. Pravidelná a pestrá strava
bohatá na vitamíny a dostatek pobytu na čerstvém vzduchu jsou důležité zvláště u rychle

rostoucích dětí. Je třeba dbát na dostatečné
osvětlení, zřetelný tisk, dodržování správné
pracovní vzdálenosti a také se vyvarovat větší
únavy očí. U progresivní myopie je žádoucí
vyvarovat se zaměstnání, která vyžadují velké
fyzické zatížení a která kladou velké nároky
na zrakovou ostrost do blízka. Doporučit je
třeba takové povolání, které by bylo možné
provozovat i po zhoršení zrakové ostrosti.
doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

Literatura:
1. Anton, M.: Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody, NCO NZO Brno, 2004
2. Benjamin, J. W.: Borish‘s Clinical Refraction,
W. B. Saunders Comp., Philadelphia, London,
Toronto, Sydney, Montreal, Tokyo, 1998
3. Diepes, H.: Refraktionsbestimmung, Verlag
Bode, GmbH, 5. Auflage, Pforzheim, 1988
4. Taylor, D., Hoyt, C.: Pediatric Ophthalmology and Strabismus, Third Edition, Elsevier
Saunders, Edinburgh, London, New York,
Oxford, Philadelphia, St. Louis, Sydney,
Toronto, 2005
placená inzerce

Velkoobchod oční optikou
Vám nabízí brýlové obruby těchto značek:

Tom Tailor • Antoine Bourgeois • Bourgeois
Figures libres • .21. la ligne • Vuillet Vega
Prestige • Liberty Eyes • Prima Linéa

O P TA 20 0 6 , s tánek 53
Vegan spol. s r.o., Jan Judl
Brechtova 825/22 • 149 00 Praha 4 – Háje
tel.: 603 418 854 • fax: 272 652 403
e-mail: info@vegan-optik.cz
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Stránky
Společenstva
Začátek roku je vhodná příležitost na zhodnocení roku uplynulého a na přípravu roku
2006. Společenstvo plní plány, kvůli kterým
bylo založeno, tj. informuje oční optiky o dění
v našem oboru z hlediska odbornosti, vzdělávání a legislativy a také o dalších činnostech
týkajících se oční optiky a optometrie. Zároveň Společenstvo zastupuje členy ve vztahu
ke státní správě, zdravotním pojišťovnám
a reprezentuje naši profesi v zahraničí, především v Evropské radě optometrie a optiky
(ECOO), tabulka 1.

Veletrh OPTA
Veletrh OPTA je nejdůležitější akcí oboru
v naší části Evropy. Představuje veletrh číslo
jedna ve střední Evropě, v Polsku a Maďarsku
se žádný srovnatelný veletrh nekoná. Kvalita
stánků i doprovodného programu se rok od
roku zvyšuje. Odborný program veletrhu
tvoří především odborné přednášky a dále
zahrnuje 1. mezinárodní kongres OPTA 2006
pro vzdělavatele a odborníky v oboru optika
a optometrie. Na letošním veletrhu budou
moci vystavovatelé přihlásit své exponáty

nově do soutěže TOP OPTA. Příprava každého veletrhu OPTA je velmi náročný úkol
jak pro a.s. Veletrhy Brno, tak pro sekretariát
Společenstva.
Účast na veletrhu SILMO v Paříži a MIDO
v Miláně je zaměřena především na získávání nových vystavovatelů pro veletrh OPTA.
Společenstvo organizuje pro zájemce na oba
veletrhy zájezd.

její výběr bylo i to, že se zavázala zaměřit se na
pedagogiku. SČOO studentku finančně podporuje (cestovní náklady apod.) a očekává, že
se po absolvování studia zapojí do vzdělávání
optometristů v České republice (publikace,
přednášky). První informace o průběhu studia
si přečtěte na následující straně.

Evropská rada optometrie
a optiky

V České republice je profese optometrista
zakotvena v zákonu o nelékařských zdravotnických povoláních. K zákonu jsou vydány
vyhlášky a nařízení vlády. V letošním roce
očekáváme, že Ministerstvo zdravotnictví
ČR bude novelizovat také další vyhlášky,
např. vyhlášku o vybavení optometristické
vyšetřovny na základě návrhu, který SČOO
ministerstvu zaslalo. Registrace optometristů
neprobíhá bez problémů, ale postupně se daří
nedostatky odstraňovat.

Zástupce SČOO pan Zdeněk Renc se
pravidelně účastní zasedání rady ECOO.
Ing. Pavel Šebek pracuje ve funkci sekretáře
vzdělávacího výboru rady ECOO. Rada ECOO
souhlasila s tím, že podpoří 1. mezinárodní
kongres OPTA 2006. Výsledky spolupráce
s ECOO jsou velmi dobré. Podařilo se získat
stipendium (v částce cca jeden milion korun)
ke tříletému studiu optometrie v rakouském
Kremsu, které zajišťuje špičková Pensylvánská
kolej optometrie z USA (Pennsylvania College
of Optometry). Ve výběrovém řízení uspěla Bc.
Martina Nováková. Jedním z předpokladů pro

Zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních

Cenová regulace
Ministerstvo financí reguluje přirážku za
výkony obchodu u brýlových dioptrických

Činnost

Výsledky práce za rok 2005

Program na rok 2006

1.

Veletrh OPTA

Tradiční veletrh s výstavou „Ze života škol“.
Akviziční činnost.
Tradiční ples – DIOPTRA.
Spolupráce se slovenskou KOOOS a Českou
oftalmologickou společností.

Veletrh se soutěží TOP OPTA.
Ples – spolupráce se společností T&J Optical,
Prague, s.r.o.
Přednášky, firemní prezentace.

2.

ECOO

Zasedání ECOO v Krakově.
Zasedání ECOO v Paříži.
Stipendium v Kremzu

1. mezinárodní kongres OPTA 2006 pro vzdělavatele a odborníky v oboru optika a optometrie.
Zasedání ECOO v Miláně.

3.

Zákon o nelékařských povolá- Vyhlášky MZ ČR (činnosti optometristy, zdravotní Vyhlášky MZ ČR
ních optometrista
stav aj.), uznání diplomu z kurzu optometrie.
(vybavení vyšetřoven aj.).

4.

Cenová regulace

Návrhy pro MZ ČR na zavedení „paušálů“
a nadstandardů.

Omezení, zrušení cenové regulace.

5.

Osvědčení o odbornosti

Ukončení smlouvy s VZP, zavedení databáze.

Vedení agendy, jednání se Svazem pojišťoven.

6.

Stížnosti

průběžně

průběžně

7.

Časopis ČOO a OZ

ČOO 4x, OZ 10x ročně

ČOO 4x, OZ 10x ročně

8.

Zájezdy na veletrhy

MIDO, SILMO

MIDO, SILMO

9.

Vzdělávání

Český vzdělávací výbor, spolupráce se středními Návrhy na úpravy zákonů, (živnostenský aj.),
školami, registrace optometristů.
celoživotní vzdělávání optometristů.

tabulka 1 Souhrn – výsledky práce za rok 2005 a návrh programu na rok 2006
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SČOO má za sebou úspěšný rok 2005
čoček a dalších výrobků. Cenová regulace
je již delší dobu oprávněně kritizována očními optiky. Společenstvo již dlouho usiluje
o zjednodušení cenové regulace v oboru oční
optika, případně o její úplné zrušení.
Cíl pro letošní rok je projednání stanovisek
zúčastněných stran, především Ministerstva
zdravotnictví ČR a VZP na jedné straně a Ministerstva financí na straně druhé, a zasadit se
o to, aby cenová regulace obchodní přirážky
v očních optikách co nejdříve zmizela nebo
byla omezena na co nejmenší míru.

Osvědčení o odbornosti
Ve stanovách si Společenstvo vytklo za cíl
usilovat o zlepšování kvality poskytovaných
služeb a přispívat k řádnému provozování živnosti oční optika a k řádnému výkonu povolání
optometrista. Vydávání osvědčení o odbornosti je jednou z hlavních činností Společenstva. Osvědčení o odbornosti garantuje
zdravotním pojišťovnám a jejich pojištěncům,
že se jim v provozovnách s osvědčením dostane odborné péče od kvalifikovaného očního
optika. Všeobecná zdravotní pojišťovna v roce
2005 ukončila platnost smlouvy o spolupráci
se Společenstvem, ale to ve vydávání osvědčení pokračuje. Pojišťovny osvědčení dále
využívají. Proti roku 2004 přibylo 50 nových
osvědčení.
V letošním roce bude SČOO jednat se
Svazem zdravotních pojišťoven o dalším
využívání osvědčení o odbornosti pro oční
optiky. Navrhujeme společné prohlášení,
které by vyhovovalo novým a náročnějším
podmínkám spolupráce SČOO a zdravotních
pojišťoven.

Stížnosti zákazníků
očních optik
Společenstvo má Komisi pro řešení stížností
zákazníků. Její činnost je úspěšná a za celý
loňský rok se jí podařilo vyřešit mnoho stížností zákazníků očních optik.

Vzdělávání
V roce 2005 bylo nezbytné vyjasnit pohled
na vzdělání optometristů jako nelékařských
zdravotnických pracovníků. Hovořilo se pře-

devším o souhlasném stanovisku Ministerstva
zdravotnictví ČR ke studijním programům
optometrie na fakultách vysokých škol. Společenstvo podniklo aktivní kroky k tomu, aby
přispělo k vyřešení situace. Dále pokračovala
také spolupráce se středními školami.
V roce 2006 připraví Společenstvo vzdělávací programy pro optometristy, v nichž budou
moci získávat kredity pro své celoživotní
vzdělávání.

Shrnutí
Společenstvu českých optiků a optometristů se za loňský rok podařilo vykonat mnoho
dobrého ve prospěch oboru oční optika
a optometrie.

Délka trvání studia, kterého se účastním,
je tři roky. Za tu dobu absolvujeme šestnáct
dvou- až třídenních bloků výuky, čtyři jednoaž třítýdenní praxe. Každý sedmiměsíční
blok je započat praxí a ukončen testem,
vyjma první části, kterou jsme absolvovali bez
praktických cvičení.
V první části studia jsme se zabývali anatomií
a patologií předního a zadního segmentu oka,
tj. onemocněními víček, slzného aparátu,
spojivky, rohovky a sítnice. Dalším tématem
byl glaukom, jednoduché binokulární vidění
a korekce slabozrakých. Téma kontaktní
čočky bylo zaměřeno na metodu ortokeratologie. Posledním tématem byla statistika
a výzkumné metody.

Ing. Ivo Novák, tajemník SČOO
Obsahově se tato část shodovala s osnovami našeho bakalářského studia optometrie.
Podle studijního plánu měla být tato část
překlenovacím kurzem mezi bakalářským
studiem a studiem klinické optometrie.

Zpráva o stipendijním studiu
optometrie na Danube
University v rakouském Kremsu
Pennsylvania College of Optometry byla
založena v roce 1919. Je jedinou univerzitou v USA, která nabízí mezinárodní studijní
program na úrovni M.Sc. v oboru klinická
optometrie na dvou univerzitách v Evropě,
a to na University of Applied Sciences v Berlíně (Německo) a Danube University Krems
(Rakousko). Další zemí, kde výuka v nejbližší
době začne, je Norsko.
Danube University Krems je zaměřena na
celoživotní vzdělávání. Hlavním programem
univerzity byla v minulých letech zejména
ekonomie, management a sociální politika.
V posledních letech se podařilo do studijního
programu zařadit i medicínská a biochemická
témata. Danube University Krems je jednou
z univerzit, které podporují mezinárodní vzdělávací programy, proto zde bylo 13. května
2005 zahájeno studium klinické optometrie,
jehož zřizovatelem je Pennsylvania College
of Optometry.

Pr vní test, kter ý jsme podstoupili, se
skládal ze 135 otázek, odpovědi jsme volili
z možností „a“ až „e“. Otázky byly směrovány
spíše na celkové porozumění problematice
diagnostiky než na konkrétní podrobnosti.
Takovým testem bude zakončen každý rok
studia. Pokud někdo neuspěje v prvním testu, má možnost test ještě dvakrát opakovat.
Každý následující test bude zaměřen na oblast, kterou zkoušený ovládal nejméně. Aby
byl test uznán, musí zkoušený zodpovědět
správně 70 % otázek. Od příštího období,
kdy začíná kurz klinické optometrie, musí
být úspěšnost 75 %.
Celé studium bude zakončeno diplomovou
prací na téma, které si studenti sami zvolí
nebo které jim bude doporučeno.
Praktické části budou zaměřeny na klinickou
praxi. První praxe bude probíhat ve Vídni, další
pak na domovské univerzitě na Pennsylvania
College of Optometry.
Bc. Martina Nováková
1/2006 Česká oční optika
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presbyopie presbyopie presbyopie presbyopie presbyopie presbyopie presbyopie

Nový typ
presbyopických
brýlí
Odborník v oblasti oftalmologie dr. Paul A. R. Meyer (z Cambridge
ve Spojeném království) představil odborné veřejnosti prototyp nových presbyopických brýlí, opatřených vzduchovou čočkou.
Optický systém těchto brýlí tvoří dvě čočky, plankonkávní a plankonvexní. Tyto čočky mají stejný poloměr zakřivení a jsou postaveny
zakřivenými plochami přesně proti sobě. Separace obou čoček tvoří
sférickou vzduchovou štěrbinu ohraničenou divergentní a konvergentní plochou. Podle Snellova zákona je konvergence světelného
paprsku na jedné ploše větší než divergence na přední ploše. Zvětšování vzdálenosti mezi plochami čoček vede ke zvýšení lomivosti
vzduchové čočky. Nůžkový mechanizmus, integrovaný do lehké
brýlové obruby a ovládaný špičkou prstu (obr. 1), zajišťuje žádoucí
separaci obou čoček.

obr. 1 Presbyopické brýle se vzduchovou čočkou

Oproti výše uvedeným typům čoček nabízí vzduchová čočka široké zorné pole od nekonečna do určité blízké vzdálenosti. Rovina
čočkové kombinace sahá blízko k oku. Zvětšení obrazu na sítnici je
proto minimální a zajišťuje tak pohodlné, komfortní vidění. Paralelní
orientace sférických ploch a skutečnost, že sférická vzduchová čočka je centrována na osu rotace bulbu, minimalizuje astigmatizmus.
Uvedené vlastnosti patří bezpochyby k přednostem tohoto nového
typu presbyopických brýlí.
doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
Literatura:
Guttman, Ch.: Adjustable focus air lens affords novel solution for
presbyopia, Eurotimes, Vol. 10/9, September 2005, str. 20
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Cour_Carre_inzercia_83,5x247,5mm1 1

placená inzerce

Monofokální brýle zajišťují široké zorné pole v jedné fokální rovině,
bifokální ve dvou rovinách, zatímco multifokální brýle umožňují ostré
vidění na různou vzdálenost, avšak pouze v úzkém koridoru.
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Co je to barva?
Barva hraje v lidském životě důležitou roli. Ovlivňuje naši náladu,
upozorňuje na možná nebezpečí, je potřebná v řadě technických
oborů, kdy je nutné, aby byla přesně měřitelná a definovatelná.
Z fyzikálního hlediska barva vlastně neexistuje, jde jen o zrakový
vjem. Dva světelné zdroje se zcela odlišným spektrem mohou vyvolat stejný barevný vjem. Dvě barevné předlohy mohou být proto na
denním světle totožné, ale při umělém osvětlení odlišné.
Z fyzikálního hlediska je barva objektivně charakterizována jako
vlastnost světla vysílaného do našeho oka ze světelného zdroje,
nebo odraženého od předmětu.
Rozložení světelné energie v celém spektru zachycuje spektroradiometr. Složení spektra vyvolává objektivní barevné podráždění
sítnice a barevný vjem vzniká až v mozku. Tento barevný vjem je
nezávislý na samotné barvě. Ta je výsledkem aditivního mísení barev.
Tak mohou být dvě stejné barvy vnímány jako různé (jsou-li např. na
různém podkladě).
Barva je určována několika faktory, a to barevným tónem, sytostí
a jasem. Pro názornost si uveďme příklad. Jahodová šťáva je červená. Přidání mléka sníží její sytost – červená se stává růžovou až
bílou. Přimísením tmavé tekutiny červená šťáva ztrácí jas – tmavne.
Nebarevná řada, od černé přes šedou po bílou, je rovněž přiřazována k barvám.
Aditivní mísení barev předpokládá existenci tří typů čípků: T-čípků, D-čípků a P-čípků. T-čípky jsou maximálně citlivé na modrou,
D-čípky na zelenou a P-čípky na červenou. Aditivním mísením těchto
tří základních barev vznikají v mozku různé barevné vjemy. Na obr. 1
vidíme, že i monochromatické světlo může podráždit dva, ale do-

konce i tři typy čípků. Výsledná barva je určována poměrem velikosti
podráždění těchto tří typů čípků. Stejný barevný vjem tedy může
vyvolat i záření s různým spektrálním složením – jedná se o tzv.
metamerní barvy. Avšak i dva předměty, které jsou při denním světle
metamerní, mohou být při umělém světle barevně zcela odlišné,
mohou mít změněná remisní spektra.
Zjednodušenou, dvourozměrnou představu o rozložení a mísení barev nabízí barevný trojúhelník (obr. 2). Tento trojúhelník představuje
pouze výřez z celkového barevného prostoru, tvořeného barevnými
trojúhelníky o různé světlosti (obr. 3). Z obrázku vidíte, že barevný
prostor tak získává tvar třístranné pyramidy.
Nyní si tento trojúhelník popíšeme. V rozích plošného trojúhelníku
se nachází monochromatické barvy – červená (R) o vlnové délce
700 nm, zelená (G) o vlnové délce 546 nm a modrá (B) o vlnové

g
b

F

r

obr. 2 Konstrukce, dle níž se určuje umístění barvy v barevném trojúhelníku
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obr. 1 Spektrální křivky tří typů čípků (T, D a P)
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700 nm

S
obr. 3 Barevný prostor složený z barevných trojúhelníků
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A jak důležitou roli hraje v lidském životě?
délce 436 nm. Každá další barva je pak lineární kombinací těchto
tří primárních barev. Aditivním mísením tří spektrálních barev však
nevznikají všechny barevné vjemy. Připustíme-li existenci negativních
barevných podílů, pak tři základní spektrální hodnoty vytvářejí, v závislosti na vlnové délce, tři charakteristické spektrální křivky (obr. 4).
Tyto hodnoty existují jen teoreticky, a jsou proto označovány jako
virtuální. Na tomto principu je pak také konstruována normalizovaná
barevná tabulka CIE (obr. 5).

Na vjemu barvy se tedy podílejí tři typy čípků. Jsou-li čípky stejně
podrážděné, vnímáme barvy jako stejné. Dvě barvy vnímáme jako
identické, chovají-li se stejně při aditivním mísení barev.
Každou barvu můžeme v podstatě považovat za lineární kombinaci
tří základních barev. Pomineme-li jas, vystačíme si při určování barev
v barevném trojúhelníku prakticky se dvěma faktory – barevným
tónem a sytostí.
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obr. 4 Spektrální křivky tří primárních barev R(700), G(546) a B(436)
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obr. 6 MacAdamovy elipsy v barevném trojúhelníku
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obr. 9 Tabulka ukazující Bezoldův efekt

V roce 1942 zjistil MacAdam v normalizované barevné tabulce CIE
různě velké eliptické oblasti (MacAdamovy elipsy), ve kterých nelze
odlišit barvy (obr. 6). Korekční systémy CIELUV a CIELAB tuto vadu
minimalizují (obr. 7).
Některá rozžhavená tělesa vysílají kontinuální spektrum, které
lze propočítat podle Planckova zákona. Toto tzv. Planckovo záření
je různě zbarveno. Se stoupající teplotou se jeho zabarvení mění
z červené přes žlutou a bílou až do namodrale bílé (obr. 8). Tato
teplá barva (Farbtemperatur) může odpovídat barvě emitované jiným
typem zářičů.
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Nyní si řekneme, čím je určována barva předmětu – spektrem
dopadajícího světla a spektrem světla odraženého. Jako norma
pro denní světlo bylo přijato normované světlo C, odpovídající teplé
barvě, která vzniká při teplotě 6 500 K a je vyzařována wolframovou
lampou s předřazeným kapalným filtrem. Toto normované světlo
bylo v současnosti nahrazeno normovaným světlem D65, které je
vyzařováno xenonovou lampou, jež vyzařuje rovněž teplou barvu
odpovídající 6 500 K.
K měření barev, ve skutečnosti barevných vjemů, jsou užívány tři
metody – srovnávací, kolorimetrická a spektrální. Při srovnávací
metodě je vyšetřovaná barva srovnávána se standardní vzorovou
barvou. Přesnější výsledky však ukazují přístroje, kde výzkumník
namíchá měřenou barvu ze tří základních barev. Tento typ kolorimetrů
umožňuje porovnání tří spektrálních křivek získaných pomocí optických filtrů s normálními spektrálními křivkami. Spektrální metoda
srovnává spektra vyšetřované barvy získaná spektrofotometrem
s normálními spektrálními křivkami. Výsledná hodnota je určována
počítačem a může být vyjádřena buď numericky, nebo zanesením do
barevného trojúhelníku CIE 1931, případně do diagramu CIELUV.
Přesnost měření barev je omezena psychofyzickými efekty. Po
delším pozorování barevného předmětu začíná barevný vjem blednout. Když zavřeme oči, vidíme paobraz v komplementární barvě.
Čteme-li knihu v nažloutlém světle žárovky nebo na denním světle,
neuvidíme obvykle žádný rozdíl v barvě papíru. Příčina tohoto efektu
není známa, stejně jako u Bezoldova efektu, kdy je barevný vjem
předmětu ovlivňován barvou sousední plochy (obr. 9).
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obr. 8 Rozložení Planckova záření o různé teplotě (K) v diagramu CIELUV

30

Česká oční optika 1/2006

0

doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
Literatura:
Nolting, J.: Was ist eigentlich Farbe, Teil 1 – Farbmetrik, DOZ
8/2005, s. 44–49, Teil 2 – Farbmessung, DOZ 9/2005, s. 50–56
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Varilux Driver

TM

BEZPEČNOST NENÍ VOLBA.
PROTO ESSILOR VYVINUL BRÝLOVÉ ČOČKY VARILUX DRIVERTM.
PRVNÍ OPTIMALIZOVANÉ BRÝLOVÉ ČOČKY PRO ŘÍZENÍ VOZIDLA.

Výhody:
– široké ostré zorné pole do dálky,
– přirozený pohyb očí a hlavy při pohledu na palubní desku.
Pozorováním zvyklostí řidičů bylo zjištěno, že při řízení vozu je využíváno zejména vidění na střední vzdálenost (palubní desku) a do dálky. A to jak centrálně, tak
i v periferiích.
Varilux Driver byl vyvinut pro zvýšení komfortu vidění při řízení. Je konstruován
pouze pro vidění do dálky a na střední vzdálenost.
Varilux Driver je nabízen ve dvou variantách nárůstu dioptrické hodnoty pro vidění na střední
vzdálenost, a to jako Varilux Driver 0,75 a Varilux Driver 1,25. Výběr čočky se provádí podle specifických požadavků nositele s cílem zajistit ostré vidění na přístrojovou desku v závislosti na stupni
presbyopie řidiče a na vzdálenosti přístrojové desky při běžné poloze vsedě v automobilu.
Bližší informace získáte na stánku společnosti ESSILOR-OPTIKA na veletrhu OPTA 2006 – pavilon V, stánek 001.
Essilor Team
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Bezpečnost není volba.
Essilor vyvinul čočky Varilux® Driver™
první brýlové čočky optimalizované pro řízení vozidla.
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Informácia
zo snemu
Uznesenie schválené delegátmi Snemu SOA
Banská Bystrica, 12. november 2005

2. Snem súhlasí s predĺžením funkčného obdobia predstavenstva
do doby stanovujúceho snemu novej organizácie.

Delegáti snemu Slovenskej optickej asociácie, ktorý sa konal dňa
12. novembra 2005 v Banskej Bystrici, hlasovaním schválili nasledovné uznesenia, ktoré ukladajú realizovať predstavenstvu SOA:

3. Snem schvaľuje termín ustanovujúceho snemu zlúčenej organizácie na obdobie apríl–máj 2006.

1. Snem súhlasí so zlúčením SOA a KOOOS do jednej organizácie,
cieľom ktorej bude združiť všetky podnikateľské subjekty a stavovské
a profesné združenia podnikajúce v obore očná optika pod jednu
strechu, pričom ambíciou novej združenej organizácie bude hlavne
snaha aktívne sa podieľať na tvorbe legislatívnych podmienok podnikania, kultivovať odbornosť a profesionalitu, smerovanie obsahovej
náplne odborného školstva a snaha zásadným spôsobom sa pričiniť
o vytváranie korektných pomerov a vzťahov medzi podnikateľmi
v odbore očná optika a dohľad nad ich dodržiavaním.

Delegáti Snemu ďalej ukladajú predstavenstvu SOA:
4. Iniciovať zmenu viazanej živnosti „očná optika“ v skupine 204 Živnostenského zákona z povinnosti 5 ročnej praxe na 3 ročnú prax.
5. Zaviazať predstavenstvo SOA vyjednávať v zlučovacom procese,
aby v novej organizácii mal 1 subjekt 1 hlas.
6. Uplatniť na Ministerstve zdravotníctva SR v § 27, písmeno h/
zákona č. 578/2004 Z.z. vyňatí slov „očný optik“.
Ing. Robert Viktora, predsedajúci snemu
placená inzerce
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Jak to vidí... Radůza
Originální a osobitá zpěvačka, harmonikářka a skladatelka, držitelka tří zlatých Andělů za
rok 2003. Vydala alba Andělové z nebe, ...při mě stůj a nejnověji V hoře. Vystudovala zpěv
a skladbu na konzervatoři, skládá scénickou hudbu k divadelním představením, koncertuje
na domácích pódiích i v zahraničí.
Foto: Richard Procházka

Na čem vaše oko naposledy spočinulo
a Vy jste byla úžasem okouzlena?
Když jsme se s kamarádkou vydrápaly v Norsku na plošinu Hardangervidda, bylo to asi ve
čtyři hodiny ráno. Kolem pusto, zbytky sněhu,
hory a jezera a nám přímo do obličeje zasvítilo
slunce, které právě sedělo na hřebeni, jenž
zakrýval obzor... To byl silný zážitek!
Jaké místo na světě podle Vás stojí za
vidění?
Každé!
Zavíráte před něčím oči?
Před prudkým světlem a prachem.

Jakou úlohu ve Vašem životě hraje
zrak?
Zrak mi zprostředkovává první dojem a ten je
pro mne velmi důležitý. A přináší mi radostné
zážitky při pohledu na lidi, které mám ráda,
na krajinu, na svět. Navíc bych se bez něj jen
velmi těžko orientovala.
Věříte v lásku na první pohled, nebo se
řídíte jinými smysly?
Ano, věřím v lásku na první pohled, ale
stalo se mi, že jsem se zamilovala až po
několika letech přátelství a nebylo to o nic
méně pěkné.
Co Vás upoutá na první pohled – barva,
tvar, zvuk, vůně, nebo něco jiného?
Na lidech oči a ruce, na krajině barvy.
Na co se ráda díváte?
Na věci, které mi přinášejí potěšení. Nejraději se dívám na hory.
Existuje něco, na co se vydržíte dívat
hodiny? Na jaký obraz či výjev nikdy
nezapomenete?
Vydržím se dívat hodiny na krajinu, která se
mi líbí. Nezapomenutelným zážitkem pro mne
bylo, když jsem poprvé viděla ledovec. To bylo
opravdu strhující!

36

Česká oční optika 1/2006

Otevřel Vám někdy někdo oči?
Obvykle se mi otevírají samy. Tvrdě pracuji
na tom, abych viděla věci takové, jaké jsou.
Přestože ráda sním, nerada žiji v iluzi.
Nad čím byste přivřela oko?
Nad nedokonalostí. Připadá mi, že právě
nedokonalost dává věcem a lidem punc
originality.
Je Vám něco trnem v oku?
Rasismus a násilí.
„Stát se vidoucím“ – jak vidíte tento
proces Vy?
Je to velmi náročná, bolestná a dlouhá cesta.
Co (nebo koho) byste střežila jako oko
v hlavě?
Lásku a přátelství.
Kdy se Vám nejvíce potvrdilo rčení „Oko,
do duše okno“?
Pokaždé. Lidé dokáží klamat výrazem obličeje, ale výraz očí vždy všechno prozradí,
stejně jako pohyby a držení těla.
Zažila jste situaci, kdy jste si mohla říct
„Co oko nevidí, to srdce nebolí“?
Snažím se takovým situacím vyhýbat. Ne vždy
se to daří. Ale ono to, co se snažíme skrýt,

obvykle stejně vyplave na povrch. Někdy až po
velmi dlouhé době, a o to je to horší.
Kdo a čím si u Vás udělá dobré oko?
Každý, kdo na sobě pracuje, kdo je k sobě
upřímný, nebo se alespoň snaží. To je totiž to
nejtěžší, a proto si toho tolik vážím.
Zažila jste v poslední době pocit, že Vás
snad „klame zrak“?
Ne, díky Bohu.
Jak si nejlépe odpočinete?
V horách, na koni, při sbírání hub, nebo
při vaření...
Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
Nedělám si s budoucností hlavu. Vždyť ani
žádná nemusí být. Vždycky se raduji z toho,
co je právě teď.
Co Vám udělá největší radost?
Když mě napadne nová písnička, nebo když
můžu hrát.
Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Ježkovy zraky! Vůbec nevím!
Jaký vhled a poučení Vám dává Vaše
práce?
Moje práce mne nutí jít neustále kupředu.
Stále se musím učit něco nového, stále
získávám nové zkušenosti a otevírají se mi
nové obzory.
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)?
Jak už jsem řekla. Žiju v přítomnosti. Nerada
vzpomínám a nerada plánuju budoucnost.
Minulost nezměním a o budoucnosti si vůbec
nemůžu být jistá, jestli bude.
Za rozhovor poděkovala redakce.
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Co přinese Vaše televizní kampaň optikům?
Předpokládáme, že se konečný spotřebitel na základě reklamní
kampaně v televizi buď na čočky Transitions® sám zeptá nebo že si
na televizní reklamu vzpomene (v případě, že mu ji optik připomene).
Lidé mají obecně větší důvěru v kvalitní značkové výrobky, které
byly propagovány v televizi, a jsou ochotni zaplatit za tyto výrobky
i vyšší cenu. Z finančního hlediska je pro optika prodej vysoce
kvalitních výrobků, jakými čočky Transitions® jsou, samozřejmě
velice zajímavý.
Jakým způsobem mohou optici nejlépe využít Vaši
televizní kampaň?
Klíčem úspěchu je aktivní přístup očního optika. Ten by měl čočky
Transitions ® nabídnout co největšímu počtu svých zákazníků.
Obecně platí zásada, že zákazník si vybírá obruby a optik do nich
zákazníkovi sám vybere čočky.
Jakou podporu nabízíte optikům, aby byli při prodeji
čoček Transitions® úspěšní?
Ve spolupráci s našimi distribučními partnery nabízíme optikům
především demonstrační pomůcky, např. UV lampy, tištěné materiály
(letáky, plakáty, polepy) a rovněž individuální školení zaměřená na
techniku prodeje.

Společnost Transitions Optical uvede v letošním
roce na trh nové technologie. Při této příležitosti
Vám přinášíme rozhovor s představitelem společnosti Transitions Optical Pavlem Prokopcem, který
pracuje jako Area Business Manager pro střední
a východní Evropu.
Jaký byl pro Vás rok 2005?
Rok 2005 byl pro naši společnost velice úspěšný. V České republice
jsme oproti roku 2004 téměř zdvojnásobili prodej.
Čemu přičítáte takový úspěch?
Je to jednak dáno tím, že jsme vloni uvedli na trh naši vylepšenou
technologii Transitions® V s ESP™, díky níž je deaktivace čoček
třikrát rychlejší než u předchozí generace čoček, a také tím, že jsme
na jaře loňského roku investovali do televizní kampaně. Důležitou
roli samozřejmě sehrálo i to, že naši distribuční partneři podporovali
optiky, ať už formou odborných školení a propagačních akcí, nebo
tím, že jsme poskytli demonstrační pomůcky a tištěné materiály pro
konečného zákazníka.
Co nabízíte optikům letos?
Chystáme se uvést technologie Transitions® V s ESP™ i v indexu 1,5.
Tato technologie byla zatím dostupná pouze v indexech 1,67 a 1,60;
v polykarbonátu a Trivexu. Rovněž budeme pokračovat v oslovování
konečného spotřebitele formou jarní televizní kampaně.
Jak bude televizní kampaň vypadat?
Letošní televizní kampaň by měla být ještě o něco intenzivnější,
než byla minulý rok. 60 % reklamních spotů je naplánováno do tzv.
prime timů, tedy do nejsledovanějších hodin kolem večerních zpráv.
Chceme si tím zajistit, že oslovíme co nejvíce potenciálních zákazníků.
Kampaň začne na konci března.
40
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Pro jaké zákazníky se čočky Transitions® hodí
nejlépe?
Čočky Transitions® jsou vhodné pro všechny zákazníky, kteří nosí
čiré nebo fototropní čočky, což je prakticky 95 % zákazníků. S novou technologií Transitions® V s ESP™ je čirost čočky srovnatelná
s běžnou čirou čočkou a fototropní reakce probíhá řádově v desítkách
vteřin, resp. v případě odbarvení několika málo minut. Zákazníkovi
tedy tato čočka poskytuje veškeré výhody čiré čočky a navíc nabízí
komfort fototropní čočky při slunečném počasí.
Co je podle Vás naopak největší překážkou prodeje
čoček Transitions®?
I když odpověď na tuto otázku zní většinou vysoká cena, není tomu
tak docela. Samozřejmě že nehovoříme o výrobku, který je určen
všem příjmovým skupinám. Průzkum ovšem ukázal, že je to právě
nedostatečná informovanost o vlastnostech čoček Transitions®
a o tom, co mohou spotřebiteli na rozdíl od jiných čoček nabídnout.
Zde má tedy optik nebývalou příležitost zákazníkovi vše důkladně
vysvětlit a předvést všechny vlastnosti těchto čoček. I v optice platí,
že pokud jsou zákazníci informováni a přesvědčeni o kvalitě, jsou za
ni ochotni zaplatit.
Jak vypadá situace v sousedních zemích?
V zemích s vyspělou ekonomikou, jako je např. Francie nebo Velká
Británie, máme podíl na trhu cca 10 %. V přibližně srovnatelných
ekonomikách, jako je např. Slovinsko, je každá patnáctá prodaná
čočka čočka Transitions®, v Maďarsku a Chorvatsku přibližně každá
pětadvacátá, v České republice je to každá třicátá. V letošním roce
bychom chtěli dostihnout obě posledně jmenované země.

Omega Optix – Clear Vision
OPTA 24. – 26. 2. 2006

Brno BVV, pavilon V, stánek č. 26

ADRENALINOVÁ SOUTĚŽ

SKÚTR KENTOYA
ZOOM 50 4T

VÍKEND V KARLOVÝCH VARECH

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ
NA KONCERTY PKF

(Pražská komorní filharmonie)
Partneři soutěže:

� BRIOT ACCURA Cx
� SMART MIRROR KIOSK
� UNITS ñ vyöet¯ovacÌ jednotky

ALLEXCLUSIVE

TOMEY
RC 5000
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optické pomůcky optické pomůcky optické pomůcky optické pomůcky optické pomůcky optick

Optimální
používání lup
2. část

než trojnásobným, které odpovídá 8 dioptriím. Tuto skutečnost zohledňuje ve svých
nařízeních například Všeobecná zdravotní
pojišťovna, která poskytuje příspěvek pouze na lupy se zvětšením čtyřnásobným (12
dioptrií) a větším.
Svět slabozrakých stále roste, protože neustále přibývá starších lidí, kteří mají kromě
fyzických problémů i jiné potíže, například
takové, že vizus těchto lidí se neustále snižuje. Makulární degenerace, katarakta, retinus
pigmentosa – to jsou nejběžnější zdravotní
problémy postihující zrak lidí. Slabozrakým
postiženým kataraktou můžeme dnes pomoci
velice lehce, a to výměnou čočky.
Samozřejmým přáním všech lidí je, aby mohli
zůstat nezávislí na pomoci tak dlouho, jak je
to jen možné. Základním předpokladem je
přitom dobré vnímání okolí zrakem. Nejjednodušší způsob, jak pomoci zrakově postiženým
lidem, je nabídnout jim několik druhů lup.

obr. 1 Lupa kapesní s osvětlením

Stává se poměrně často, že do oční optiky
přijdou zákazníci a chtějí si zakoupit lupu.
Jejich základním požadavkem je, aby byla
lupa velká a silná, optické zákony však tento
požadavek neumožňují. Tak například čočka
se zvětšením 10x, 12x nebo 15x má průměr
asi 24–28 mm, zatímco čočka o průměru
100 nebo 125 mm má zvětšení pouze 1,5x
až 2x.

Ruční lupy – je s nimi jednoduchá manipulace, dají se lehce vkládat do kapsy nebo do
zavazadla, případně se dají nosit zavěšené
na krku. Kvalitní lupy jsou lehké, ergonomicky
tvarované, práce s nimi je pohodlná, jsou
vhodné jak pro praváky, tak pro leváky.

Zvětšení menší než 2,5x požadují nejčastěji
lidé pro své koníčky, čtení map, filatelisté atp.,
anebo lidé, kteří potřebují pouze minimální
pomoc na to, aby viděli o něco lépe detaily.

Stojánkové lupy jsou určeny především
pro starší lidi, kteří mají často fyzické problémy se chvěním rukou, se stojánkovou
lupou dokáží totiž pracovat lehce a bez
potíží. Ohnisková vzdálenost je už nastavena
a uživatel lupu pouze posouvá po papíře.
Většině zrakově postižených lidí by dělalo potíže držet v ruce lupu se silnějším zvětšením
a současně dodržovat správnou ohniskovou
vzdálenost, proto jsou téměř všechny lupy
se zvětšením vyšším než 6x vyráběny jako
stojánkové lupy.

Pro pacienty s poškozením zraku jsou
obvykle určeny lupy se zvětšením větším

Lupy s osvětlením. Osvětlení nebo světlo jsou často jediným důvodem toho, že
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něco vidíme. Světlo je mimořádně důležité
především pro zrakově postižené. S plným
světlem, které vytváří dokonalý kontrast,
se zvětšuje schopnost vidění. Při dosažení
silného kontrastu můžeme dokonce pracovat
s menším zvětšením, což v našem případě
znamená možnost použití větší a pohodlnější čočky na čtení. Dnešní moderní lupy
mají zabudovány různé světelné zdroje – od
jednoduchých žárovek s klasickým nažloutlým světlem přes ostřejší xenonové žárovky
(silné bílé světlo) až k nejmodernějším lupám
s použitím elektronického osvětlení pomocí
LED diody. Tyto lupy mají sice vyšší pořizovací cenu, nicméně jedinečné přednosti
lup s LED osvětlením (téměř neomezená
životnost, provoz bez jakýchkoli baterií, příjemné světle modré světlo) tuto nevýhodu
vysoce převyšují.
V případě, že slabozrakému pacientovi již
nevyhovují žádné lupy (vyrábějí se s maximálním zvětšením 20x, což odpovídá 76
dioptriím), musí využít speciální systémy,
a to například hyperokuláry, teleskopy či
televizní lupy.
Závěrem lze konstatovat, že dnešní nabídka
moderních a kvalitních lup na českém trhu
odpovídá všem nárokům a požadavkům
moderní doby kladeným na tyto optické pomůcky. V zájmu zdraví všech slabozrakých
pacientů doporučujeme používat především
kvalitní výrobky světových výrobců, které se
osvědčily ve všech vyspělých zemích. Cena
těchto výrobků je přiměřená jejich kvalitě.
Spolu s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny jsou dnes tyto zdravotní prostředky
a pomůcky dostupné všem pacientům, kteří
je pro svůj každodenní život potřebují a váží
si svého zdraví.

Ing. Jaroslav Majerčík, Sagitta Ltd., s.r.o.,
zástupce společnosti CTP COIL Anglie
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Rizika
chirurgické korekce
refrakčních vad
Moderní doba klade zvýšené požadavky na
kvalitní vidění do dálky i do blízka nejenom
v zaměstnání, ale i v mimopracovní době.
Zároveň se také zvyšuje počet zájemců o chirurgické řešení jejich refrakční vady. Důvody,
proč dávají přednost radikálnímu řešení před
klasickou korekcí brýlemi, jsou rozmanité.
Většina z nich si však není vědoma toho, že
radikální sanace jejich refrakční vady je spojena s mnohem většími riziky než konzervativní
řešení brýlemi.
Spokojenost pacienta s refrakční operací
není určována jen dosaženou zrakovou
ostrostí bez brýlí, ale zvláště navozením
kvalitního, komfortního vidění oběma očima.

Velká pozornost musí být věnována tomu,
aby operací nebyla navozena nebo stranově
převrácena anizometropie. Korekce brýlemi
navozuje při pohledu do stran různým prizmatickým účinkem korekčních čoček arteficiální
intermitující heteroforii – anizoforii a také vytvoření různě velkých obrazů na sítnici – aniseikonii. Splynutí odlišných obrazů v jeden se
pak stává obtížné, až nemožné.
Děti snášejí korekci i vysokých anizometropií brýlemi nebo kontaktními čočkami velmi

13.1.2006

12:51

Při rozhodování o účelnosti chirurgického
zákroku je nutno zvážit i stav binokulárního
vidění. Pomoci může i jednoduchý test čtení
do blízka. Tam, kde je čtení za binokulárních podmínek obtížnější než monokulární
a zvláště chybí-li prostorové vidění, je indikace k refrakčně chirurgickému zákroku
problematická. Operace je jednoznačně
indikována tam, kde nejsou žádné problémy
s binokularitou.
doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
Literatura:
Friedenburg, D.: Tropie, Phorie, Aniseikonie:
Was ist für die refraktive Chirurgie zu Beachten?, Ophthalmo-Chirurgie 16:123–126
(2004)
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Této skutečnosti si musí být vědom i ten, kdo
tento prakticky ireverzibilní zákrok pacientovi
doporučuje nebo jej provádí.

dobře. S přibývajícím věkem se schopnost
senzorického přizpůsobení ztrácí. Neplatí to
zcela u vysokých myopických anizometropií.
Pro vjem velikosti obrazu ve zrakové oblasti
kory mozkové není rozhodující velikost obrazu, ale počet podrážděných receptorů, který
je v protažené sítnici při zadním pólu oka
s vysokou myopií značně snížený. Aniseikonie
musí být tedy měřena jen subjektivně.

Řetězec očních optik
FOTEX OPTIC
hledá pro prodejnu
OC TESCO LETŇANY

oční optik
shop assistant

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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Kompletní
vybavení pro
refrakční pracoviště
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Digitální foroptor
POTEC PAV-6000

Pracoviště pro vyšetření refrakce za 290.500,- Kč*
Obsahuje AutoRef-Keratometr, štěrbinovou lampu, projekční optotyp, stolek pod dva přístroje.
*Uvedená cena nezahrnuje 5 % DPH.

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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Retinální protézy
a degenerativní onemocnění sítnice
Bouřlivý rozvoj mikroelektroniky se výrazně projevuje i ve vývoji retinálních protéz.
Výsledky tohoto výzkumu jsou příslibem
zvláště pro ty, kteří ztratili vidění následkem
degenerativního onemocnění sítnice. Cílem
těchto výzkumů je zajistit takto postiženým
samostatný pohyb a později snad i možnost
číst a rozeznávat obličeje. Retinální protézy
jsou buď epiretinální a stimulují přední plochu sítnice, nebo subretinální, lokalizované
pod sítnicí.
O více než tříletých zkušenostech s aplikací
epiretinální protézy Model 1 u šesti slepých
pro pigmentovou degeneraci sítnice podává
zprávu M. S. Humayun (Doheny Retina Institute, Los Angeles). Epiretinální protéza se
skládá z části extraokulární a intraokulární.
Extraokulární část tvoří kamera, připevněná
na brýlovou obrubu, která předává bezdrátově
informace do mikroelektronického zařízení,
umístěného za uchem. Spojení s 16 platinovými elektrodami, umístěnými v nitru oka
pod makulou v silikonové ploténce, zajišťuje
16 drátů, fixovaných stehy ve skléře. Elektrody stimulují retinální neurony a informace
je přenášena zrakovým nervem do mozku.
Epiretinální protéza a její složky vykazují
velmi dobrou biokompatibilitu, po implantaci
nedochází k žádným vážnějším komplikacím.
V současné době přechází do klinického výzkumu Model 2, který má 60 elektrod a jehož
extraokulární komponenty mají čtvrtinovou
velikost. Proto připadá v úvahu možnost jejich
implantace do okolí oka.
Jiný typ retinální protézy používá k subretinální implantaci A. Y. Chow (Optobionics, Naperville, Illinois). Mikročip Arteficial Silicon Retina (ASR), fungující na
principu fotodiody, má průměr 2 mm, tloušťku
25 mikronů, obsahuje asi 5 000 mikrofotodiod a je implantován do subretinálního prostoru asi 20 ° od makuly. Světlo vyvolává elektrickou stimulaci gangliových buněk sítnice.
Mikročip ASR byl aplikován do pravého oka
pacientů s pigmentovou degenerací sítnice.
Levé oko sloužilo jako kontrolní. Největšího
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obr. 1 Subretinální protéza

zlepšení vidění a zorného pole bylo dosaženo
půl roku po implantaci. Následně se vizus
postupně zhoršoval, ale stále zůstával lepší
než u kontrolního oka.

průběh degenerativního onemocnění sítnice.
Cílem výzkumu retinálních protéz je dosáhnout výsledků minimálně srovnatelných s přínosem současných kochleárních protéz.

R. Iezzi (Kresge Eye Institute, Detroit)
upozorňuje, že nemocná sítnice vyžaduje
vyšší elektrickou stimulaci než zdravá sítnice.
Operace a přítomnost protézy je pro nezdravou sítnici další stresovou situací. Implantace
protézy také žádným způsobem nepřispívá
k zastavení progresivního degenerativního
procesu v sítnici. Pokusy na krysách prokázaly, že aplikace neuroprotektivního cytokinu
ciliárního neurotrofického faktoru (CNTF)
nebo intravitreálně podaného fluocinolonu
nejen signifikantně zvýšila citlivost sítnice,
ale také prokazatelně přispěla i ke zvýšení
počtu buněk v zevní nukleární vrstvě sítnice.
Neuroprotektiva tedy mohou – nezávisle na
implantaci retinálních protéz – příznivě ovlivnit

doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
Literatura:
1. Guttman, Ch.: Results remain favourable
as retinal prosthesis clinical trial follow-up
lenghtens, Eurotimes 10/8, August 2005,
str. 6–7
2. Guttman, Ch.: Retinal prosthesis researchers focus on strategies for enhancing
tissue receptivity, Eurotimes 10/8, August
2005, str. 7
3. Sachs, H. G., Gabel, V.–P.: Retinal replacement – the development of microelectronic retinal prostheses-experience with subretinal implants and new aspects. Graefe‘s
Arch. Clin. Exp. Ophthalmol., 242/8.2004,
str. 717–723
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Světoví výrobci

brýlových obrub

„Věřím v sílu důkladnosti, kvalita se vždy prosadí!“ Ferdinand Menrad, 1896
Když před 110 lety zakládal pan Ferdinand
Menrad nenápadnou výrobnu oční optiky
s regionálním dosahem v malém městečku
Schwäbisch Gmünd, zřejmě sám netušil, že
se díky tomuto heslu jeho firma stane jedním
z nejznámějších a nejvýznamnějších výrobců
brýlových obrub a slunečních brýlí na světě.
Jak v čase založení společnosti, tak i dnes je
firma MENRAD ryze soukromou společností,
kterou řídí již 4. generace rodiny Menradů.
Pánové Eberhard a Hermann Menradovi řídí
nyní optické impérium, které má své vlastní
pobočky v devíti zemích a zastoupení prostřednictvím autorizovaných velkoobchodů
ve čtyřiceti zemích světa.
Administrativní sídlo a vedení firmy MENRAD
se nachází v Mnichově, zatímco sklady, vývojové a výzkumné centrum a servisní středisko
sídlí ve městě Schwäbisch Gmünd.
Světovost Menradu potvrzují i výrobní
závody rozmístěné v různých částech zeměkoule.
Portfolio značek vyráběných společností
FMG MENRAD Gruppe a dodávaných do
České a Slovenské republiky není sice příliš
rozsáhlé, ale je nesmírně kvalitní. JAGUAR,
DAVIDOFF, JOOP!, MORGAN, MENRAD,
ZEISS. Za každou z těchto značek by byl
kterýkoli jiný výrobce ochoten platit zlatem.
V tomto článku Vám představíme alespoň
některé z nich.
Jeden z nejstarších výrobních závodů společnosti MENRAD se nachází na turisticky
velice atraktivním ostrově Malta. Výrobu obrub

Jaguar a Davidoff si mohli osobně prohlédnout v roce 2000 a 2003 čeští i slovenští
optici a optičky, výherci soutěží „Se Sagittou
na Maltu“ (obr. 1).

pro vznik zboží s visačkou vysoké kvality
(obr. 4).

Moderní výpočetní technika je neoddělitelnou součástí výroby brýlových obrub
na Maltě. V každém okamžiku je výrobek
pečlivě sledován a kontrolován. Přibližně
15 % výrobků je v průběhu výroby vyřazeno,
ačkoli se jedná o odchylky lidským okem
téměř nepostřehnutelné (obr. 2).
obr. 4

Již v polovině 90. let minulého století postavila společnost MENRAD nejnovější závod
na výrobu brýlových obrub v Číně. Německé
stroje, technologie a materiály ve spojení
s čínskou usilovností umožnily, že se značka
MENRAD stala jednou z nejprodávanějších
v konkurenci nejsilnějších světových výrobců
(obr. 5).
obr. 2

Velkou pozornost věnuje MENRAD při
výrobě především závěrečným operacím
s obrubami. Stále více brýlových obrub se
barví ručně. Prakticky každá obruba se tak
stává originálem, jedinečným uměleckým
dílkem. Ruční nanášení barev je prováděno
s maximální péčí a pozorností a dodává každé
obrubě punc neopakovatelnosti (obr. 3).
obr. 5

Stánky společnosti MENRAD jsou každoročně ozdobou všech světových optických
výstav. Obchodní manažer společnosti FMG
MENRAD Gruppe pan Christian Brückl
(vpravo) je vždy připraven rozdělit se se svými
partnery nejen o dobrou náladu, ale i o cenné
dlouholeté zkušenosti (obr. 6).

obr. 3

obr. 1
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Brýlové obruby se značkou FMG MENRAD Gruppe se vyrábí i pod hřebeny Alp.
Pohádkově krásná příroda a důslední Švýcaři jsou výbornou kombinací podmínek

Po hvězdách hereckého a modelingového
nebe Mille Jovovich, Claudii Schiffer a Kate
Moss řekla své reklamní ANO společnosti
MENRAD Theodora Richards, dcera legendárního kytaristy skupiny Rollings Stones
Keitha Richardse. Theodora se shlédla

é obruby brýlové obruby brýlové obruby brýlové obruby brýlové obruby brýlové obruby brýlové obrub

nejen v módní kolekci oděvů francouzské
značky MORGAN, ale i v brýlových obrubách
a slunečních brýlí stejné značky, které firma
MENRAD již dva roky vyrábí (obr. 7).

To, co znamená auto JAGUAR v automobilovém průmyslu, znamenají brýle JAGUAR
v průmyslu oční optiky. Jsou rodinným
stříbrem firmy MENRAD, dokonalé tvarem,
komfortem nošení i kvalitou. V současné
době přizpůsobují designéři vzhled obrub
JAGUAR tomu, aby odpovídal i požadavkům
nižší věkové hranice uživatelů (obr. 9).

obr. 6

obr. 10

obr. 7

V pravidelných časových intervalech pořádá
společnost MENRAD setkání svých reprezentantů nejen na světových výstavách MIDO
v Miláně a SILMO v Paříži, ale i v Mnichově.
Mnichovská setkání mají nejen technicko-obchodní zaměření, ale jsou i oblíbenou
společenskou událostí, na které se setkávají
členové široké menradovské rodiny z celého
světa. S velikým ohlasem se setkala v roce
2005 návštěva známého festivalu piva BIERFEST (obr. 8).

obr. 8

obr. 9

Kometou na optickém nebi se loni stala
značka JOOP!, nesoucí jméno známého
německého tvůrce módy Wolfganga Joopa.
Charakteristické pro současné brýlové obruby a sluneční brýle JOOP! jsou nádherné
harmonicky ladící barevné kombinace, ladné
tvary a dokonalá symbióza materiálů kov
a plast. Květinou–logem značky JOOP! je
Kornblume (chrpa), obr. 10.
Sluneční brýle i korekční obruby DAVIDOFF
splňují všechno to, co si pod pojmem DAVIDOFF představíme. Pohodu, spokojenost,
užívání si života. Nebo též parfémy, doutníky, koňak. DAVIDOFF – to je životní styl.
A ten reaguje na požadavky doby. Proto byl
vytvořen nový typ písma pro popis brýlových
obrub a dalších komodit, který se liší od písma doposud používaného pro popis výrobků
DAVIDOFF. Písmo dosud používané zůstane
vyhrazeno doutníkům (obr. 11).

obr. 11

Kvalita a módní design obrub společnosti
FMG MENRAD Gruppe spolu se spolehlivou
distribucí a výborným servisem poskytují
všechny předpoklady pro spokojenost současných i budoucích odběratelů výrobků s
logem FMG.
Ing. Jaroslav Majerčík, Sagitta Ltd., s.r.o.
1/2006 Česká oční optika
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ESSILOR® Anti-Fatique

TM

SVĚŽÍ VÁNEK PRO VAŠE OČI

Jedná se o jednoduchou a účinnou metodu, jak snížit
únavu očí a následně i únavu celého organismu.
Pálící oči, pocit tlaku, bolesti hlavy, neostré vidění…
takto jsou popisovány symptomy spojené s ÚNAVOU OČÍ.
Podle studie až 63 % všech dotázaných zná tyto pocity
často až velmi často, a to bez ohledu na správnost jejich
korekce.

Mikrofluktuace
I když Vaše oči zaměříte na pevný cíl, výsledná akomodace
není konstantní, ale stále se pohybuje v rozmezí několika
milimetrů před a za předmětem (podobně jako funguje
systém autofokusu Vašeho fotoaparátu). Tento jev, který
se nazývá akomodační mikrofluktuace, je naprosto přirozený, samovolný (nekontrolovatelný) a nepostřehnutelný.
Když jsou oči unavené, snižuje se ostrost vidění, zvyšuje
se únava očí a amplituda akomodační mikrofluktuace se
zmenšuje. Díky tomu lze objektivně zjistit únavu očí.
Díky nepatrně zvýšené dioptrické hodnotě ve spodní
části je brýlová čočka Essilor® Anti-Fatique™ určena pro
všechny osoby ve věku mezi 20. a 40. rokem života a to
bez ohledu na fakt, zda brýle nosí, či nikoliv.
Essilor® Anti-Fatique™ nabízí nepatrně zvýšenou dioptrickou hodnotu (až o 0,6 D). Tím napomáhá akomodaci
při pohledu do blízka a vrací tak optický systém oka do
přirozeného stavu.
Brýlové čočky Essilor® Anti-Fatique™ nahrazují běžné
myopické, hypermetropické a astigmatické korekční
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brýlové čočky, aniž by jejich nositel musel měnit své
zvyky, ať už se jedná o každodenní, nebo občasný způsob
nošení brýlí.

Komu je nabídnout?
– Všem ametropům, ať již mladým, nebo blížícím se
k presbyopickému věku.
– Lidem, jejichž aktivity vyžadují práci do blízka.
– Všem, kteří chtějí nahradit své jednoohniskové čočky
takovými čočkami, které jsou přesně „ušité na míru“
jejich životnímu stylu.
– Díky nepatrně zvýšené dioptrické hodnotě ve spodní
části je brýlová čočka Essilor® Anti-Fatique™ určena pro
všechny osoby ve věku mezi 20. a 40. rokem života a to
bez ohledu na fakt, zda brýle nosí, či nikoliv.
Klinické testy potvrdily jasné výhody brýlových čoček
Essilor® Anti-Fatique™:
– 94 % zúčastněných bylo velmi spokojeno s viděním do
dálky, do blízka a s možností dynamických přechodů
mezi jednotlivými vzdálenostmi.
– Používání bylo naprosto shodné jako při použití stávajících jednoohniskových čoček (ať již při každodenním,
nebo občasném nošení).
– Adaptace je stejně jednoduchá a stejně rychlá jako na
standardní jednoohniskové brýlové čočky.
Bližší informace získáte na stánku společnosti ESSILOR-OPTIKA na veletrhu OPTA 2006 – pavilon V, stánek 001.
Essilor Team

e

Anti-Fatique™

Svěží vánek pro Vaše oči!
1/2006 Česká oční optika
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Veletrh OPTA
špička mezi evropskými
optickými veletrhy
pohodlí Press Centra. V Business Centru je
možné domluvit si obchodní schůzky a jednání. Přímo v pavilonu V se uskuteční i cyklus odborných prezentací v sekci nazvané
LECTURES POINT.

OPTA – prestižní přehlídka
novinek z celého světa

Mezinárodní veletrh oční optiky a oftalmologie OPTA 2006 se na brněnském výstavišti bude konat v době od 24. do 26. února
letošního roku. OPTA je jediným oborovým
veletrhem s mezinárodní účastí vystavovatelů
a návštěvníků v České republice a řadí se
i do celosvětového kalendáře mezinárodních
veletrhů oční optiky a oftalmologie.

Novinky v roce 2006
Rok 2006 je ve znamení novinek. Asi největší z nich je přesun akce z pavilonu B do
většího a modernějšího pavilonu V. O změnu
prostředí si veletrh důrazně řekl svým posledním ročníkem, kdy pavilon B pro velký zájem
vystavovatelů i návštěvníků doslova praskal ve
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švech. Účastníci letošního ročníku tak měli na
výběr jednu z nejkvalitnějších výstavních ploch
brněnského veletržního areálu, což umožňuje
ještě atraktivnější pojetí expozic. Díky tomu se
expozice ještě více rozrostly, a tak bude OPTA
2006 opět na rekordní ploše!
Všichni návštěvníci budou mít možnost
parkovat na parkovištích před pavilonem
V, ke kterému se dostanou branou č. 4.
Celodenní parkování v areálu přijde na 120,Kč. Pro hosty ubytované v hotelu Voroněž
bude k dispozici SHUTTLE BUS (kyvadlová
doprava), který pohodlně převeze všechny
návštěvníky až k vchodu do pavilonu V. Přímo
v tomto moderním pavilonu bude připravena
registrace, šatny a restaurace. Novináři využijí

Veletrh OPTA je připravován v úzké spolupráci se Společenstvem českých optiků
a optometristů. V roce 2005 se veletrhu
zúčastnilo 218 v ystavujících firem z 21
zemí. Veletrh navštěvují z téměř naprosté
většiny odborníci z řad optiků, optometristů
a oftalmologů a velká část z nich přijíždí ze
zahraničí. Poslední ročník veletrhu zhlédli
návštěvníci z 35 zemí světa včetně Japonska,
USA, Kuvajtu a téměř všech evropských zemí.
Každý šestý návštěvník byl ze zahraničí, čímž
se tento mezinárodní veletrh, pořádaný akciovou společností Veletrhy Brno v roce 2005,
řadí na první místo v zahraniční návštěvnosti
veletržních akcí.
Poprvé v jedenáctileté historii veletrhu OPTA
se počet odborných návštěvníků dostal přes
hranici 5 000. Veletrh navštívilo 5 235 odborníků. Pro rok 2006 je přihlášena většina
tradičních vystavovatelů, ale i řada nových
firem. Nechybí mezi nimi v ystavovatelé
z Francie, Itálie, Německa, Velké Británie
a dalších zemí.
Zájem o návštěvu veletrhu OPTA 2006
projevili především návštěvníci ze zemí
středoevropského regionu, především ze
Slovenska, Německa, Maďarska, Rakouska
a Polska.
Návštěvníci projdou v letošním roce
stejně jako v předchozím ročníku 100%
registrací.

Doprovodný program –
vzdělávání na prvním místě
Souběžně s 12. mezinárodním veletrhem
oční optiky a oftalmologie OPTA 2006 proběhne v sobotu 25. února 1. mezinárodní

etrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy vele

12. mezinárodní veletrh oční optiky a oftalmologie
24.–26. 2. 2006, Brno – výstaviště, Česká republika
www.bvv.cz/opta

Kongres OPTA. Kongres organizují Společenstvo českých optiků a optometristů
(SČOO) a Veletrhy Brno a.s. (BVV) ve spolupráci s Evropskou radou optometrie a optiky
(ECOO) a Evropskou asociací univerzit, škol
a kolejí vzdělávajících optometrii (AEUSCO).
Kongres je zaměřen na povýšení úrovně
vzdělávání a praktikování optiky a optometrie
v Evropě se zvláštním důrazem na střední
a východní Evropu. Program akce je přitažlivý
jak pro vzdělavatele (vzdělávací instituce), tak
pro odborníky (odborné organizace) působící
v rámci profese.
Cyklus odborných firemních prezentací
v prostoru LECTURES POINT v pavilonu V
bude probíhat po celý sobotní den. Mimo
jiné se dozvíte o nových trendech ve vývoji
brýlových obrub společnosti Ferdinand
Menrad Gruppe, o nových výrobcích firmy
Essilor, o problematice anizometropie, nebo
o novinkách v brýlových čočkách značky
Rodenstock.

českých optiků a optometristů, který je
pořádán ve spolupráci s hlavním partnerem,
společností T&J Optical, Prague, s.r.o.

TOP OPTA – nová soutěž
pro vystavovatele
o nejlepší exponáty
Novinkou pro všechny vystavovatele bude
v roce 2006 soutěž o nejlepší exponáty Top
Opta. Soutěž se koná pod záštitou a s odbornou garancí Společenstva českých optiků
a optometristů. Soutěž je určena pro vystavovatele a jejich exponáty, které jsou vystaveny
na veletrhu OPTA. Soutěžní kategorie jsou
následující:
– brýlové čočky,
– kontaktní čočky,
– obruby (včetně slunečních brýlí),

– přístroje a technologie pro oční optiku
a oftalmologii.
Vítězové budou oceněni a výsledky vyhlášeny na slavnostním zahájení veletrhu
OPTA 24. února 2006 v 10.00 hodin v sekci
LECTURES POINT v pavilonu V.

Jak a kdy na veletrh OPTA?
Veletrh OPTA otevírá své brány každý den
od 9.00 hodin a za posledním návštěvníkem
se brány zavřou v 18.00 hodin. Poslední den
akce, v neděli 26. února, je areál otevřen pouze
do 15.00 hodin. Za návštěvu veletrhu zaplatí
odborníci celodenní vstupné 200,- Kč, nárok
na zlevněné vstupné za 100,- Kč mají všichni
odborníci, kteří vyplní registrační kartu a zaregistrují se. Nedělní vstupné pak činí 50,- Kč.
Tiskové středisko BVV

Ve spolupráci s Českou oftalmologickou
společností se uskuteční soubor odborných
přednášek pro oční lékaře. Ty jsou rozděleny
do 3 odborných bloků. Semináře jsou naplánovány na pátek 24. února 2006 od 9.00 do
13.00 hodin v pavilonu A3 v sále Morava.
V doprovodném programu samozřejmě nebude chybět ani valná hromada Společenstva českých optiků a optometristů. Ta se
uskuteční hned první den veletrhu, tedy v pátek
24. února 2006 od 17.00 hodin v sále tiskového střediska pavilonu E.
O den později se na tomtéž místě od 16.00
hodin – stejně jako v loňském roce – uskuteční i Sněm Komory očných optikov
a optometristov Slovenska.
Vyvrcholením doprovodného programu bude
tradiční Reprezentační ples Společenstva
1/2006 Česká oční optika
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Progresivní čočky
1. část
Progresivní čočky se u nás již dávno staly
běžnou součástí našeho optického života.
Jejich vývoj se především v posledních třech
letech výrazně urychlil a změnil.
Od tzv. klasických – standardních – progresivních čoček se trend posunul k čočkám individuálně zpracovávaným. Hlavním důvodem
této změny je individuální potřeba každého
nositele progresivních čoček a nový způsob
technologie zpracování. Vzhledem k tomu,
že dnes máme k dispozici speciální počítačem řízené zařízení, které dokáže bez potíží
vytvořit téměř každou křivku, tvar a povrch
brýlové čočky, můžeme vzít v úvahu všechny
individuální parametry zákazníka.
Tato možnost je podmíněna perfektní a profesionální prací všech, kteří se na úspěšném
použití progresivních čoček podílejí.
Vše tedy začíná u správné a vhodné korekce, pokračuje u výrobce a končí zpracováním
a zabroušením u očního optika. Oční optik
má přitom na starosti perfektní poradenství
a vhodný výběr výrobku.
Na druhé straně je nutné si uvědomit, kolik
potíží, problémů a nespokojenosti může přinést nekvalitní práce.
V dalších částech se budeme věnovat problematice správné refrakce pro progresivní
čočky.

a refrakční chyby
Vrstevnice na mapě spojují všechna místa
se stejnou nadmořskou výškou. Díky jejich
průběhu a hustotě dokážeme rozpoznat, jak
strmé a velké kopce a svahy se nacházejí
v daném místě. Tohoto zobrazení se používá
v případě, kdy chceme velmi přesně poznat
každé místo povrchu čočky a její vlastnosti.
Zobrazení popisuje především vlastnosti
jednotlivých ploch a méně již vlastnosti celé
brýlové čočky. Dnes jsou k dispozici přístroje,
které dokážou uvedené diagramy prokreslit
s vysokou přesností.
2. Isovizus – tento způsob zobrazení vychází z podobného matematického modelu jako
u modelu isoastigmatického. Liší se v tom, že
na diagramech jsou zakresleny křivky, které
spojují všechna místa na progresivní čočce
se stejným dosaženým vizem zákazníka.
Tento způsob se využívá pro lepší představu
kvality celé brýlové čočky a očním lékařům

obr. 2 Diagram zobrazení pomocí vizu

obr. 3 Diagram staršího typu progresivních čoček
(sph. +3,00 cyl. +2 ax. 60 add. 2)

Zobrazení progresivních čoček
Dobrému technickému posouzení optických
kvalit progresivních čoček je věnována velká
pozornost a metodika, která se jich týká, je
neustále rozvíjena a zdokonalována. Postupem času se ustálily dvě základní metody
zobrazování (diagramy), a tak je vnímá i odborná veřejnost. S oběma metodami se často
setkáváme při různých přednáškách firem, při
seznamování se s novými výrobky, při komunikaci s našimi dodavateli a při komunikaci
mezi samotnými očními optiky.
1. Isoastigmatické zobrazení – tento
způsob využívá skutečnosti, že tzv. isoastigmatické čáry – křivky – spojují všechna
místa na progresivní čočce. Tato místa mají
stejné nežádoucí hodnoty cylindrů. Princip je
podobný jako u turistických map a vrstevnic.
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obr. 1 Diagram zobrazený pomocí isoastigmatizmu

a optometristům poskytuje správné informace
o kvalitě (jsou zvyklí pracovat více s vizem než
s měřítkem kvality lidského zraku).
Na obr. 1 je ukázka typického zobrazení
pomocí isoastigmatizmu. Jsme schopni
dobře poznat místa jednotlivých hodnot
cylindrů a jejich průběh. Pokud se dopustíme malé nepřesnosti, můžeme říct, že
velikost nežádoucího astigmatizmu v dpt se
přibližně rovná adici. Především u vyšších
adicí (2,75–3,5 dpt) je tato vlastnost velmi
nepříjemná.
Na obr. 2 je ukázka zobrazení pomocí tzv.
isovizu. Jednotlivé křivky ukazují dosažený

obr. 4 Diagram nového typu progresivních čoček
(sph. +3,00 cyl. +2 ax. 60 add. 2)

vizus na progresivní čočce při správně provedené refrakci. Oční lékař nebo optometrista
si okamžitě dokáže na tabulce optotypu
představit, o kolik řádků vizus klesl. Všechny
dále použité diagramy pak budou vycházet
ze zobrazení vizu.

čky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čo

Progresivní čočky se u nás již dávno staly běžnou součástí našeho optického života.
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obr. 5 Závislosti centrovací chyby a adice

Na obr. 3 a 4 jsou pro názorný příklad zobrazeny diagramy dnešních moderních individuálně zpracovaných ploch a ploch typických pro
progresivní čočky vyráběné starší technologií.
Rozdíl je určitě patrný a jednoznačně ukazuje,
o kolik se vývoj a kvalita čoček posunuly.
Moderní technologie dnes dokázala odstranit
celou řadu nežádoucích účinků a vlastností
progresivních čoček.

obr. 6 Diagram centrovací chyby 2 mm temporálně
(sph. 0,5 add. 2)

Centrování progresivních
brýlových čoček
Když se podíváme na normativ kvality práce
očního optika týkající se povolené tolerance
při zábrusu a centraci, zjistíme, že jsou
v případě progresivních čoček velmi přísné.
Centrování progresivních čoček má obrovský
vliv na správný návyk a správnou šířku binokulárního zorného pole.

obr. 7 Diagram centrovací chyby 4 mm temporálně
(sph. 0,5 add. 2)

Graf na obr. 5 ukazuje závislost šířky zorného pole na adici a na centrovací chybě.
Všimněme si poměrně velké centrovací chyby
o 3 mm (tmavě červená spodní čára). Zákazník má správné PD 65 mm a bylo mu chybně
zabroušeno 68 mm.
Pokud se této chyby dopustíme u zákazníka
s adicí 1 dpt, klesne šířka zorného pole ze 100
na 75 %. Samozřejmě to není v pořádku, avšak
existují zákazníci, kteří to budou akceptovat,
i když s nelibostí. Pokud se ovšem dopustíme
stejné chyby u zákazníka s adicí 3 dpt, klesne
šíře zorného pole na neuvěřitelných cca 20 %.
Tento stav nebude ani ten nejotrlejší zákazník
akceptovat a určitě bude brýle reklamovat.
Následující obr. 6–7 nám uvedenou informaci jenom potvrdí. Obr. 6 ukazuje diagram
s centrovací chybou 2 mm temporálně. Na
obrázku je vidět, jak jsou vizus a šířka zorného
pole poškozeny v oblasti progresivního kanálu
a dílu do blízka. Pro porovnání je na obr. 8
správná centrace pro daný konkrétní příklad.
Obr. 7 zobrazuje diagram, na němž je centrovací chyba 4 mm temporálně. Tato chyba je
natolik závažná, že použití progresivní čočky
je téměř nemožné. Došlo k úplné deformaci
zorného pole na střední vzdálenost a výrazně
zúžený je i díl do blízka.
Závěr: Přesnost zpracování je podstatná.
Její význam roste s věkem zákazníka.
Ing. Ivan Vymyslický
Pokračování příště

obr. 8 Diagram správné centrace (sph. 0,5 add. 2)
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1. část

Optické

vady a oko
Každou optickou soustavu lze libovolně charakterizovat. Kromě základních parametrů,
jako je optická mohutnost či míra zvětšení,
je i velikost optických vad významným parametrem popisujícím zobrazení. Nejinak je
tomu i u oka. Oko má poměrně jednoduchou
stavbu a co do složitosti si nezadá s dnešními
optickými přístroji. Co oku chybí v počtu optických členů, hravě dohání svou atypickou
konstrukcí. Jedná se totiž o necentrovaný
optický systém, který je navíc neustále v pohybu. Tím se oko stává jedinečným optickým
zařízením, jež svou dynamikou přináší spoustu nestandardních problémů k řešení a je
typickou ukázkou toho, jak si mocná příroda
sama poradí s nečekanými problémy.
Jak již bylo naznačeno, každou optickou
soustavu lze charakterizovat více různými
parametry. Můžeme se zaměřit na popis
parametrů soustavy (rozměry a fotometrické vlastnosti) nebo na kvalitu zobrazení.
Kvalita zobrazení pak může mít technologický

obr. 1 Pojetí obrazové kvality soustavy
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základ (kvalita opracování ploch), nebo se
může jednat o obrazovou kvalitu. A právě
tato obrazová kvalita popisuje a rozebírá dílčí
aspekty ovlivňující zobrazení. Známé schéma
na obr. 1 pak ukazuje základní dělení.
Zamyslíme-li se nad ametropickým okem,
musíme brát na vědomí jeho nejčastější
korekční člen – brýlovou čočku. Pro popis
jednotlivých optických vad je tak třeba odlišit
účinek vad způsobený brýlovou čočkou,
okem či jejich vzájemnou kombinací.
Překleneme-li se přes teorii ideálního zobrazení, jež v základech popisuje předmětový
a obrazový prostor, paraxiální prostor aj.,
můžeme přistoupit k popisu jednotlivých optických vad a jejich účinků při zobrazení okem.

Otvorová vada
Z předchozího dělení vyplývá, že se tato
vada projevuje při zobrazení bodu ležícího
na optické ose pomocí monochromatického
světla. V rámci osového zobrazení je tato vada

jediným zástupcem a právě v jejím osovém
charakteru je její největší „škodlivost“. Je
charakteristická pro sférické plochy a obecně
můžeme říci, že nezpůsobuje bodové zobrazení, neboť se paprsky nelámou do jednoho
obrazového bodu na optické ose. Jak je uvedeno na obr. 2, bod X umístěný na optické ose
se v rámci paraxiálního prostoru zobrazí do
bodu X´0. Paprsky, které dopadají na čočku
pod větším úhlem, se s optickou osou neprotnou v bodě X´0, ale v bodě X´h. Místo dopadu
je tedy závislé na velikosti dopadového úhlu
na první plochu soustavy.
Ve většině případů mluvíme o otvorové
vadě podélné (polohy); existuje však i otvorová vada příčná (velikosti).
Obalová křivka lomených paprsků se nazývá kaustika (kaustická křivka). Velikost
otvorové vady (∆x´) je tak rovna vzdálenosti
od vrcholu kaustické křivky (ležícího v F´0 )
a bodu X´h.

obr. 2 Otvorová vada, kaustika a dílčí řezy zobrazovacího svazku

cké vady optické vady optické vady optické vady optické vady optické vady optické vady optické vady

Zobrazíme -li bod optickou soustavou
zatíženou otvorovou vadou, bude obraz
rozostřen a zobrazí se jako ploška. Posun
obrazové roviny pak bude měnit velikost
zobrazené plošky (obr. 2 – roviny a, b, c).
Právě ty paprsky, které protínají optickou
osu v místě obrazové roviny, vytvářejí ostrý
obraz. Všechny ostatní paprsky dopadající
před nebo za obrazovou rovinu se podílejí
na neostrém zobrazení.

ovlivňována orientací a velikostí poloměrů
křivostí jednotliv ých ploch. U spojných
čoček je průběh otvorové vady příznivější,
je-li čočka orientována vypouklou stranou
vůči předmětu. Otočíme-li čočku, otvorová
vada se zvětší. U rozptylky je tomu tradičně
naopak. Plusové čočky mají otvorovou
vadu zápornou, minusové čočky naopak
kladnou. Optické systémy, které mají vykorigovanou otvorovou vadu, nazý váme
aplanáty.

Chceme - li optickou vadu korigovat,
nabízí se nám několik alternativ. Pokud
máme malé nároky na zobrazení, můžeme
v obrazovém prostoru hledat ohniskovou
rovinu, ve k teré je obra z rovnoměrně
neostrý – tato obrazová rovina je zhruba
v 1/3 intervalu X´h až X´0 (obr. 2 – rovina
b). Tento způsob je většinou neuspokojivý,
proto se přistupuje k účinnější korekci.
Nejjednodušší korekce se nabízí v podobě clony umístěné před čočkou, čímž se
odkloní periferní paprsky a otvorová vada
se tak zmenší. Jak bylo uvedeno, otvorová
vada je osového charakteru, a proto ji nelze stoprocentně korigovat. Velikost clony
z velké části ovlivňuje intenzitu procházejícího světla. Zmenšováním průměru clony
sice zmenšíme otvorovou vadu, ale činíme
tak na úkor světelné intenzity, která je důležitá pro rozlišení detailu (zvláště při dívání
se za šera). Nejúčinnější korekci nám pak
nabízejí vhodně zvolené poloměry křivosti
nebo užití asférických křivek.
Na obr. 3 jsou znázorněny čtyři čočky
a jejich průběhy otvorových vad. Z obrázků
je patrné, že otvorová vada je ve velké míře

Lidské oko je na otvorovou vadu poměrně
dobře „připraveno“. Nejvýraznější vliv na to
má malý průměr zornice vymezený duhovkou (3 až 4 mm). Duhovka zastává funkci
clony a nejvíce odchylující se periferní
paprsky tak nepropustí. Samotná rohovka
je asférická, takže i zde můžeme hledat
určitou kompenzaci; kladný kompenzační
mechanizmus rohovky je ale z malé části
redukován bikonvexním tvarem nitrooční
čočky. Poslední faktor korekce spojený se
sítnicovým vnímáním je tzv. Stiles-Crawfordův efekt. Intenzita sítnicového vjemu je
totiž závislá na úhlu dopadu zobrazovacího
paprsku. Čím větší je pak úhel dopadu, tím
je paprsek sítnicí méně registrován. Sítnice
tak potlačuje všechny paprsky odchylující
se od směru optické osy. Přes všechny
tyto kompenzační mechanizmy se otvorová
vada nejvíce projevuje při pohledu do dálky.
Nejvíce je patrná při sledování velmi jasné
plochy (srpek měsíce, vlákno žárovky).
Vznikají totiž rozptylové kroužky způsobené
otvorovou vadou a jasná plocha se zdá větší
než ve skutečnosti. Jedná se o jev zvaný
iradiace. Jeho důsledkem je fakt, že se

plocha o vyšším jasu zdá větší než stejná
plocha s jasem nižším.
Otvorová vada u brýlových čoček nabývá
vyšších hodnot ve větších vzdálenostech od
optické osy. V technologii výroby brýlových
čoček není této vadě přikládán velký význam,
přesto není tato vada v korekci oka zcela opomíjena. Po aplikaci kontaktní čočky se vlivem
vzniklé slzné čočky (prostor mezi kontaktní
čočkou a rohovkou vyplněný slzami) zmírní
asférická korekční schopnost rohovky. Na
našem trhu jsou k dispozici kontaktní čočky
s asférickým designem přední plochy, které
nahrazují asféricitu rohovky a korigují tak otvorovou vadu. Jejich vliv je uplatněn hlavně při
vidění za zhoršených světelných podmínek,
kdy je duhovka dilatovaná a její funkce coby
clony pozbývá na účinnosti. Právě v těch
případech se projeví výhody asférického
designu této čočky – díky ní totiž dojde k výraznému zlepšení kontrastní citlivosti, jsou
zde lepší výsledky při korekci astigmatizmu
sférickým ekvivalentem a dojde k výraznému
zvýšení hloubky pole.

Zkreslení
Zkreslení je optická vada, která se neprojevuje rozostřením nebo barevnou nevyvážeností, ale změnou tvaru (velikosti) obrazu.
Projevy zkreslení rozdělujeme na poduškové
nebo soudkovité, podle toho, jak se svým
působením podílejí na deformaci obrazu.
Zkreslení můžeme pozorovat i v soustavách,
ve kterých jsou všechny ostatní vady korigované. Částečně je to způsobeno tím, že samotná
geometrie vady není obsažena v kvalitě obrazu, ale projevuje se obrazovou velikostí a lze
říci, že je tím snáze rozeznatelná.
Zkreslení se nejvíce projevuje při zobrazování pravidelných geometrických struktur.
V případě vzorků s nesymetrickou strukturou
není zkreslení příliš nápadné, nejméně rušivě
je vnímáno u biologických vzorků pro jejich
„nahodilou“ strukturu. Není tím však míněno,
že jsou nesymetrické vzorky imunní ke zkreslení, svou strukturou pouze nedávají možnost
zkreslení vnímat jako rušivé.
Příčina zkreslení je v rozdílném příčném
zvětšení bodů ležících na optické ose a bodů
ležících v mimoosové oblasti. Mimoosové
body mají jinou ohniskovou vzdálenost,
a právě ta ovlivňuje výsledné zvětšení. Přestože jsou tedy body zobrazeny ostře, jejich
nerovnoměrné rozmístění způsobí deformaci
obrazu. Jednoduše lze zkreslení popsat
touto jednoduchou rovnicí:

obr. 3 Schematické průběhy otvorové vady a jejich závislost na orientaci čočky
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,
kde M je příčné osové zvětšení a MI příčné
zvětšení mimoosového bodu. Je-li zvětšení
stejné v celém rozsahu zorného pole, pak je
soustava prostá vady zkreslení – hovoříme
o tzv. ortoskopické soustavě (obr. 4a).
Pokud se osové zvětšení se vzdáleností
mimoosového bodu zvětšuje, jedná se
o poduškové (kladné) zkreslení (obr. 4b);
každý zobrazovaný bod je radiálně posunut
od centra do periferie a jednoduše lze říci,
že obraz je v centru menší než na okraji.
A naopak, když se zvětšení pro mimoosové
body se vzdáleností od centra čočky zmenšuje, jedná se o záporné zvětšení a hovoříme
o zkreslení soudkovém (záporném) – obr. 4c.
Každý zobrazovaný bod se tak v závislosti na
své vzdálenosti od centra posouvá směrem
k centru čočky, resp. obraz je ve svém středu
příčně větší než na periferii.
Pozice vzniklého obrazu je v případě
užití clony determinována středov ým
paprskem, což je paprsek procházející
středem clony, resp. středem svazku, jehož
okraje jsou vymezené clonou. Pokud se
clona nachází na čočce nebo pokud není
clona použita vůbec, ztotožní se středový
paprsek s hlavním paprskem, viz obr. 5a
(hlavní paprsek opouští čočku pod stejným
úhlem, pod kterým do soustavy vstoupil).
Použijeme-li clonu, nastane rozdíl mezi
středovým a hlavním paprskem a poměry
vzdáleností se začnou lišit, viz obr. 5b.
Poměr vzdáleností h/y zobrazovaného bodu
(vzdálenost od optické osy / vzdálenost od
čočky) určuje příčné zvětšení a je menší
před clonou a větší za clonou. Je nutné
zdůraznit, že velikost clony neovlivňuje míru
zkreslení. Ta je dána pozicí clony v soustavě. Vzniká tak další prostor na korekci
ostatních vad změnou průměru clony, aniž
bychom ovlivňovali samotné zkreslení.
I zde se opět projevuje typická absence
rovnovážného korekčního stavu. Chceme-li
například vykorigovat sférickou aberaci či
astigmatizmus šikmých paprsků, použijeme
k tomu clonu. Tím ale do soustavy zavedeme další optickou vadu – zkreslení.
Obecně můžeme říci, že tenké čočky mají
zkreslení velmi malé. Pro čočky o větší středové tloušťce je pak zkreslení typické.
Jak jsme již uvedli, zkreslení se projevuje
distorzí obrazu v jeho okrajových částech.
Pořídíme-li fotografii ortoskopickým fotoaparátem, je v periferii stále patrná určitá
deformace. V tomto případě se již nejedná
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o zkreslení, ale o změnu perspektivy (perspektivní distorze). Ta je dána vzdáleností fotografa od sledovaného předmětu
a zvětšení je tím větší, čím je objekt blíže
fotoaparátu. Linie tak dostávají, stejně jako
u zkreslení, konvergentní (divergentní) charakter. Díky perspektivní distorzi je obtížné
odlišit, zda se jedná opravdu o věrné zobrazení skutečnosti. Dalším druhem zkreslení je
pak také tzv. geometrická distorze, která
nastává při zobrazení trojrozměrných objektů
do dvourozměrné roviny. Například kruh
v prostoru se pod určitým úhlem jeví jako
elipsa, takže můžeme říct, že je kruh v jednom směru zmenšen (resp. zvětšen). Profesionální fotograf se musí s tímto efektem
naučit zacházet, neboť při fotografování tváře
dochází k tzv. egg-efektu. Ten se projevuje
nepřirozeným protažením obličeje. Lidské
vnímání je na disproporce lidského těla velice

obr. 4 a) bez zkreslení; b) poduškové zkreslení;
c) soudkové zkreslení

citlivé a takovéto zkreslení většinou neunikne
naší pozornosti. V těchto dvou případech se
nejedná o optické vady.
Duhovka v oku má funkci clony, což v souladu
s předchozími skutečnostmi znamená, že se
i u oka projevuje zkreslení. Vliv zkreslení je opět
částečně minimalizován klesající zrakovou ostrostí sítnice do periferie od žluté skvrny. Dochází-li tedy k nějakému výraznému zkreslení (resp.
rozměrové disproporci), není tato skutečnost
vnímána ve svém plném účinku. Navíc je mozek
velice adaptabilní a na rozměrové nesrovnalosti
si rychle vybuduje adaptační mechanizmus,
který je plně zakomponován v rámci periferního
vidění a prostorové orientace.

Poněkud odlišný případ nastává při korekci
brýlovou čočkou. Uživatel nosící brýle je
vystaven nejen zkreslení svého zrakového orgánu, ale i zkreslení optického členu v brýlích.
Platí zde přímá úměra: čím větší je optická
mohutnost brýlové čočky, tím větší bývá míra
zkreslení. Každý ametrop s novou korekcí
je vystaven mozkem nekompenzovanému
zkreslení. Nenastávají-li oproti předchozí
korekci výrazné změny, je nová korekce přijímána bez větších komplikací. V opačném
případě je uživatel vystaven při pohybu hlavou
nepříjemnému vlnivému pohybu, na který se
musí adaptovat. Je třeba upozornit na to, že
projevy vlnivého pohybu jsou zvláště vnímány
při astigmatické korekci a jsou způsobeny
rozdílnou optickou mohutností v dílčích řezech. Míra adaptace je individuální. Často
se stává, že je zkreslení vnímáno i při pouhé
výměně čočky (tato situace nastává, žádá-li
si dotyčný výměnu svých „obyčejných“ čoček
za dražší, esteticky příznivější čočky s pečlivě
propočtenými křivkami).
Avšak i adaptovaný jedinec vnímá zkreslení. Podívá-li se periferií své brýlové čočky
na pravidelnou strukturu, např. na kachličky v koupelně, zřetelně vidí deformovaný
prostor. Je diskutabilní, zda takový jedinec
korigovaný čočkou o vyšší vrcholové lámavosti může správně plnit svou práci, která
klade nároky na přesnost v prostoru (opět
příhodné kachličky – pokládání obkladů).
Praxe však ukazuje, že získanou empirií se
tento negativní vliv potlačuje a dlouholetou
zkušeností se všechny tyto vady kompenzují.
Zkreslením jsou zatíženi hlavně lidé nosící
vysokou astigmatickou korekci. Dochází
u nich k rozdílnému zvětšení prostoru
v různých meridiánech a dotyčný, i když
se dívá na kruh, vidí elipsu. Dochází zde
k naučenému vnímání objektu. Přestože
není objekt vnímán korektně tak, jak by být
vnímán měl, je jedinec celý život učen, že se
takto deformovaný obrazec nazývá například
kruh. Je schopen odlišit elipsu od kruhu,
přestože oba tvary ve skutečnosti vnímá
jako elipsu. Na obr. 6 jsou pro názornost
uvedeny oba typy zkreslení na zvětšeném
obrázku mikroprocesoru Intel.
Mgr. Martin Falhar
pokračování příště
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nitrooční čočky nitrooční čočky nitrooční čočky nitrooční čočky nitrooční čočky nitro

Fyziologické možnosti

nových nitroočních čoček
Korekce vyšších refrakčních vad umělými
nitroočními čočkami se v dnešní době stává
běžnou, samozřejmou operací. Nedořešeným
problémem však zůstává vývoj akomodace
schopné umělé nitrooční čočky.
Pseudofakické akomodace je v současné
době dosahováno axiálním posunem umělé
nitrooční čočky podél optické osy. Tento pohyb umožňují flexibilní haptiky. Změně brýlové
korekce o 2,9 D odpovídá posun umělé nitrooční čočky s lomivostí 20 D o 2,2 mm směrem
dopředu. Zároveň s posunem nitrooční čočky
je dopředu posunuta i duhovka. Tento pohyb
duhovky je limitován individuální hloubkou
přední komory.

Výsledky, kterých bylo dosaženo při aplikaci nitroočních čoček Human Optics ICU
a AT45 Crystalens, však nejsou konstantní.
Příčinu nestabilních výsledků pseudofakické akomodace při axiálním posunu těchto
nitroočních čoček se doposud nepodařilo
objasnit.
Ideální, akomodace schopná, umělá nitrooční čočka by měla kompletně vyplňovat
pouzdro čočky a její optické a biomechanické vlastnosti by měly odpovídat parametrům
„živé“, mladé čočky. Tomu by odpovídalo
vyprázdnění obsahu čočky malým otvorem
v pouzdře čočky, kterým by do ní byl vpraven
flexibilní materiál.

Zatím byly vyzkoušeny různé flexibilní silikonové polymery nebo hydrogely. Doposud
však tento výzkum – snaha po fyziologickém
způsobu operace akomodace schopné
čočky – probíhá jen na úrovni pokusů na
zvířatech.

doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
Literatura:
Guthoff, R., Schneider, H., Stachs, O.:
Physiologische Seite der neuen Intraokularlinsen, 17. Kongress der DOC in Nürnberg,
Kongressausgabe 1, 6/2004, str. 24
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�O�K Y PRO VRTANÉ BRÝLE
TRILOGY® je nová generace brýlových
�o�ek vyrobených z materiálu Trivex.
Tento materiál byl speciáln� vyvinut
pro moderní vrtané brýle.

velmi odolné

lehké a tenké

skv�lé optické vlastnosti
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ESSILOR JUNIOR

NA JEJICH OČÍCH NÁM OPRAVDU ZÁLEŽÍ

Úkolem nabídky brýlových čoček ESSILOR Junior je především prevence dětských nekorigovaných očních vad
včetně amblyopií.
Přidejte se k nám i Vy a pomozte „ozdravit“ český národ a
napomoci korekcí očních vad v době, kdy jsou ještě velmi
jednoduše napravitelné.

Ptáte se jakou formou?
Nabídneme Vám brýlové čočky v malých průměrech
vhodné pro zábrus do dětských brýlí za specifických cenových podmínek a k tomu ucelenou koncepci podpory
prodeje pomocí letáků, plakátů, dopisů rodičům...
Samozřejmě víme, že všechny osoby mladší 15 let nelze
zahrnout do jedné skupiny.
Proto je celý program rozdělen do tří specifických věkových skupin na:
– novorozence a kojence,
– předškolní věk + začátek školy,
– adolescenty.
Pro každou skupinu je vytvořen speciální leták, který je
vztažen na potřeby té které věkové kategorie. Např. pro
novorozence a kojence (respektive pro jejich rodiče) je
určena tabulka, která popisuje chování dítěte v určitém
věku ve vztahu k očím (reakce na světlo, pozorování
pohybujícího se předmětu, fixace předmětu oběma
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očima...) a následné návrhy řešení možných vad. Pro
skupinu předškolního a školního věku je popsán vztah
ostrého vidění a studijních výsledků. Vše je sestaveno
formou jednoduchých pochopitelných vět a snadných
autotestů.
Možná se Vám zdá prodej dětských brýlí jako finančně
nevýhodná obchodní transakce a do osvětové činnosti
se Vám možná ani moc nechce. Pak se na věc zkuste
podívat i z druhé strany. Děti dospívají a Vy touto cestou
můžete nejsnáze získat zákazníky v brzké budoucnosti a
zároveň v očích rodičů, kteří již brýle nosí (nebo budou
nosit presbyopickou korekci), získáte image úspěšného
profesionála.
Bližší informace získáte na stánku společnosti ESSILOR-OPTIKA na veletrhu OPTA 2006 – pavilon V, stánek 001.
Essilor Team
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Bezpečnost
a ochrana
zdraví při práci
Tímto článkem chceme upozornit na vážnost
a důležitost dodržování zásad bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (BOZP). Mohlo
by se na první pohled zdát, že práce v oční
optice je natolik bezpečná a zdraví neškodná, že není třeba se nějakými zásadami
vážně zabývat. Jenže na každém kroku nás
obklopují elektrické přístroje (a v dílně oční
optiky dvojnásob), u nichž může dojít při neodborné manipulaci k těžkému úrazu. Navíc
používáme v oční optice přístroje s rotujícími
částmi. Tyto přístroje mají obecně na svědomí
mnoho pracovních úrazů. V případě oprav
kovových obrub pájením se nevyhneme ani
použití otevřeného ohně. Ten může způsobit
nejen popálení, ale i rozsáhlý požár. Ani běžně používaný technický líh na čištění čoček
a aceton na lepení plastových obrub není
zcela neškodný. Jedná se o hořlavé těkavé
kapaliny, jejichž výpary jsou zdraví škodlivé
a ve vyšší koncentraci výbušné. Proto nebude na škodu, když si nejdůležitější předpisy
a zásady připomeneme.
Povinností majitele optiky je zajistit proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci nově přijatého pracovníka (podle § 35,
odst. 2 Zákoníku práce) a určit zkušeného
zaměstnance, který bude u tohoto pracovníka na dodržování zásad dohlížet. Úkolem
zkušeného očního optika je v ypěstovat
u začínajícího optika trvalé pracovní návyky
a postupy, jež odpovídají zásadám bezpečnosti, což s výhledem do budoucnosti podstatně snižuje riziko úrazu nebo poškození
zdraví. Je to v zájmu zaměstnavatele i celého
pracovního kolektivu, neboť nedodržením
těchto zásad jednotlivcem může dojít
i k postižení ostatních zaměstnanců a při
závažném poškození zdraví hrozí i soudní
stíhání zaměstnavatele.

Předcházení pracovním úrazům
Pracovní úrazy mohou vzniknout:
– nedodržováním předepsaných pracovních
postupů a pokynů,
– nepoužíváním ochranných pracovních
pomůcek,
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– používáním neschválených, neodborných
úprav na nástrojích a přístrojích,
– neodborným zacházením se stroji za
chodu,
– odstraňováním krytů strojů za chodu nebo
při neodpojeném přívodu elektrického
proudu,
– neodborným zacházením s těkav ými
kapalinami a nedostatečným větráním při
práci s nimi,
– nesprávným zacházením s plynem,
– nedodržováním protipožárních předpisů.
Zaměstnanec je povinen:
– zúčastnit se školení o bezpečnosti práce
na pracovišti,
– podrobit se předepsaným lékařským
prohlídkám,
– dodržovat předpisy a normy na pracovišti,
– dodržovat stanovené pracovní postupy,
– nepožívat na pracovišti alkoholické nápoje
a jiné návykové látky, nekouřit na pracovišti, kde pracují nekuřáci.

Co je povinností
zaměstnavatele?
– provést školení BOZP zaměstnanců firmy
a založit zápis s podpisy školených zaměstnanců,
– poskytnout bezplatně ochranné pracovní, hygienické a dezinfekční prostředky
(OOPP) podle vypracované firemní „Směrnice pro poskytování osobních ochranných
pracovních prostředků, mycích, čisticích
a dezinfekčních prostředků ve firmě“
(poskytnutí OOPP nesmí být nahrazeno
finančním plněním!),
– zajistit bezplatnou vstupní prohlídku a řadové prohlídky zaměstnanců po 5 letech
(nad 50 let věku po 3 letech) a vést o tom
evidenci,
– zajistit poskytnutí první pomoci na pracovišti (lékárnička), v případě úrazu provést
zápis o úrazu,
– seznámit nového zaměstnance s „Požární
poplachovou směrnicí“.

Školení BOZP
Každý začínající pracovník v optice musí být
nejprve seznámen svým nadřízeným se všemi
zásadami bezpečnosti práce, ochrany zdraví
a protipožárními předpisy na pracovišti (§ 35,
odst. 2 Zákoníku práce). O tomto školení
se provede zápis s uvedením data konání
a s podpisy všech zúčastněných.
Zvláště je třeba dbát na:
– způsob vypínání hlavního přívodu elektrického proudu,
– uzavírání hlavního přívodu vody,
– způsob uzavírání hlavního přívodu plynu
nebo plynových lahví,
– umístění a používání hasicího přístroje,
– používání ochranných brýlí, oděvů (plášť)
a ochrany dlouhých vlasů (např. čepice,
šátky) podle směrnice pro poskytování
OOPP.
Před prováděním nového pracovního postupu jej musí nadřízený pracovník popsat
a předvést svěřeným pracovníkům a upozornit na případná nebezpečí při používání
různých nových nástrojů a přístrojů. Velmi
důležitý je následný odborný dohled na práci
pracovníka, jenž se zaučuje.

Osobní ochranné pracovní
prostředky (OOPP)
Osobní ochranné pracovní prostředky se
na pracovišti poskytují podle seznamu pracovních činností, který je součástí „Směrnice pro poskytování OOPP“. Zaměstnavatel by měl tuto směrnici vypracovat na
základě měření nebo analýzy rizik. Tu provede on sám nebo využije služeb územně
příslušné hygienické stanice, akreditované
laboratoře či státní zkušebny. O vydaných
OOPP si vede zaměstnavatel záznamy
v evidenčních listech, které musí být
potvrzeny podpisem pracovníka, jenž
OOPP obdržel. Mohou se používat pouze
takové osobní ochranné prostředky, které
byly schváleny příslušnou autorizovanou
zkušebnou (§ 20 zákona č. 30/1968 Sb.,
o státním zkušebnictví, v platném znění).
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Úkolem zkušeného očního optika je vypěstovat u začínajícího optika
trvalé pracovní návyky a postupy, jež odpovídají zásadám bezpečnosti.
Problematikou OOPP se zabývá ZP v § 133
a NV č. 495/2001 Sb.
Ochranné brýle by se měly v oční optice
používat při ručním olamování, broušení
a vrtání čoček, frézování materiálů, broušení
a leštění na stolní leštičce, při práci s ruční
mikrovrtačkou, při obsluze chemické i tepelné tvrdičky čoček.
Důležitou prevencí pracovních úrazů jsou
ochranné kryty pohyblivých částí přístrojů.
V oční optice jsou to např. kryty prostoru na
obvodový zábrus brýlových čoček u automatických brousicích zařízení, ochranné kryty
vrtaček atd. V případě, že je pracovní prostor
těmito neporušenými kryty dokonale zakryt,
je pracovník dostatečně chráněn, ale doporučuje se i v tomto případě používat ochranné
brýle. Tyto kryty by však neměly být během
chodu stroje odstraňovány!
Upravit si dlouhé vlasy pod vhodnou pokrývku hlavy (síťku) nebo je jinak upevnit znamená předejít možnému nebezpečí – vlasy pak
nemohou být zachyceny otáčejícími se částmi
strojů (vrtačka, bruska, frézka, leštička).
Stejným způsobem musí být vlasy chráněny
při práci s otevřeným ohněm (pájení, nahřívání
obrub nad kahanem).
Ochranný oděv, většinou bílý plášť z přírodního materiálu, má přiléhat k tělu a má být
zapnutý. Plášť nepatří mezi osobní ochranné
prostředky, ale při určitých činnostech v dílně
oční optiky je jeho používání doporučováno.
Dlouhé rukávy mají být v zápěstí zapnuté
nebo vyhrnuté. Plášť se používá v oční optice
hlavně jako ochrana oděvu před odletujícími
úlomky skla a skelným prachem při ručním
olamování, poněvadž střepiny zachycené
v oděvu by mohly způsobit zranění. Při zábrusu čoček plášť chrání oděv před stříkající
suspenzí vody a skelného nebo pryskyřičného prachu.
Respirátor (kryt úst a nosu s filtrem) nebo
rouška by neměly chybět na pracovišti, kde
vzniká při opracování materiálů suchý prach,
který není z pracovního prostoru odsáván,
např. při leštění na textilních kotoučových
leštičkách, při vrtání a frézování plastových
čoček nebo při intenzivním ručním olamování minerálních čoček za sucha. Účinná
elektrická odsávací zařízení, která udržují
na pracovišti ovzduší bez škodlivého prachu

a výparů, se instalují pomocí sacího potrubí
přímo ke zdroji tohoto znečištění. Škodlivý
je skelný prach rozptýlený ve vzduchu,
ale i prach z plastových čoček. Nejvyšší
koncentrace vznikají při jejich přímém opracovávání nasucho, ale ovzduší na pracovišti
si znečistíme i opakovaným používáním plen
na čištění čoček při zábrusu, z nichž se po
usušení uvolňují mikroskopické částečky
skla nebo plastů.
Jedovaté jsou výpary organických rozpouštědel z různých lepidel, laků, barev a čisticích
prostředků (pozor na aceton, benzín, toluen
a technický líh), ale i páry berylia, uvolňující se
při pájení kovových obrub z beryliových slitin.
Pokud odsávací zařízení nemáme, musíme
při takovýchto činnostech intenzivně větrat.
Na každém pracovišti musí být lékárnička
vybavená nezbytnými prostředky pro poskytnutí první pomoci při úrazu. Součástí lékárničky má být stručný návod jak poskytovat
první pomoc.
Sociální zařízení v oční optice je vhodné
vybavit mýdlem a čisticími prostředky. Není
nutné, aby oční optik dostával čisticí prostředky osobně.

Vstupní prohlídka
Pracovat podle zásad bezpečnosti může
ten, kdo je k této práci fyzicky i psychicky
způsobilý. Podle § 28 ZP je povinností
zaměstnavatele zajistit smluvního lékaře,
u kterého musí nový zaměstnanec před nástupem absolvovat na náklady zaměstnavatele
vstupní prohlídku (§ 35a zákona č. 20/1966
Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších
předpisů). Zaměstnanci musí také každých
5 let absolvovat preventivní, tzv. řadové prohlídky (nad 50 let věku každé 3 roky).
Těhotná žena, která nastupuje k novému
zaměstnavateli, mu nemusí sdělovat, že
je těhotná. Ani lékař, který provádí vstupní
prohlídku, nesmí bez jejího souhlasu tuto skutečnost jejímu zaměstnavateli sdělovat. Lékař
pouze uvede, zda žena je či není schopna
vykonávat práci.

Pracovní úrazy
(§ 133c Zákoníku práce)
Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech na pracovišti.
Zvláštní záznam se provádí o pracovním úrazu, který způsobil pracovní neschopnost delší
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než 3 dny. Zasílá se stanoveným orgánům
a institucím. Kopii tohoto záznamu dostává
i zaměstnanec.

Bezpečnost práce
s elektrickými zařízeními
Dnešní oční optik se neobejde bez přístrojů,
které jsou napájeny elektrickým proudem.
Proto by měl znát základní údaje o elektrické
energii a jejím rozvádění, zásady správného
ovládání elektrických přístrojů a možné důsledky jejich neodborné obsluhy.
Asi 5 % všech úrazů je podle statistik způsobeno elektrickým proudem. K úrazu může
dojít, jestliže tělem nebo jeho částí projde
elektrický proud. Taková situace nastane
tehdy, když postižený propojí svým vodivým
tělem dva předměty o různém elektrickém
napětí, například se tedy dotkne:
a) jedna ruka nebo část těla fázového vodiče a druhá nulovacího vodiče,
b) jedna ruka fázového vodiče, který má
vůči zemi napětí, a druhá předmětu,
který je vodivě spojen se zemí.

Účinky elektrického proudu
Elektrický proud dělíme na střídavý ( ~)
a stejnosměrný (=). Střídavý se používá

v běžné rozvodné síti v našich domácnostech i na pracovištích oční optiky. Střídavé
napětí dosahuje hodnot kolem 220 V.
Většina elektrických přístrojů pro vybavení
očních optik je konstruována na toto napětí.
Stejnosměrný proud dodávají akumulátory
a baterie, u kterých rozlišujeme kladný a záporný pól, nebo se speciálními zařízeními
dá usměrňovat na stejnosměrný i proud
střídavý.
Závažnost poškození člověka zasaženého
elektrickým proudem závisí na:
– druhu proudu (stejnosměrný, střídavý),
– velikosti proudu,
– místech propojení – cestě tělem (srdce!),
– délce působení.

Střídavý proud
Při zasažení střídavým proudem vznikají
v závislosti na jeho velikosti a frekvenci svalové křeče. Důležitý je i okamžik připojení
(časová shoda průběhu napětí v síti a srdečního rytmu).
Vliv velikosti střídavého proudu:
– 1 až 3 mA – práh vnímání (dráždění nervů
– mravenčení, brnění),

– 10 mA – mez uvolnění (ochrnou svaly
ovládané vůlí, nastane křeč, která znemožní vyprostit se),
– 15 až 20 mA – ochrnutí svalů vůlí částečně ovlivnitelných (dýchací svaly!),
– nad 35 mA – hranice fibrilací (zástava
srdce!),
– nad 5 A – mimo výše uvedených projevů
i popálení kůže.
Bezpečný střídav ý proud podle ČSN:
do 10 mA ~ 50 Hz.

Stejnosměrný proud
Způsobuje elektrolýzu krve, při níž nastává
rozklad bílkovin v buňkách. Tímto rozkladem
vznikají takové poruchy, že později může nastat
smrt následkem otravy organizmu. Stupeň
poškození se zvyšuje s délkou působení.
Bezpečný stejnosměrný proud podle ČSN:
do 25 mA = 125 Hz.

Pulzní proud
Vzniká např. při vybíjení kondenzátorů. Je
to vlastně přeskočení jiskry vysokého napětí
na určitou část těla člověka, což je provázeno
různě silným pocitem bolesti.
Ladislav Najman
Pokračování příště
placená inzerce
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„Oko“

pro handicapované

Pro některé motoricky postižené lidi může
být zrak jediným komunikačním prostředkem
s okolím. Jenže, co všechno, kromě emocí,
lze pouhým pohledem vyjádřit? Nic. Je potřeba prostředník, jímž je, jak jinak v současné
době, počítač. Ale i s ním je potřeba nějak
komunikovat. Proto se Marcela Fejtová, výzkumná pracovnice katedry kybernetiky
ČVUT v Praze, zamyslela, jak pomoci handicapovaným lidem hovořit se světem pomocí
zraku a počítače. Ne že by podobné systémy
na ovládání počítače pohybem hlavy nebo
pouhým pohybem očí neexistovaly, ale jsou
hříšně drahé (stovky tisíc dolarů) a navíc
jejich ovladatelnost není vždy jednoduchá.
Marcela Fejtová spolu se svým bratrem však
sestavila jednoduchý přístroj, který je oproti
západoevropským a americkým výrobkům
směšně levný a navíc velmi efektivní. Systém
I4Control® neboli „oko“ se skládá z obrouček
brýlí, na nichž je přichycena kamera, která
snímá aktuální polohu oka, a tu přenáší do
řídícího modulu. Řídící modul získané informace vyhodnotí a vysílá do počítače ve
formě pokynů pro změnu pohybu kurzoru.
Z oka se tedy díky tomuto zařízení stane myš,
která ovládá polohu počítačového kurzoru na
monitoru. Mrkání pak modul transformuje na
klik a dvojklik. Tím pádem může i kompletně
fyzicky indisponovaný člověk pracovat s počítačem, psát nebo brouzdat po internetu.
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Co Vás vedlo k zaměření svého bádání
na zrakové ovládání počítače?
Jednou jsem četla článek o tom, jakým způsobem odchází u handicapovaného člověka
svaly, a bylo tam zdůrazněno, že poslední
svaly, které člověk přestává ovládat, jsou svaly
kolem očí. No, a to ve mně vyvolalo myšlenku,
proč by pomocí těchto skupin svalů nemohla
být ovládána počítačová myš.

zkopírovat, tak k němu přidělá nějakou maličkost a výsledek bude vydávat za svůj nový
produkt, čemuž se neubráníte. A taky nevím,
jestli bychom měli na soud s nějakou velkou
korporací. Na druhou stranu, když žádáme
o granty, což jsou naše hlavní zdroje financí, protože škola nemá skoro žádné vlastní
finanční prostředky na výzkum, tak je snazší
peníze získat, pokud máte na něco patent.

Už jste se dříve specializovala na výzkum zrakové komunikace člověka
s počítačem?
Kdepak. Naše oddělení se zaměřuje na
různé projekty využívající umělou inteligenci
v medicíně – systém I4Control® je v podstatě
jedním z takových projektů.

Jaké máte se svým vynálezem komerční
záměry?
Nejdřív chci, aby se „oko“ dostalo mezi
handicapované lidi, pro které jsme to vlastně
celé dělali. To je náš hlavní cíl, ale časem
se ukázalo, že princip našeho vynálezu je
uplatnitelný v mnoha dalších oborech, ať
už v medicíně či průmyslu. To znamená, že
bychom chtěli dál vyhledávat další možné
aplikace a podle nich upravovat náš produkt,
a to je teprve sféra, v níž vidíme zdroj zisku.
Jak jsem říkala, hlavní je pomoci těm, kteří to
skutečně potřebují.

Jak dlouho vznikal Váš vynález?
Nejdřív jsme uvažovali o tom, zda je to vůbec
reálné, to je tak tři roky nazpátek. Vývoj „oka“
pak zabral zhruba rok a půl. První přístroje
jsme dělali doma v dílně u tatínka a nyní
už máme druhou, vylepšenou verzi a před
sériovou výrobou nám zbývá jen projít řadou
medicínských a technických atestů, což
ovšem taky není žádná legrace.
V čem je Váš systém unikátní?
To záleží na úhlu pohledu. Podle mě je unikátní v tom, že jde o nový druh periferie, kdy
nepoužíváte myš, ale používáte oko, a takové
řešení jsem ještě neviděla.
Nechali jste si Váš systém patentovat?
Jsme v patentovém řízení. Už dva roky.
Tak dlouho?
Cha! Nám říkali, že pět let je krátká doba.
Už jste snad někdy viděl nějaký byrokratický
proces, který by v Česku probíhal rychle?
Aby Vám to nepatentovali, až bude
Váš vynález překonaný nějakou lepší
technologií.
Otázka je, jestli ten patent k něčemu je.
Když bude nějaká firma „jó“ chtít ten systém

Projevil nějaký investor zájem o Vaše
„oko“?
Měli jsme již několik nabídek, zvláště
v listopadu na výstavě v Bruselu, kde si náš
přístroj vyzkoušel i eurokomisař Špidla a vedl
si zdatně. Ovšem co se týká zájemců, tak ti
se neptali, na jakém principu přístroj funguje
a pro koho je určen, ale jejich hlavní otázka
byla, jestli už máme nějakého distributora.
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Pohyby očí mohou sloužit jako nový řídicí prvek

Jeden zájemce chtěl znát jen naše číslo účtu.
Takže zatím jsme se s nikým nedohodli. Navíc
pořád trváme na svém prvotním záměru, že
jde o přístroj pro handicapované a jim bych
chtěla nejdřív zaručit přístup k našemu „oku“,
proto musí být přístroj co nejlevnější. Jenže
firmy, které by měly zájem zařízení prodávat,
chtějí samozřejmě tučné marže. Proto uvažujeme i o tom, že bychom do toho projektu
„vrazili“ vlastní finance a energii, i když já jsem
v podnikání naprostý laik.
Jaká pro Vás byla vystavovatelská zkušenost z Bruselu?
Bylo to legrační. Výstavní plochu jsme
dostali zadarmo jako jedna z organizací, jejíž
produkt byl vyhodnocen v několika kolech
jako velmi invenční. Pak jsme vše naložili do
staré „rektorátní“ mazdy a vyrazili. Musím
říct, že na nás ostatní vystavovatelé koukali
jako na Marťany, když jsme naši techniku
vytahovali z přepravek, které používám pro
týdenní nákup.
Máte představu o tom, kolik postižených
lidí by v České republice toto zařízení
potřebovalo?
To je složité odhadnout, protože samozřejmě
záleží na míře jejich postižení. Také ne všem
naše zařízení přinese to, co od něj očekávají.
Ale pokud mám udělat hrubý odhad, tak bych
řekla, že potenciálních klientů by mohl být tisíc
až dva. Pro ně náš přístroj nebude jen prostým
nástrojem k ovládání samotného počítače, ale
stane se i prostředkem, který jim umožní třeba
dostudovat nebo nalézt vhodné zaměstnání.
Pro ty, jimž svalové postižení nedovoluje ani
mluvit, je komunikace s okolím velmi obtížná
– náš přístroj nabídne zcela nový způsob, jak
ji realizovat.
Jak na Vaše zařízení reagovali postižení,
když jste ho s nimi zkoušeli?
Pilotně jsme systém testovali v Jedličkově
ústavu. Ze začátku jsem měla dost nahnáno,
protože jsem nevěděla, jestli budou ochotní
s námi spolupracovat a jak se jim to bude líbit,

ale musím říct, že studenti tamní školy byli
naprosto úžasní. Samozřejmě že jsme systém
nejdřív testovali sami jako zdraví jedinci, ale
šlo nám to hodně pomalu. Jenže ti postižení
mladí lidé jsou zvyklí na kompenzační pomůcky a vědí, že musí jemně ovládat nějaké
nástroje. Tak jsme jim dali ty naše brýle na nos
a oni byli schopní za pět minut systém ovládat,
dokázali i namalovat okem obrázek. Celkově
mě hodně překvapilo, jak pozitivně to přijali.
Byl tam třeba chlapec, který trpěl svalovou
dystrofií, a ten v tom viděl možnost jak dostudovat, nebo si dokonce najít zaměstnání. Je
strašně důležité dát postiženým lidem nejen
pocit, že jsou plnohodnotnými členy naší
společnosti, ale i nástroje, které je učiní co
nejvíc samostatné a umožní jim plně využívat
jejich tvůrčího potenciálu.
Cítíte se jako filantrop?
Asi ano. Naše rodina je velice citlivá na to,
když se někomu ubližuje, a zároveň jsme vždy
toužili lidem pomáhat.
Děkujeme za rozhovor.
Mgr. Jan Táborský

Charakteristika Systému
I4Control®
1) Zařízení představuje novou počítačovou
periferii, která umožňuje ovládat osobní počítač pomocí pohybů očí, případně hlavy. Jedná
se o snadno přenosné, lehce nainstalovatelné
zařízení, připojitelné k jakémukoliv počítači
prostřednictvím standardního USB rozhraní.
2) Dík y tomu, že systém I4Control ®
emuluje počítačovou myš, nabízí svému
uživateli jednoduchý způsob, jak prostřednictvím oka komunikovat s instalovanými
aplikacemi.
3) Na jakém principu systém funguje: základ
tvoří malá kamera, která má stálou pozici vůči
volně se pohybující hlavě uživatele systému
díky svému umístění na brýlové obrubě. Z tohoto místa kamera snímá aktuální polohu oka
a systém ji průběžně vyhodnocuje a vysílá

pokyn pro pohyb kurzoru. Klik či dvojklik se
aktivuje dostatečně dlouhým mrknutím oka
(prostřednictvím volitelné časové konstanty
lze odfiltrovat samovolná neovladatelná
mrkání).
4) Využití: zařízení bylo původně navrhnuto
a zkonstruováno pro ovládání počítače handicapovanými uživateli. V průběhu řešení
projektu jsme zjistili, že jeho princip může být
použit v řadě dalších aplikací, ať již z oblasti
medicíny (např. diagnostika či rehabilitace),
nebo v průmyslu.
5) Ceny:
– Zvláštní cena poroty za pomoc pro
handicapované občany v rámci projektu na
podporu vědecké a technické inteligence
ČESKÁ HLAVA 2004.
– Nominace na cenu EISTP (The European
Information Society Technologies Prize, tj. Evropská cena za informační technologie). Cena
bude vyhlášena 23. března 2006 ve Vídni na
tamější akademii věd. Jedná se o prestižní
ocenění – z 213 uchazečů jich bylo do užšího
kola vybráno 20, jejich výrobky byly představeny právě na výstavě v Bruselu (o níž se paní
Fejtová zmiňuje v rozhovoru).
redakce
(stručná charakteristika zařízení
vychází z materiálů poskytnutých
paní Fejtovou z ČVUT)
1/2006 Česká oční optika
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Fototropné
okuliarové
Posun vo vývoji kvality a pestrosti materiálov spôsobil aj posun
v predaji tohto kedysi výhradne „sezónneho“ produktu viac do
kategórie „celoročný“. Významne k tomu prispelo u novších
materiálov zlepšenie vlastnosti ochrany pred slnečným žiarením
a zrýchlenie procesu zafarbovania a odfarbovania v celoročných
podmienkach. I keď podiel predaja fototropných materiálov
v našich zemepisných šírkach v letnom a zimnom období nedosahuje úrovne krajín bohatších na slnko, ako je Taliansko alebo
Španielsko, možno aj u nás registrovať zvýšenie podielu predaja
týchto produktov i mimo sezónu. Kým v roku 1998 predstavoval
predaj fototropných materiálov v našich podmienkach pomer

10 % v zimnom období a 90 % v letnom období, dnes tento pomer
predstavuje predaj 30 % v zimnom a 70 % v letnom období.

Materiály
Rýchly rozvoj plastových substrátov pre využitie v očnej optike
priniesol so sebou aj nové typy fototropných materiálov. Z hľadiska kombinácie fototropného procesu a materiálu okuliarovej
šošovky sa na trhu udomácnili dva systémy. Fototropný proces,
ktorý prebieha v celom materiáli, a proces, ktorý prebieha ako
vrstva v určenej hĺbke povrchu. Z hľadiska upotrebenia v očnej
optike možno oba tieto systémy označiť za osvedčené. Konkrétne
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Fototropné okuliarové šošovky nepredstavujú žiadnu novinku pre nositeľov okuliarov. Rozmanitosť materiálov a farieb možno dnes ponúkať
takmer vo všetkých dioptrických a ohniskových kombináciách.

šošovky dnes
rozdiely jednotlivých šošoviek, ako rýchlosť zafarbovania a odfarbovania, farebný odtieň alebo transmitácia materiálov, možno
skôr nájsť medzi jednotlivými značkami výrobcov substrátov.
Mnohí dodávatelia okuliarových šošoviek majú vo svojej ponuke
viacero značiek fototropných šošoviek líšiacich sa parametrami
zafarbovania. Ponuka viacerých značiek a cenových hladín
umožňuje prilákať a uspokojiť väčší okruh nositeľov. V katalógoch možno nájsť kvalitatívne popisy jednotlivých parametrov
materiálov a cenu zodpovedajúcu tejto kvalite.

Fototropné ako slnečné
Najkvalitnejšie okuliarové šošovky z fototropných materiálov spĺňajú náročne požiadavky na ochranu zraku pred slnečným žiarením.
Možno povedať, že vo väčšine prípadov plnohodnotne nahrádzajú
slnečné okuliare. Ochrana pred UV žiarením je už samozrejmosťou.
Otázkou v prípade nahradenia slnečných okuliarov fototropnými
zostáva stanovenie „kategórie filtra“ pre takéto okuliare. Tu by mal
dodávateľ uviesť údaj, ktorý je v súlade s požiadavkou normy určujúcej optické vlastnosti slnečných filtrov na všeobecné použitie, teda
príslušnú kategóriu filtra.

Farba
Kým pred niekoľkými rokmi farba u fototropných materiálov bola
predovšetkým zdravotnou požiadavkou, v súčasnosti je dôraz
kladený aj na módne hľadisko. Okrem štandardných farieb sivej
a hnedej možno nájsť na trhu i zelenú, modrú, červenú, žltú alebo
fialovú. Takéto široké spektrum farieb ešte nie je štandardom
všetkých dodávateľov, ale tak ako sme svedkami v iných oblastiach, kde má vplyv móda, trend udomácňovania nových farieb
fototropných materiálov v optike bude skôr pokračovať.

Marketingové aktivity dodávateľov zamerané na potencionálnych
nositeľov fototropných okuliarových šošoviek prispievajú k výraznému
zvyšovaniu spotreby tohto optického produktu po celý rok. Je výhodou zúčastňovať sa na týchto aktivitách, poznať možnosti a kvalitu
jednotlivých materiálov pre získanie a uspokojenie zákazníka v každom
ročnom období. Optika si tak môže zabezpečiť celoročne vyrovnanejší
podiel na tržbách i napriek sezónnosti týchto produktov.
Vojtech Vizner, Sagitta, s.r.o., Receptová brusiareň
placená inzerce
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Vybrané kapitoly
z geometrické a vlnové optiky
Pokračování z čísla 4/2005
V této části si zopakujeme některé pojmy optického zobrazování,
lom kulovou plochou, rovinnou plochou a soustavou lámavých ploch
v obecném prostoru.

Optické zobrazování
11. Optický obraz
Cílem optického zobrazování je vytvořit obraz předmětů na jiném
místě ve stejné nebo změněné velikosti. Využívá se při tom lom
a odraz světla na vhodném optickém rozhraní. Soubor rozhraní
(odrazových a lámavých ploch), pomocí kterých se uskutečňuje
optické zobrazování, se nazývá optická soustava.
Z každého bodu předmětu (předmět je osvětlený nebo svítící)
vychází svazek paprsků. Pomocí optické soustavy se přeměňuje
v jiný svazek. Svazek, který vychází z optické soustavy, je sbíhavý
nebo rozbíhavý. Je-li svazek vycházející z optické soustavy sbíhavý,
obraz vznikne tam, kde se paprsky protnou po průchodu soustavou.
Říkáme pak, že obraz je skutečný (reálný), viz obr. 1a. V ideálním
případě se paprsky protnou v jednom bodě – jedná se o zobrazování bez zobrazovacích vad. Je-li svazek rozbíhavý, paprsky se po
průchodu optickou soustavou za ní v jednom bodě neprotnou, obraz
vzniká jen po prodloužení paprsků proti směru jejich šíření – obraz
je neskutečný (zdánlivý, virtuální, obr. 1b). V případě, že se paprsky
neprotnou v jednom bodě, bude docházet k vadám optického zobrazování. Obrazem předmětu je souhrn obrazů jednotlivých bodů

předmětu. Optická soustava, která se skládá z lámavých ploch,
má skutečný obraz za soustavou, paprsky procházejí soustavou
a sbíhají se. Je-li obraz u soustavy složené z lámavých ploch před
soustavou, je obraz zdánlivý, paprsky se mohou seběhnout před
soustavu pouze ve zpětném prodloužení. Optická soustava, která
je tvořena odraznou plochou, má skutečný obraz před soustavou,
paprsky dopadají na soustavu, odráží se a sbíhají se před soustavou.
Je-li obraz u soustavy složené z odrazných ploch za soustavou,
je obraz zdánlivý, paprsky se mohou dostat za soustavu pouze ve
zpětném prodloužení.
Obraz může být vzhledem k orientaci předmětu ve dvou polohách.
Buď je ve stejné poloze jako předmět – pak je obraz přímý, nebo
je otočený o 180° kolem optické osy – obraz je převrácený. Obraz
může být stejně velký, zmenšený nebo zvětšený vzhledem k velikosti
předmětu.
Optická soustava odděluje předmětový prostor a obrazový prostor.
Postupují-li paprsky zleva doprava, je předmětový prostor před soustavou a obrazový prostor za soustavou. Budeme předpokládat, že optická
soustava je centrovaná, tzn. středy křivosti lámavých ploch budou ležet
na jediné přímce. Tato přímka se nazývá optická osa soustavy.

12. Zobrazování jednou kulovou lámavou
plochou
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obr. 1a Skutečný obraz předmětového bodu X
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obr. 1b Zdánlivý obraz předmětového bodu X
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obr. 2 Lom kulovou lámavou plochou

C
r
S
n
n’
X
X’

střed křivosti kulové lámavé plochy
poloměr křivosti kulové lámavé plochy
vrchol křivosti lámavé plochy
index lomu předmětového prostoru
index lomu obrazového prostoru
předmětový bod
obrazový bod

�
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x
x’

ε
ε’
σ
σ’
J
h

vzdálenost předmětu od vrcholu kulové lámavé plochy (sečná
předmětová vzdálenost)
vzdálenost obrazu od vrcholu kulové lámavé plochy (sečná
obrazová vzdálenost)
úhel dopadu
úhel lomu
úhel, který svírá dopadající paprsek s optickou osou
úhel, který svírá lomený paprsek s optickou osou
bod dopadu
dopadová výška

Budeme předpokládat jednu kulovou lámavou plochu se středem křivosti C, který leží na optické ose soustavy. Kulová plocha
má poloměr křivosti r, odděluje předmětový prostor s indexem
lomu n od obrazového prostoru s indexem lomu n’. Kulová lámavá plocha protne optickou osu v bodě S, který nazýváme vrchol
křivosti lámavé plochy. Předmětový bod X leží na optické ose ve
vzdálenosti x od vrcholu kulové lámavé plochy, vzdálenost nazýváme sečná předmětová vzdálenost. Z předmětového bodu X
vychází paprsek, který svírá s optickou osou úhel σ, paprsek
dopadá na kulovou lámavou plochu do bodu dopadu J pod úhlem
dopadu ε a láme se pod úhlem lomu ε’. Bod dopadu J leží ve
vzdálenosti h od optické osy. Vzdálenost h nazýváme dopadová
výška. Paprsek se na rozhraní – na kulové lámavé ploše – láme
a protne optickou osu v obrazovém bodě X’. Na obr. 2 postupuje
paprsek z řidšího do hustšího prostředí a láme se ke kolmici, za
lámavou plochou vzniká skutečný obraz bodu X. Obrazový bod X’
leží ve vzdálenosti x’ od vrcholu kulové lámavé plochy, vzdálenost
nazýváme sečná obrazová vzdálenost. Lomený paprsek svírá
s optickou osou úhel σ’.
Budeme používat následující znaménkovou konvenci.
1. Pokud bude paprsek dopadat zleva doprava, označíme tento
směr za kladný směr paprsku. Směr zprava doleva bude záporný
směr paprsku.
2. Vzdálenost x bude záporná, když bod X bude vlevo od vrcholu
S, vzdálenost x bude kladná, když bod X bude vpravo od vrcholu S.
Vzdálenost x’ bude záporná, když bod X’ bude vlevo od vrcholu S,
vzdálenost x’ bude kladná, když bod X’ bude vpravo od vrcholu S.
3. Poloměr křivosti se měří od vrcholu křivosti S směrem ke
středu křivosti C. Kladný směr souhlasí se směrem chodu paprsku,
záporný směr nesouhlasí se směrem chodu paprsku. (Vypouklé,
konvexní plochy mají kladný poloměr křivosti, duté, konkávní plochy
mají záporný poloměr křivosti, uvažujeme-li kladný směr paprsku).
4. Úhel σ, σ’ se měří od optické osy k paprsku. Ve směru hodinových ručiček je směr kladný, proti směru hodinových ručiček
záporný.
5. Dopadová výška je kladná, leží-li bod dopadu J nad optickou
osou, a záporná, leží-li bod dopadu J pod optickou osou.

čet úhlů v ΔXJX’ a úhel α vyjádříme pomocí úhlu ε. Z poslední rovnice
x‘=r+rsinε’/sinσ’ najdeme vzdálenost obrazu od vrcholu lámavé
plochy. Rovnici dostaneme aplikací sinové věty na ΔJX’C, získáme
tedy vztah, ze kterého vyjádříme x‘. Dopadovou výšku vypočítáme
ze vztahu pro pravoúhlý trojúhelník h/r=sin(ε+σ).
Soustava rovnic pro přechod paprsku kulovou
lámavou plochou

poloměr křivosti kulové lámavé plochy
index lomu předmětového prostoru
index lomu obrazového prostoru
vzdálenost předmětu od vrcholu kulové lámavé plochy
vzdálenost obrazu od vrcholu kulové lámavé plochy
ε úhel dopadu
ε’ úhel lomu
σ úhel, který svírá dopadající paprsek s optickou osou
σ’ úhel, který svírá lomený paprsek s optickou osou
h dopadová výška
r
n
n’
x
x’

Speciální případ: Je-li dopadající paprsek rovnoběžný s optickou
osou (σ=0°, x→∞ ), potom sinε=h/r.
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obr. 3 Speciální případ: lom kulovou lámavou plochou, dopadající paprsek je
rovnoběžný s optickou osou

13. Zobrazování rovinnou lámavou plochou
Známe-li vzdálenost x, což je vzdálenost předmětu od vrcholu
kulové lámavé plochy, poloměr křivosti kulové lámavé plochy r,
úhel σ, který svírá dopadající paprsek s optickou osou, index lomu
předmětového prostoru n, index lomu obrazového prostoru n’,
můžeme vypočítat vzdálenost x’, což je vzdálenost obrazu od vrcholu kulové lámavé plochy, a úhel σ’, který svírá lomený paprsek
s optickou osou. Pro výpočet je třeba použít soustavu rovnic. První
rovnici ze soustavy dostaneme aplikací sinové věty na ΔXJC, úhel α
vyjádříme pomocí úhlu dopadu ε. Z první rovnice sinε=(x–r)sinσ/r
vypočítáme úhel ε. Velikost úhlu lomu ε’ vypočítáme z druhé
rovnice, jež je zákonem lomu, nsinε=n‘ sinε‘. Z třetí rovnice
σ‘=σ + ε – ε’ vypočteme σ’. Získáme ji, když použijeme vztah pro sou-

Čím má kulová plocha menší poloměr křivosti, tím je „zakřivenější“.
Představíme-li si např. dvě kružnice, první kružnici s poloměrem
10 cm a druhou kružnici s poloměrem 100 cm, bude část oblouku
o stejné délce v prvém případě mnohem „zakřivenější“, než tomu
bude u druhé kružnice. Pokud budeme poloměr křivosti zvětšovat,
bude se nám oblouk „narovnávat“ a pro poloměr křivosti r = +∞
dostaneme rovinnou lámavou plochu. Rovinnou lámavou plochu
můžeme tedy považovat za speciální případ kulové lámavé plochy
s poloměrem křivosti nekonečno.
Soustava rovnic pro rovinnou lámavou plochu bude mít jednodušší
tvar než soustava rovnic pro kulovou lámavou plochu.
1/2006 Česká oční optika
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obr. 4 Lom rovinnou lámavou plochou

Z obr. 4 vidíme, že pro úhel dopadu platí ε= –σ. Velikost úhlu lomu
ε’ vypočítáme ze zákona lomu nsinε=n‘sinε‘. Z obrázku pro úhel, který
svírá lomený paprsek s optickou osou, platí σ‘= –ε‘. V pravoúhlém
trojúhelníku platí tgσ‘=h/x‘ a tgσ=h/x. Odtud platí pro vzdálenost
obrazu od vrcholu lámavé plochy vztah x‘=xtgσ/tgσ‘. Uvedené vztahy
představují soustavu rovnic pro rovinnou lámavou plochu.
Soustava rovnic pro rovinnou lámavou plochu

index lomu předmětového prostoru
index lomu obrazového prostoru
vzdálenost předmětu od vrcholu kulové lámavé plochy
vzdálenost obrazu od vrcholu kulové lámavé plochy
ε úhel dopadu
ε’ úhel lomu
σ úhel, který svírá dopadající paprsek s optickou osou
σ’ úhel, který svírá lomený paprsek s optickou osou
h dopadová výška
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obr. 5 Zobrazování soustavou s dvěma lámavými plochami

zobrazení soustavou s dvěma lámavými plochami, obrazem bude
obrazový bod X’2, paprsek lomený na druhé lámavé ploše bude
svírat s optickou osou úhel σ’2.
Při zobrazování soustavou s dvěma lámavými kulovými plochami
postupujeme následujícím způsobem (známe parametry soustavy
r1, n1, n’1, x1, σ1):
1) Nalezneme vzdálenost obrazu předmětu X1 pro první lámavou plochu. Hledáme vzdálenost x’1 obrazového bodu X’1od první lámavé plochy
a úhel σ’1, který svírá lomený paprsek na první lámavé ploše s optickou
osou. Použijeme soustavu rovnic pro kulovou lámavou plochu

n
n’
x
x’

14. Zobrazování soustavou
s dvěma lámavými plochami
Typickou centrovanou soustavou s dvěma lámavými plochami je
čočka. Poloměry křivosti jsou r1, r2. Prostředí před první lámavou
plochou (předmětové prostředí první lámavé plochy) má index
lomu n1, prostředí za první lámavou plochou (obrazové prostředí
první lámavé plochy) má index lomu n’1, prostředí před druhou
lámavou plochou (předmětové prostředí druhé lámavé plochy) má
index lomu n2, prostředí za druhou lámavou plochou (obrazové
prostředí druhé lámavé plochy) má index lomu n’2. Obrazové prostředí první lámavé plochy je shodné s předmětovým prostředím
druhé lámavé plochy, platí tedy n’1=n2. Před první lámavou plochou
leží předmětový bod X1, z předmětového bodu vybíhá paprsek,
který svírá s optickou osou úhel σ1. Hledáme obraz bodu X1 při
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2) Obraz z první lámavé plochy X’1 nám slouží jako předmět X2
pro druhou lámavou plochu. Obrazový bod X’1 je totožný s předmětovým bodem X2, vzdálenost x’1 je měřená od vrcholu první lámavé
plochy, vzdálenost x2 je měřená od vrcholu druhé lámavé plochy.
Vzdálenost x2 určíme ze vztahu x2 = x’1 – d (obr. 5). Úhel, který svírá
paprsek jdoucí do obrazového bodu X’1 s optickou osou, je shodný
s úhlem, který svírá paprsek vycházející z předmětového bodu X2
s optickou osou, platí tedy σ2=σ’1. Obrazové prostředí první lámavé
plochy je shodné s předmětovým prostředím druhé lámavé plochy,
platí tedy n2=n’1.
3) Nalezneme vzdálenost obrazu předmětu X2 pro druhou lámavou
plochu, hledáme vzdálenost x’2 obrazového bodu X’2 od druhé lámavé plochy. Známe r2, n2=n’1, x2 = x’1 – d, σ2=σ’1. Použijeme soustavu
rovnic pro kulovou lámavou plochu

metrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometr

Našli jsme polohu obrazového bodu X’2, je dána vzdáleností x’2
– ta je měřená od vrcholu druhé lámavé plochy.
Pokud některá lámavá plocha není kulová, ale rovinná, použijeme
místo soustavy rovnic pro kulovou lámavou plochu soustavu rovnic
pro rovinnou lámavou plochu.

15. Zobrazování soustavou více
lámavých ploch
Budeme předpokládat, že j a n jsou přirozená čísla, přičemž j
nabývá hodnot od 1 do n–1. Máme soustavu n lámavých ploch
s poloměry křivosti r1, r2, ...rn, vzdálenosti lámavých ploch jsou d1,
d2, ...dn-1, prostředí před j-tou lámavou plochou má index lomu nj,
prostředí za j-tou lámavou plochou a před (j+1)-ní lámavou plochou
má index lomu n’j=nj+1, prostředí za (j+1)-ní lámavou plochou má
index lomu n’j+1. Před první lámavou plochou leží předmětový bod
X1, který dopadá na první lámavou plochu pod úhlem σ1, hledáme
obraz bodu X1 při zobrazení soustavou n lámavých ploch, obrazem
bude obrazový bod X’n.
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2) Obraz z j-té lámavé plochy X’j nám bude sloužit jako předmět Xj+1 pro (j+1)-ní lámavou plochu. Obrazový bod X’j je totožný
s předmětovým bodem Xj+1, vzdálenost x’j je měřená od vrcholu j-té
lámavé plochy, vzdálenost xj+1 je měřená od vrcholu (j+1)-ní lámavé
plochy. Vzdálenost xj+1 určíme ze vztahu xj+1= x’j–dj. Úhel, který svírá
paprsek jdoucí do obrazového bodu X’j s optickou osou, je shodný
s úhlem, který svírá paprsek vycházející z předmětového bodu Xj+1
s optickou osou, platí σj+1=σ’j. Obrazové prostředí j-té lámavé plochy
je shodné s předmětovým prostředím (j+1)-ní lámavé plochy, platí
tedy nj+1=n’j.
3) Nalezneme vzdálenost obrazu předmětu Xj+1 pro (j+1)-ní lámavou
plochu, hledáme vzdálenost x’j+1 obrazového bodu X’j+1 od (j+1)-ní
lámavé plochy. Známe rj, nj+1=n’j, x’j+1= x’j–dj, σj+1=σ’j. Použijeme
soustavu rovnic pro kulovou lámavou plochu

Našli jsme polohu obrazového bodu X’j+1, která je dána vzdáleností
x’j+1. Vzdálenost x’j+1 je měřená od vrcholu (j+1)-ní lámavé plochy.
Postup opakujeme od bodu 2), za j dosadíme (j+1), dokud se
nedostaneme k poslední lámavé ploše, tzn. dokud nebude platit
j = n-1.
Pokud některá lámavá plocha není kulová, ale je rovinná, použijeme
místo soustavy rovnic pro kulovou lámavou plochu soustavu rovnic
pro rovinnou lámavou plochu.
V této části jsme se zabývali zobrazováním v obecném prostoru.
Z předmětového bodu X vycházel paprsek, který svíral s optickou
osou úhel σ. Paprsek dopadal na kulovou lámavou plochu, rovinnou
lámavou plochu nebo soustavu lámavých ploch. Poloha obrazového
bodu X’ závisela na úhlu σ (resp. na dopadové výšce h).
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obr. 6 Přechod paprsku soustavou od j-té k (j+1)-ní ploše

Při zobrazování soustavou n lámavých ploch nejprve hledáme
obraz z první lámavé plochy, který slouží jako předmět pro druhou
lámavou plochu. Dále hledáme obraz z druhé lámavé plochy, jenž
slouží jako předmět pro třetí lámavou plochu. Dále hledáme obraz
z třetí lámavé plochy, ten slouží jako předmět pro třetí lámavou
plochu atd. Postupujeme následujícím způsobem:
Nejprve zvolíme j=1
1) Nalezneme vzdálenost obrazu předmětu Xj pro j-tou lámavou
plochu, který dopadá na j-tou lámavou plochu pod úhlem σj. Hledáme vzdálenost x’j obrazového bodu X’j od j-té lámavé plochy.
Použijeme soustavu rovnic pro kulovou lámavou plochu

V příští části zavedeme zjednodušení, paraxiální prostor. Budeme
předpokládat, že úhel σ, který svírá dopadající paprsek s optickou
osou, je malý. Rovnice, které platí v paraxiálním prostoru, budou mít
jednodušší tvar než rovnice v obecném neparaxiálním prostoru.
Ing. Soňa Jexová, SZŠ a VZŠ Alšovo nábřeží 6, Praha
Pokračování příště

Literatura:
1. Havelka, B.: Geometrická optika I, ČSAV, Praha 1955
2. Polášek, J.: Geometrická optika I, učební text pro SZŠ, Praha
1968
3. Kolektiv autorů: Technický sborník oční optiky, SNTL, Praha
1975
4. Jexová, S.: Geometrická optika I, učební text pro obor oční
technik, Praha 2004
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Vyzkoušejte si
binokulární vidění
na jednoduchých
pokusech
Světlo nám zprostředkovává většinu vjemů o našem okolí a umožňuje nám následně na tyto vjemy reagovat. Přijímání, zpracování
podnětů a naše následná reakce je komplikovaný proces. Zpracování optických vjemů mozkem vytváří prostorové vidění. Prostorové
(binokulární) vidění je vidění oběma očima zároveň. Díváme-li se
na nějaký předmět, nachází se vzhledem k levému a pravému oku
obecně v jiné vzdálenosti. Na sítnici každého oka vzniká obraz,
který je odlišný od obrazu druhého oka. V mozku se oba mírně
odlišné obrazy spojí a můžeme posoudit hloubku prostoru, vznikne
totiž prostorové vidění. Hloubku prostoru můžeme posoudit i na
základě zkušenosti, ale dokonalé vidění může být zprostředkováno
pouze oběma očima a má pro člověka nenahraditelnou cenu. Rozdíl
mezi viděním jedním okem a oběma očima se dá ilustrovat na řadě
jednoduchých příkladů.
Vyzkoušejte si na jednoduchých experimentech, jaký je rozdíl při
dívání se oběma očima a jedním okem.

Pokus č. 1: Nechte skákat obraz na zdi
Vyberete si nějaký předmět, např. obraz na zdi. Levou rukou si zakryjte levé oko a pravou rukou ukažte na nějaký detail na obraze.
Dívejte se pravým okem na detail na obrázku a potom odkryjte levé
oko. Obraz najednou poskočí. To stejné vyzkoušejte s pravým okem.
Obraz na sítnici levého oka je odlišný od obrazu pravého oka. Při
dívání se oběma očima se oba obrazy spojí a vzniká prostorové
vidění.

Pokus č. 2: Díra v ruce
Vezměte si nějaký papír a stočte jej do ruličky. Pravou rukou si
podržte ruličku před pravým okem a dívejte se tímto okem do ruličky.
Levou ruku umístěte tak, že sahá asi do dvou třetin ruličky. Co vidíte?
V levé ruce máte díru. Na sítnici pravého oka vznikne totiž obraz díry
(otvoru v ruličce). Na sítnici pravého oka vznikne obraz pravé ruky.
Oba obrazy se v mozku spojí a vidíme díru v ruce, i když tam není.

Pokus č. 3: Strefte se hrotem
tužky do daného bodu

Závěrem si zkuste uvědomit, že fakt prostorového vidění se aktivně
dá využít i pro „klamání“ pozorovatele. Nejmodernější kina promítají
dvourozměrné obrázky, zpracování mozkem při sledování z nich však
vytváří iluzi prostoru.
Ing. Soňa Jexová, SZŠ a VZŠ Alšovo nábřeží 6, Praha

76

Česká oční optika 1/2006

���������������������
������������������������������������������������������������

Celine_Dion_inzercia_83,5x247,5m1 1

placená inzerce

Nakreslete si na papír tužkou bod. Jedno oko si zakryjte a zkuste
se do nakresleného bodu trefit. Jde to špatně. Pokud oko odkryjete,
půjde to snadno. Jedním okem se špatně odhaduje poloha bodu
v prostoru, ale oběma očima to jde snadno.

1/5/06 6:43:48 PM
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Jakmto vidí
odborná veřejnost?

marketing marketing marketing market

HOYALUX iD

Prof. MUDr. Dr.h.c. Lubomír Holý, CSc.

Doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

Byl jsem informován firmou Dioptra o multifokálních čočkách HOYALUX iD a zároveň
i upozorněn na možnost jejich případného vyzkoušení a eventuálního srovnání
s jinými multifokálními čočkami, které jsem dosud používal. Na návrh firmy Dioptra
jsem přistoupil a multifokální čočky HOYALUX iD mi podle přísných instrukcí výrobce
přizpůsobil můj optik Jiří Petrů z Kyjova. Musím konstatovat, že multifokální čočky
HOYALUX iD mi maximálně vyhovují, protože jsem si na ně téměř vůbec nemusel zvykat
a od jejich prvního nasazení je používám výhradně a přednostně. Vidění je široké a ve
srovnání s multifokály používanými dříve i výrazně lepší.

Moje zkušenost s novou multifokální
čočkou HOYALUX iD.

Nezbývá, než firmě Dioptra poděkovat za tuto nabídku a výrobci čoček HOYALUX iD za
velmi kvalitní výrobek.
Lubomír Holý

Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
První dojmy z HOYALUX iD
Po dobu jednoho měsíce jsem měl možnost vyzkoušet multifokální brýlové čočky firmy
Hoya. První dojem je pocit širokého zorného pole při pohledu do dálky bez znatelného
přechodu do části s brýlovou adicí. Relativně rychle si člověk zvykne na vidění s tímto
typem čočky, pro přechodnou vzdálenost asi 2 – 3 m je třeba aktivně doostřit pohybem
hlavy. Optické vlastnosti jsou vynikající, skla padnou i do nenápadných obrouček.
Svatopluk Synek

Po nasazení nových brýlových
obrub, byť správně centrovaných
a osazených nezměněnou dioptrickou
korekcí, většinou, po určitou dobu,
cítíme jakýsi neurčitý pocit nejistoty.
Po nasazení nových brýlových obrub
osazených novými progresivními
čočkami HOYALUX iD, se změněnou,
ale odpovídající dioptrickou hodnotou,
jsem žádný takový pocit neměl. Zdálo
se mi, že jsem si nasadil staré brýle,
se kterými jsem byl plně spokojen při
dívání do dálky i do blízka. Při cíleném
srovnání kvality vidění do dálky
a zvláště do blízka se starými a novými
brýlemi, jsem nepozoroval v kvalitě
vidění žádný podstatný rozdíl.
Při pohledu, zvláště na kratší
vzdálenost, však nová brýlová skla
umožňovala vnímání nezkresleného
obrazu při pohledu bokem, na obě
strany progresivního kanálu. Nebyl
nutný korekční pohyb hlavou, stačil
pohyb očí. Předpokládám, že zvláště
pro presbyopa doposud nezvyklého
na progresivní čočky, bude tento
fakt velkým přínosem pro urychlení
adaptace na tuto novou korekci,
umožňující opětovné, bezproblémové
vidění na různou vzdálenost.
Milan Anton
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ting marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketi

Zdeněk Skala, Praha

Bc. Helena Grůzová, Mikulov

Před časem jsem dostal možnost vyzkoušet nové
multifokální čočky HOYALUX iD od firmy Hoya.
Počáteční nezvyk, který jsem překonal během
3 dnů, jen potvrzuje, že se jedná skutečně o 'jiný'
progresivní design. Můžu říct, že se mi čočky iD
výborně osvědčily při všech činnostech běžného
dne.
Mé dojmy se shodují se zkušeností několika našich
zákazníků, kteří si na mé doporučení čočky HOYALUX
iD zakoupili. Ti, kteří nosili progresivní čočky od jiných
firem prohlašují: “Vidím téměř jak za mlada!“, nebo
“Konečně mám v brýlích to, co slibovala reklama.“
Jeden starší architekt – stavař je dokonce používá při
práci 'u prkna', což svědčí o šíři zorného pole na 80
cm pracovní vzdálenosti.
Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit ideální využití
v autě (konečně bez problémů přečtu monitor
palubního počítače…), chůze po schodech také
nečiní žádný problém. Na čtení žádný problém, při
delší práci na blízko však dávám, pro větší pohodlí,
přednost brýlím na čtení.
Díky čočkám HOYALUX iD v kombinaci s počítačovým
zařízením Visupoint, které nám umožňuje progresivní
čočky přesně vycentrovat, výrazně klesl počet
nespokojených zákazníků, reklamujících multifokální
čočky!

Skutečně máte pravdu, že multifokální čočky
HOYALUX iD jsou skvělé. Prostor do dálky –
výborné široké zorné pole, čistý stranový obraz
bez zkreslení. Ze začátku, než jsem si zvykla
a vzhledem k tomu, že brýle střídám, tak někdy po
nasazení jsem měla až takový příjemně překvapivý
pocit, že prostor do dálky se mi zvětšil a že vidím,
vnímám a pohledem obsáhnu větší zorné pole.
Při pohledu na pracovní vzdálenost mohu také
tento typ skel hodnotit velmi kladně.
Pracovní prostor je stranově širší a vidění, např.
na počítač, velmi příjemné a asi bych hodnotila
šíři čistého vidění stejnou nebo i širší než u jiných
multifokálů, které nosím.
Na čtení opět velmi příjemné. Široký kanál, který
umožňuje velmi pohodlné čtení s velmi malým
pohybem hlavy do stran.
Celkově mohu hodnotit: velmi kvalitní pohodlné
a přirozené vidění.
Děkuji, že jste mi umožnili vyzkoušet si tento typ
multifokálů.
Helena Grůzová

Rád bych touto cestou poděkoval firmě Dioptra,
že na náš trh uvedla čočku HOYALUX iD, která je
bezesporu zajímavou alternativou pro zákazníky,
kteří preferují pohodlí a kvalitu a jsou ochotni
zaplatit odpovídající částku.
Zdeněk Skala

Jana Hrdličková, Rumburk
Vzhledem k tomu, že všechny dosavadní progresivní
čočky byly vyrobené klasickou metodou, pociťuji při
nošení HOYALUX iD značnou úlevu. Při každé změně
brýlí jsem si musela vždy znovu přivykat, tyto jsem
nasadila a neměla jsem žádné potíže.
Nemají okrajové vady (rozostření a plavání) a při
práci jsou perfektní, večer se necítím unavená a čtení
knihy zvládám bez náhradních čtecích.
Jediná jejich vada je cena. V těchto končinách tak
drahé neprodám.
Jana Hrdličková
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Plastové čočky
z tvrdé pryskyřice
V tomto článku se zmíníme o vlastnostech a výrobě slunečních
čoček. Tyto čočky jsou vyráběny z optického monomeru RAV 7.
K výrobě slunečních čoček se používá 5 typů materiálů. Jejich vlastnosti jsou popsány
v níže uvedené tabulce (obr. 1).
Ve srovnání s ostatními čočkami z plastových materiálů vykazují čočky z tvrdé
pr yskyřice ty to vlastnosti: jsou v ysoce
odolné (nemusí být vytvrzeny, na rozdíl
např. od polykarbonátu či polyamidu, jež
musejí být vybaveny povrchovou vrstvou),
jsou průzračně čiré, opticky stabilní, odolné
vůči poškrábání. Sluneční čočky z tohoto
materiálu mohou být vyráběny v mnoha
odstínech, výroba je snadná a náklady na
ni nejsou vysoké.
Nově vyvinuté materiály, jež jsou zatím
drahé, jako polyuretan a polyamid, mají sice
dobré mechanické vlastnosti, které lze dobře
využít na zrcadlovky či šroubované brýle,
musejí však být vytvrzené a nejsou příliš
odolné vůči rozpouštědlům. Plastové čočky
z tvrdé pryskyřice jsou vhodné pro obruby
z acetátu, neboť termoplastické materiály,
např. polykarbonáty, jsou pro výrobky z acetátu nevhodné.
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Nyní si popíšeme první způsob.
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1. Tónování nebarvených čoček
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obr. 2 Podíly jednotlivých druhů materiálů při výrobě
slunečních čoček

Vzhledem k tomu, že sluneční čočky patří
do oblasti módy, materiály se každým rokem
mění.
Existují dva způsoby, jak čočky z tvrdé
pryskyřice vyrobit:
1. tónováním nebarvených čoček,
2. přidáním monomeru, v tom případě se
čočky barví hromadně.

Nebarvené sluneční čočky z pryskyřice
se vyrábějí z materiálu zvaného RAV 7LC
a postupuje se při tom stejným způsobem
jako při výrobě optických čoček (o tomto postupu jsme již psali ve 3. části tohoto článku
na pokračování).
Složení:
97,5 % monomeru RAV 7LC
2,5 % peroxidu BPO-50
0,3 % absorbéru pohlcujícího UV záření
(absorbér 2,2’-dihydroxy, 4,4’-dimethoxybenzofenol) – obvykle se
používá proto, aby bylo zastaveno
UV záření 400.
Všechny tyto chemické látky vykazují při
skladování stálé vlastnosti a snadno se s nimi
manipuluje.
Proces, při němž se nebarvené čočky
tónují, je jednoduchý a v podstatě lze při
tónování použít jakoukoliv barvu. Teplota
lázně při barvení je obvykle 90–95 °C,

Minerální sklo

Polykarbonát

PMMA (pryskyřice)

Tvrdá pryskyřice

Speciální materiály
(PA, PU apod.)

omezená

omezená

omezená

bez omezení

omezená

není možné

není možné

je možné

je možné

není možné

Odolnost vůči poškrábání
(bez povrchové vrstvy)

vynikající

špatná (je třeba
povrchové vrstvy)

velice špatná (je třeba
povrchové vrstvy)

dobrá (není třeba
povrchové vrstvy)

špatná (je třeba
povrchové vrstvy)

Zrcadlovky, šroubované
brýle

ne

ano

ano

šroubované brýle
ano

ano

vynikající

špatná

velmi špatná

vynikající

mírná

Barevnost
Postupné zabarvení

Odolnost vůči
rozpouštědlům

obr. 1 Vlastnosti materiálů, které se používají k výrobě slunečních čoček
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4. část

Tónování slunečních čoček má jednoduchý postup, je však drahé,
neboť se využívá ruční práce, barviva jsou drahá a také proto, že se
vyřazují vadné čočky (tj. chybně zabarvené).
RAV 7LC byl vyvinut jako monomer tvrdé pryskyřice, u něhož je
proces tónování homogenní, vyvážený a téměř u něj nedochází
k defektům.
Vzhledem k tomu, že je proces tónování drahý a časově náročný,
vyvinuli jsme ještě jednu technologii na výrobu barevných slunečních
čoček, při níž jsme barviva přidali k monomeru před tvrzením (jedná
se o tzv. „hromadné barvení slunečních čoček“). Tato technologie
vyžaduje odlišný monomer z tvrdé pryskyřice a také odlišný katalyzátor. Zmiňovaná technologie se v současné době běžně používá
při výrobě slunečních čoček, které mají tmavý odstín.

2. Výroba čoček pro sluneční brýle pomocí
hromadného barvení

����������������

Používá se při ní monomer RAV 7MC, který se tvrdí pomocí peroxidu perketal.
Do monomeru se přidají barviva, monomer se promíchává, následně je odplyněn a poté jím ihned lze plnit formy.

obr. 3 Formy se slunečními čočkami

barvicí koncentrát je 1–2%. Doba tónování může být od několika
minut až do 30–45 minut (podle toho, jak tmavého odstínu čočky
chceme dosáhnout). Při teplotách, které se pohybují pod mezí
průhybu při zatížení (tj. teplota, kdy dochází k deformaci plastu),
u polymeru tvrdé pryskyřice je to přibližně okolo 70 ° C), se barviva vstřebávají velice pomalu, z toho důvodu se v praxi nastavují
teploty okolo 90 °C.
Při tónování dochází k tomu, že barvivo v prášku, které se rozpouští
ve vodní lázni, prochází povrchem čočky a dostává se přímo do
materiálu. Uchycené barvivo pak nelze nijak odstranit, ani vodou,
ani jakýmkoliv rozpouštědlem, tzn. vydrží v čočce natrvalo.
Při tónování je důležité především promíchávání ve vodní lázni, aby
měl tónovací koncentrát stále stejné vlastnosti. Neméně důležité je
doplňovat vodu, aby se kompenzovaly ztráty vzniklé odpařováním.
Tónovací lázeň je dále nutné pravidelně měnit.
Čočka musí být při tónování zcela čistá, na jejím povrchu nesmí
být žádné nerovnosti, musí být homogenní. I drobné znečištění nebo
nerovnosti povrchu mohou při reakci způsobit odlišné zabarvení,
které je viditelné pouhým okem.
Pokud se při procesu objeví nějaká odchylka, je nutné ji po
tónování opravit manuálně, což je velice drahé a vyžaduje to
zdatnou obsluhu.

obr. 4 Formy se slunečními čočkami (formy jsou připravené pro tvrzení ve vodní
lázni)
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délce 100–280 nm) jsou absorbovány ozónem v atmosféře, většina UVA záření (o vlnové délce 315–400 nm) a přibližně 10 %
UVB záření (o vlnové délce 280–315 nm)
se k zemskému povrchu dostane. Malé
množství UV záření je pro nás důležité,
neboť napomáhá tvorbě vitamínu D, pokud
jsme však vystaveni velkému množství tohoto
záření, má to neblahý vliv na oko, kůži a imunitní systém a následky mohou mít akutní
a chronický charakter.
Tento způsob výroby má své výhody (oproti
tónování):
– homogenita barviva a odstínu čoček,
– co se stejnorodosti sérií čoček týče, u tohoto procesu je výraznější než u čoček
vyráběných tónováním,
– snadnější manipulace, není nutný složitý
proces za pomoci lázně,
– nižší výrobní náklady, především u čoček
s tmavým odstínem.
obr. 5 Tmavé sluneční čočky barvené hromadně

UV světlo způsobuje kataraktu, u starších
lidí dochází jeho vlivem ke snižování vidění.
V tropických oblastech je 2–3 x intenzivnější
(viz obr. 6 – mapa znázorňující UV záření
podle Světové zdravotnické organizace
WHO), proto by v nich lidé měli nosit v době,
kdy se pohybují mimo své domovy, sluneční
brýle. V ostatních oblastech se však ve
vyšších výškách, u moře apod. může poměr
odrazového UV záření také zvyšovat.
SEDAC

Dec 31. 2000
Hammer Projection

3. Výroba postupně
zabarvených slunečních
čoček
Tento módní typ slunečních čoček se
vyrábí tónováním. Čočky se vloží do lázně
a postupně jsou vyjímány pomocí mechanických nástrojů, proto získají zabarvení,
které je postupné, odstín tedy plynule
přechází.

4. Pohlcování UV záření
Hlavním důvodem, proč lidé kupují a nosí
sluneční brýle, je ochrana oka. Sluneční brýle nejen že redukují přenos světla ze 100 %
na 50 % či dokonce 10 % (existuje 7 tříd
temného zbarvení), mnohem důležitější je to,
že filtrují škodlivé UV záření. To je součástí
elektromagnetického spektra vysílaného
sluncem. Zatímco UVC paprsky (o vlnové

Missing Data

obr. 6 Mapa s rozložením UV záření podle Světové
zdravotnické organizace WHO

Vlastnosti slunečních čoček, které zabraňují
propustnosti UV záření, se obvykle popisují
jako „blokace UV 400“, což znamená, že čočky mají méně než 0,5% propustnost pro záření
u vlnových délek kratších než 400 nm.
Tato vlastnost slunečních čoček je velice
důležitá, když totiž nosíme sluneční brýle,

zornice oka se otevře o něco více a umožní
tak světlu, aby se dostalo do oka, zároveň
se tím však dostává do oka i neviditelné
a škodlivé UV záření. Nosit tedy brýle, které
nemají správné vlastnosti, je pro oko mnohem škodlivější nežli nenosit žádné. Běžné
absorbéry typu HMB (4-hydroxy, 2-methoxybenzofenol) se pro blokaci UV záření hodí
velice dobře.

5. Kladné vlastnosti materiálů
z monomeru tvrdé
pryskyřice
V posledním desetiletí byly vyvinuty nové
termoplastické materiály pro sluneční čočky.
Všechny tyto materiály mají vysokou odolnost proti nárazu. Tyto ohebné a zároveň
pevné materiály se používají především pro
širokoúhlé a pro šroubované brýle, jsou
však drahé a proces barvení je u nich složitější. Nelze je používat bez povrchové vrstvy
odolné vůči poškrábání, byly pro ně proto
vyvinuty vrstvy, které lze barvit.
Společnost Chemtura vyvinula nový odolnější materiál z tvrdé pryskyřice s názvem RAV
7NG, který má o 25 % větší odolnost proti nárazu a 2,5krát vyšší odolnost proti poškrábání
než běžné sluneční čočky z tvrdé pryskyřice
(další vlastnosti jsou totožné jako u standardní
tvrdé pryskyřice). Zmiňovaný materiál se nyní
začíná používat ve zvýšené míře při výrobě
slunečních čoček po celé Evropě.
Oproti materiálům PMMA a polykarbonátu,
které vyžadují drahá zařízení na odlévání
forem, je výroba slunečních čoček z tvrdé
pryskyřice poměrně jednoduchá a nevyžaduje nákladné zařízení.
Hans L. Kuiper
Great Lakes Chemical Corporation,
společnost Chemtura Company
Pokračování příště
placená inzerce
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O zrakovém
postižení
a zrakově postižených

obr. 1a Normální vidění

obr. 1b Těžká vada refrakce

Kdo je zrakově postižený?
Když na ulici potkáte člověka s bílou holí,
obvykle Vám to nedá a chcete mu pomoci.
Pokud zrovna spěcháte, pravděpodobně se
mu vyhnete. Ať už jste někdy nevidomému
pomáhali, nebo se mu raději vyhnuli, věřte, že
existuje spousta mýtů a předsudků a z neznalosti je možné i ublížit, byť nechtěně. Pojďme
si tedy o zrakovém postižení a zrakově postižených lidech povídat.
Pod pojmem „slepota“ si každý z nás, snad
kromě očních lékařů, speciálních pedagogů
a některých dalších odborníků, kteří se zrakově postiženými pracují, představí úplnou tmu
a člověka s bílou holí. Ale těch, kteří vůbec
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nevidí (trpí tzv. amaurózou), je asi jen 12 % ze
všech těžce zrakově postižených. Ve většině
případů u lidí s těžkým zrakovým postižením
nejde o „nevidění“, ale spíše o vidění snížené
nebo poškozené. Je poměrně obtížné si představit, jak např. vidí slabozraký. Slabozrakost
je definována jako nezvratný pokles zrakové
ostrosti o více než 50 %.
Jak poznat, že slabozraký vidí jen z poloviny
tak dobře jako člověk bez zrakové vady? Zrakově postiženého člověka můžete i nemusíte
poznat. Ne každý nosí tmavé brýle nebo brýle
s mnoha dioptriemi. Ne každý, přestože by
měl, nosí bílou hůl. Přitom existují bílé hole
nejen pro nevidomé k orientaci v terénu
a prostoru, ale i „elegantní“ signalizační bílé
hole pro jinak zrakově postižené, které jsou
krátké a obvykle spíše naznačují, že majitel
této hole špatně vidí. „Označkovat“ se však
jako zrakově postižený je poměrně velký
problém, většinou si tedy bílou hůl berou tito
lidé až tehdy, když skutečně začínají mít vážné
problémy s orientací. Jak tedy poznáme, že
člověk špatně vidí?
1. Čtení a prohlížení předmětů – postižený
si je dává velmi blízko k očím nebo se k nim
nápadně přiblíží, aby je rozpoznal nebo text
přečetl.
2. Zdravení a reakce na setkání, ať už verbální nebo neverbální (pohled na Vás, úsměv,
pokynutí, pozdrav). Těchto reakcí se od těžce
zrakově postiženého nedočkáte a budete jej
možná považovat za hulváta, který neumí ani
pozdravit.
3. Další rysy: nejistá chůze, tápání. Jako
by tento člověk nevěděl, kde je – zrakově
postižený, který má ještě zachován zbytek
zraku, potřebuje určité kontrastní body ve
svém okolí, podle kterých se orientuje. Pokud
však uvidíte na ulici samotného nevidomého
s bílou holí, věřte, že tuto trasu má podrobně
naučenou.
Škála zrakových postižení je velmi rozmanitá. Důsledkem zrakové vady může být
například tzv. trubicové vidění, neboli ztráta
periferního vidění. Co je to periferní vidění?

Jistě se Vám často stane, že se díváte na
určité místo a najednou Vás „něco“ vyruší
a Vy se ohlédnete. Oko zaznamenalo změnu
nebo pohyb ve Vašem zorném úhlu, i když
jste se tím směrem přímo nedívali. Lidé se
zrakovým postižením, které má za následek
ztrátu periferního vidění, vlastně nemohou
vnímat i nepřímo okolí toho, na co se právě
dívají. Jedná se o velmi vážnou zrakovou
vadu, která znesnadňuje především orientaci
v prostoru, hledání předmětů a míst v prostoru. Při čtení postižený s trubicovým viděním
obtížně drží linii řádků, chybí mu přehled
o tom, co se nachází v okolí předmětu nebo
místa, na které se právě dívá, velmi obtížně
hledá v prostoru předměty nebo je to pro něj
téměř nemožné.
Tak trochu opačným problémem je výpadek
centrálního vidění. Takto postižený člověk
vlastně nevidí na to, na co se právě chce podívat, své okolí tedy vnímá velmi neostře, vidí
rozostřené obrazy. Přestože se může ještě
relativně dobře orientovat, nevidí na detaily,
na čtení potřebuje „pořádně“ silnou lupu. Při
těžších formách tohoto postižení mnohdy jen
tuší, že jde o psaný text, ale fakticky jej už
nepřečte, nerozezná, a to ani při nastavení
zvětšení a vhodných kontrastních barev písma
a podkladu. Nepozná vás na ulici, protože
rozliší jen siluetu vaší postavy, ale do obličeje
vám nevidí.
V tomto momentě obvykle, když studentům
na exkurzi u nás přibližuji důsledky těžkých
zrakových vad a nabízím možnost vyzkoušet
si tzv. simulační brýle, pokládám jim otázku:
„Při které z těchto dvou situací, které jsem
Vám právě popsala, bude postižený pravděpodobně nosit bílou hůl?“
Škálu zrakových postižení je možné doplnit
nejrůznějšími vadami, které způsobují, že
postižený vidí jen určitým malým prostorem
v zorném poli nebo má proměnlivé vidění,
ovlivněné svým momentálním stavem nebo
dané různými světelnými podmínkami. Můžeme tedy hovořit o tzv. šerosleposti, kdy
postižený vidí špatně nebo vůbec, pokud
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Tímto článkem zahajujeme sérii na téma zrakové postižení a vše s ním související.
je nedostatek světla. Opačným případem je
světloplachost, kdy postižený nevidí při příliš
velkém přísunu světla, na které zdravé oko
umí reagovat.
Jediná celostátně působící organizace,
sdružující velmi početnou základnu zrakově

postižených a poskytující ucelený komplex
služeb pro zrakově postižené, se jmenuje
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Na webových stránkách
tohoto občanského sdružení můžete najít
spoustu užitečných informací o zrakových

vadách. V textu nazvaném „Kdo je zrakově
postižený“ se např. seznámíte s tím, jak se
určuje míra zrakového postižení. Na tuto
informaci pak navazuje rozdělení zrakového
postižení podle WHO (Světová zdravotnická
organizace) do pěti kategorií. Podle tabulky
symptomů můžete určit, s jakou zrakovou
vadou se daný symptom pojí. Nakonec se
můžete podrobně seznámit s jednotlivými
zrakovými vadami, zjistit, jakými se projevují
symptomy a jak se léčí nebo jak se kompenzuje způsobená nedostatečnost. U některých
zrakových vad je uveden i odhad počtu lidí,
kteří uvedenou vadou trpí. V budoucnu se na
stránkách objeví i obrazové ukázky simulující
jednotlivá zraková postižení.
Odkazy na zdroje:
http://www.sons.cz/kdojezp.php – Kdo je
zrakově postižený
http://www.sons.cz/klasifikace.php – Klasifikace zrakového postižení podle WHO
http://www.sons.cz/comije.php – Špatně
vidím, co mi je
http://www.braillnet.cz/sons/docs/zrak/
– Zrakové vady

Jak mohu pomoci?
obr. 2a Normální vidění

obr. 2b Slabozrakost

Nyní už víme, že zrakové postižení není
pouze synonymem slepoty a že lidé s různými očními vadami mohou jinak vidět a jinak
vnímat. Fakt, že zrakově postižený něco
uvidí a něco ne, by tedy neměl vyvolávat
pochybnosti, ale pochopení. Náš mozek
má totiž velkou schopnost dotvářet si z naší
vizuální paměti ve své mysli „obrazy“ skutečnosti. Tato schopnost mozku pak velmi
ztěžuje život lidem, kteří postupně přicházejí o zrak a pro které je postupné ubývání
schopnosti vidět a rozlišovat skutečnost
od představy velice krušné. Nejsou totiž
schopni rozlišit, zdali si to jejich mozek „domyslel“ nebo zdali ještě vidí skutečnost.
Prvním pravidlem při kontaktu s člověkem,
který špatně vidí, je neočekávat iniciativu od
něj, ale sami se ozvat a představit se, chceme-li to či pokud to situace vyžaduje. A to
i přesto, že jsme ve společenském žebříčku
zdánlivě výše postaveni než zrakově postižený. Nesmíme zapomínat, že jen po hlase
nás zrakově postižený nemusí poznat, takže
představit se jménem patří ke každodennímu
kontaktu se zrakově postiženým.
1/2006 Česká oční optika
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Druhým pravidlem kontaktu s člověkem,
který špatně vidí, je nahradit slovně to, co
nemůže vidět, a to popisem nebo alespoň
upozorněním. Přitom je třeba vyvarovat se
slovních spojení, která pro zrakově postiženého nemají příliš velký význam, např. „pozor“
(zrakově postižený neví, zda se má zastavit
nebo má uhnout, případně zrychlit apod.).
Nedostává-li se nám slov a hrozí-li bezprostředně nebezpečí, raději jej rukou zadržme,
nebo rychle zasáhněme, i když to pro zrakově
postiženého nebude nic příjemného, neboť
neví, co se děje. Máme-li však čas, dejme si
záležet na výběru vhodných a přesně určují-

obr. 3a Normální vidění

obr. 3b Trubicové vidění

cích termínů. Slova „tam“ a „tady“ s případnou
gestikulací také nepatří do slovníku zrakově
postiženého. Při popisu musíme být pokud
možno přesní, ale struční. Komunikace s člověkem, který špatně vidí, vyžaduje věcnost,
přesnost, konkrétnost a stručnost.
V kontaktu s nevidomým se často stáváte
průvodcem. Doprovázení nevidomého má
svá pravidla. Při jejich dodržení se stává tato
pomoc pro obě strany příjemnou a přirozenou
činností. Zmiňovaná pravidla se vztahují k takovým úkonům, jako je vedení nevidomého,
chůze po schodech, procházení zúženým
prostorem, např. dveřmi. Pamatují také na to,
jakým způsobem ukázat nevidomému místo
k sezení atd.
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Role průvodce je často doprovázena jevem,
kdy se druzí lidé při kontaktu s nevidomým
obracejí na vás místo na nevidomého. Chybějící
očí kontakt k tomu přímo svádí. Neumíme se
totiž dívat do očí nevidomému. Je správné, když
průvodce taktně zareaguje, aby kontakt s nevidomým probíhal přímo a ne přes něj.
Také při ostatních způsobech pomoci
občas máme tendenci nepomáhat, ale provést úkon za nevidomého, což je špatně.
Samotný život s nevidomým znamená určitou
disciplínu, řád a pořádek. Důležité je nespěchat, což je v dnešní poměrně hektické
době dost problematické. Přemísťování věcí
bez vědomí nevidomého je pro něj velmi
nepříjemné. Každá věc v okolí nevidomého,
se kterou může manipulovat, by měla mít své
dostupné a trvalé místo. Platí to mimo jiné
o objemnějších věcech, např. o nábytku,
který by se měl nacházet vždy v očekávané
poloze – židle by měly být zasunuty, dvířka od
skříní, skříněk či zásuvek zavřeny, dveře by
nikdy neměly být otevřeny jen na půl.
Především je však třeba mít vždy na mysli
fakt, že bez možnosti kontrolovat vše za
pomoci zraku trvá všechno několikanásobně
déle, než když vidíme. Zrakově postiženému
je potřeba dát prostor, aby mnohé z činností
dělal sám nebo s dopomocí. Pokud za něj vše
uděláme, moc mu tím nepomůžeme.
Nyní bych ráda přidala osobní zážitek:
velkou školou pro mne byla účast v soutěži
v prostorové orientaci a samostatném pohybu
nevidomých. Soutěž se jmenuje tyflomobil.
S použitím klapek na očích jsem podle slovního popisu trasy, nahraného na diktafonu,
absolvovala „poslepu“ danou trasu. Byl to
zážitek na celý život. A když jsem se nedávno
zúčastnila historicky prvního koncertu ve tmě
u nás, uvědomila jsem si další tíživé aspekty
zrakového postižení.
Závěrem další podnětné odkazy na zdroje:
http://www.sons.cz/myty.php – Některé
mýty o zrakově postižených
http://www.sons.cz/desatero_k.php – Desatero pro kontakt s nevidomým
http://www.sons.cz/desatero_p.php – Desatero pro kontakt s nevidomým, kterého
vede vodící pes
http://www.sons.cz/netak/ – Ne tak, ale tak
– příručka správného kontaktu s nevidomým
a slabozrakým
http://www.sons.cz/desatero_n.php – Desatero pro lidi procházející krizí nezaměstnanosti
RNDr. Hana Bubeníčková
ředitelka společnosti TyfloCentrum Brno,
o.p.s. (www.tyflocentrum-bm.cz),
vedoucí Metodického centra informatiky
SONS (www.sons.cz/inform)

placená inzerce

z

ení

Impression
Více individuálních řešení, širší nabídka, více možností.
Impression progresivní čočky
– lepší vidění jak do blízka
tak do dálky.

Impression Mono
– lepší vidění nyní také
s jednoohniskovými čočkami.

Impression 40 / Impression 80
– lepší vidění do blízka a na střední
vzdálenost.

Impression Sport
– lepší vidění pro ty, kdo žijí aktivně.

Rodenstock
Ta nejlepší volba
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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.
88
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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.

ting marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketi

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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Od Leonarda da Vinciho
tvrdá cesta měkké kontaktní čočky
Průlomem byl přibližně před 50 lety vynález
Otto Wichterleho – vymyslel tehdy materiál
s vysokým obsahem vody, ze kterého byla
vyrobena první měkká kontaktní čočka.

Profesor Otto Wichterle

obr. 1 Profesor Otto Wichterle

Leonardo da Vinci snil již v roce 1508
o korekčním prostředku, který by se přikládal
přímo na oko. Již tehdy popsal pokus, kterým
chtěl objasnit funkci oka. Leonardovy myšlenky ale nebyly dále rozšířeny.
První revoluční základy do té doby neznámých
zrakových pomůcek položili v letech 1887–1888
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nezávisle na sobě tři lékaři – Fick, Müller a Kalt
– a nazvali je kontaktní čočky. Jednalo se
o tak zvané sklerální čočky, které kryly celou
rohovku a velkou část skléry. Byly zhotoveny
ze skla, jejich tolerance však byla špatná. Také
užití moderních umělých hmot k výrobě tvrdých
kontaktních čoček v 50. letech minulého století
bylo považováno za nekomfortní.

se narodil 27. 10. 1913 jako syn majitele
továrny na hospodářské stroje v československém Prostějově. Otto Wichterle studoval
chemii na Technické univerzitě v Praze, promoval tamtéž v roce 1936. Projevoval zájem
především o chemii umělých hmot a medicínu. Po ukončení studií zůstal Wichterle na
pražské univerzitě a v roce 1939 získal svůj
druhý doktorský titul. Jeho další výzkumná
činnost však byla přerušena, univerzita
byla po obsazení země Němci uzavřena
a byl vytvořen Protektorát Čechy a Morava
(1939–1945). Wichterle nastoupil do Výzkumného ústavu gumárenského firmy Baťa
ve Zlíně, tehdejšího největšího výrobce obuvi.
Tam se angažoval ve vývoji umělých hmot,
především polyamidu (nylon). Práce jeho
týmu přinesla československému chemickému průmyslu velké mezinárodní úspěchy.
V roce 1941 vyvinul první polyvinylové vlákno
blížící se pavučině. Průmyslová výroba tohoto
polyamidu se však protahovala dalších 10 let
– jednak kvůli utajení tohoto vynálezu při německém obsazení, jednak kvůli poválečným
problémům v průmyslu. V době okupace
země byl Wichterle zatčen gestapem, po
měsíci byl propuštěn. Po válce se rozhodl
vrátit se na vysokou školu. Pracoval v technických ústavech v Brně a v Praze, habilitoval
se v organické chemii polymerů na Technické
univerzitě v Praze.
Wichterle napsal řadu učebnic chemie, chemii také vyučoval. V roce 1952 byl jmenován
děkanem nově zřízeného Ústavu chemické
technologie v Praze a po 6 letech, v roce
1958, v souvislosti s politickými aktivitami

e historie historie historie historie historie historie historie historie historie historie historie histo

k Otto Wichterlovi
27. 10. 1913 Prostějov
18. 8. 1998 Praha
komunistů, byl opět odvolán a on i další badatelé museli ústav opustit.
V rámci mezinárodního sympozia chemie
polymerů v roce 1957 se vedení českého
státu rozhodlo založit výzkumné centrum pro
syntetické polymery, byl tedy založen Ústav
makromolekulární chemie Československé
akademie věd, do kterého Wichterle nastoupil. V průběhu dalšího roku byl jmenován
ředitelem tohoto ústavu. Zde realizoval svoje
výzkumné aktivity týkající se umělých hmot
a hydrogelů a od roku 1952 věnoval svoji
energii vývoji hydrofilních gelů, které mohly
být použity k implantaci do oka. Protože v té
době byl ústav ještě ve výstavbě, realizoval
rozhodující chemické pokusy, které vedly
k vývoji hydrogelu pro kontaktní čočky, ve
svém bytě doma v kuchyni. Vyvinul gel, který
obsahoval asi 40 % vody, měl přijatelné mechanické vlastnosti a byl transparentní – jednalo se o hydroxyethylmetakrylát (HEMA).

možnost výzkumu, a to především přerušením kontaktu se zahraničím a omezením
pedagogického uplatnění. Po politických
změnách ve východní Evropě v roce 1989
se profesor Wichterle stal předsedou
Československé akademie věd (ČSAV),
kterým byl až do rozdělení země v roce
1993. Nakonec působil na akademii jako
čestný předseda.
Předsedkyně České akademie věd Helena
Illnerová vzpomíná na Wichterleho a popisuje jej těmito slovy:
„Vzpomínám na něj jako na velmi přátelského muže s velice dobrým smyslem pro
humor, podle mého mínění pro dobrý anglický humor. Byl velmi skromný. To je na něm
to nejdůležitější. Samozřejmě si vzpomínám
na jeho učebnice. Nikdo jiný v tehdejším
Československu nebyl schopen psát tak
jako on – jeho učebnice anorganické i organické chemie byly tak moderní.“

Další vývoj materiálu, výrobních postupů
a geometrie pokračoval v následujících letech. Dnes nosí měkké kontaktní čočky více
než 100 milionů lidí na celém světě.
Profesor Otto Wichterle zemřel 18. srpna
1998 krátce před svými 85. narozeninami.
Na jeho počest byl po něm v roce 1993
pojmenován asteroid.
Sen o prostředku, kter ý by korigoval
refrakční vadu a byl umístěn přímo na oko,
vyjádřil kdysi v roce 1508 Leonardo da Vinci.
Profesor Wichterle jej uskutečnil formou měkké, dobře tolerovatelné a lehce ovladatelné
kontaktní čočky.
Prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
Literatura:
Scholtz, S. K., Eckart W. U.: Von Leonardo
da Vinci bis Otto Wichterle – der harte Weg
der weichen Kontaktlinse, DOZ 6/2005,
str. 78–79

První měkké kontaktní čočky
O vánocích roku 1961 sestavil Wichterle
z dětské chemické stavebnice, motorku
z gramofonu a dynama z jízdního kola aparát
k výrobě první měkké kontaktní čočky. V tomtéž roce si nechal materiál a výrobní techniku
patentovat, o rok později vyvinul ve svém bytě
poloautomatickou výrobní linku. Mezinárodní
zájem o tuto novou, dobře snášenou kontaktní
čočku byl obrovský. Československá akademie věd prodala za několik set tisíc dolarů
Wichterlova práva americkému patentnímu
úřadu – bez Wichterlova vědomí a schválení.
Od té doby probíhá masová výroba kontaktních čoček právě v USA.
V roce 1970 byl Wichterle kvůli podpisu
Manifestu 2000 slov (kter ý podporoval
demokratizační proces, započatý Pražsk ým jarem v roce 1968) odvolán ze
svého místa v ústavu. Byla mu ztěžována

obr. 2 První čočkostroj postavený profesorem Wichterlem ze stavebnice Merkur
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Št�rbinové lampy
Št�rbinové lampy Foto Video

Automatický refraktometr R-F10
Automatický refrakto-keratometr RK-F1
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Důsledky
dětské afakie
2. část
Korekce brýlemi
Korekce brýlovými čočkami je v dnešní době
nejdostupnější prostředek pro korekci zraku.
V minulosti připadala na každých 10 000
obyvatel jedna oční optika, v současnosti
se uvádí poměr jedna oční optika na 8 000
lidí. V posledních pěti letech se sortiment
korekčních čoček podstatně rozšířil a plně
tak zastupuje účelové a korekční hledisko.
V současné době je tak možno s uspokojením
korigovat afakii bez jakéhokoliv omezení.
S korekcí brýlovou čočkou však úzce souvisí
problematika brýlové obruby.
Obruby jsou vyráběny pro minimální věkovou hranici 2–3 let. Pro malé děti je nošení
brýlí na obtíž, nemají plně vyvinutou motoriku
a brýle jsou tak často vystaveny fyzickému
namáhání. Vzhledem k tomu, že brýle jsou
v těsném kontaktu s pokožkou v ušních
partiích a na nosním kořeni, bývají tyto kolize
provázené znatelnými otlaky na těchto místech. Zvláště nosní kořen, který je v období
vývoje tvořen křehkou chrupavkou, může být
tímto působením deformován a dítě tak může
být eventuálně poznamenáno na celý život.
Brýlová korekce se proto doporučuje až okolo
3. roku života, kdy je již anatomie a motorika
dítěte do jistého stupně rozvinuta.
Afakie navozuje refrakční stav blízký vysoké hypermetropii, a proto jsou i selekční
postupy pro korekční brýlovou čočku obdobné. Uvažujme tedy modelový afakický
stav u Gullstrandova oka s axiální refrakcí
+12,62 D. Pro korekci brýlovou čočkou se
musí přepočítat optická mohutnost v závislosti na předozadní vzdálenosti od rohovky;
standardizovaná vzdálenost brýlové čočky od
rohovky je 12 mm:

Tuto refrakční vadu korigujeme spojnými
čočkami, které mají tu vlastnost, že jsou
v místě svého optického středu nejtlustší.
Uvážíme-li velmi malé rozměry brýlové oč-
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nice, potýkáme se s příliš velkou okrajovou
tloušťkou a tedy i váhou brýlové čočky. Je
možné použít i speciální lentikulární čočky.
Možností, jak dosáhnout minimalizace těchto
vlastností, je několik:
a) zmenšení průměru čočky,
b) technologie snížení středové tloušťky
čočky,
c) užití materiálu o vyšším indexu lomu,
d) užití asférické plochy.
Největší účinek má zmenšení průměru
čočky a technologie snížení středové tloušťky
čočky. Vzhledem k časté změně korekce
jsou obě tyto možnosti i příznivě finančně
dostupné. Pro ještě větší úbytek hmotnosti se
doporučuje použít plastovou tvrzenou čočku.
Hmotnostní úbytek oproti minerální čočce je
30 až 50 % a plastová čočka je navíc mnohem
bezpečnější než čočka minerální (v případě
kolize je prasknutí a vyštípnutí plastové čočky
velmi nepravděpodobné).
Při korekci afakie brýlovou čočkou se již
většinou přistupuje ke korekci bifokální. Klasicky se užívá Franklinových bifokálů (díl do
dálky je tvořen jinou čočkou než díl do blízka)
nebo speciálně vyrobená čočka s obchodním
názvem E-line. Předěl obou dílů se centruje
mírně pod zornici (nezaměňovat s centrací na
střed zornice u korekce amblyopie). Je tak
umožněna fokusace na blízko a může se tak
optimálně vyvíjet binokulární vidění.
Brýlová korekce nepřichází v úvahu u velmi
malých dětí a v unilaterálních případech. Díky
jednostranné afakii je přítomna již zmíněná
značná aniseikonie (u Gullstrandova afakického oka korigovaného brýlovou korekcí je
aniseikonie 21,3 %), která je sice menší, ale
ne natolik, aby mohly být vjemy zfúzovány
– dítě má diplopické vidění. Brýlová korekce
dále značným způsobem omezuje zorné pole,
což může mít další následky na správnou
orientaci v prostoru, eventuálně na bezpečné
chování v cizím prostředí. Další nevýhodou je
pak prizmatický účinek při dívání do blízka.
Optické středy u čoček s vysokou plusovou
dioptrickou mohutností způsobují nadměrnou

akomodaci a tím predisponují malé dítě ke
vzniku esoforie.

Korekce kontaktní čočkou
Obecně jsou kontaktní čočky velmi vhodné
pro korekci dětské afakie, poskytují velice
dobré zobrazovací podmínky, neomezují zorné pole. Při jejich používání odpadá zvětšení
(zmenšení) obrazu jako u brýlové korekce
a také negativní působení prizmatického efektu. Z obecného hlediska je korekce kontaktní
čočkou v jistých směrech nejvýhodnější, nezatěžuje život dítěte tak jako brýlová korekce
a na druhou stranu nehrozí ireverzibilita zákroku tak jako u chirurgických postupů. Výměna
je v případě potřeby relativně snadná, nároky
se kladou jen na pravidelnou a důslednou
péči. Nepravidelná péče a jiné faktory pak
mohou přinést uživatelům kontaktních čoček
určitá onemocnění (keratokonjunktivitida,
ulcerativní keratitis, korneální vaskularizace,
gigantopapilární konjunktivitida).
Kontaktní čočky se zpravidla aplikují systémem pravidelné výměny. Levnější varianty
jsou určeny pouze na denní nošení. Nejoptimálnější je korekce čočkami určenými pro
dlouhodobé nošení (EW – extended wear).
Při aplikaci čoček pro dlouhodobé nošení
se kontaktní čočka ponechává i přes noc.
Odpadá tím pravidelný denní proces vyjímání
čočky z oka. Naproti tomu je používání čoček
pro EW spojeno s větším rizikem výskytu
infekčních onemocnění. Kontaktní čočky
určené pro EW musí dostatečně zásobovat
rohovku kyslíkem (musí mít vysoký difuzní
koeficient – Dk). Mezní hodnota difuzního
koeficientu kontaktní čočky určené pro EW
je Dk = 125 x 10 -9. Tato hodnota však příliš
nevypovídá o kvalitním zásobení rohovky
kyslíkem. Kontaktní čočka má vždy svou specifickou středovou tloušťku, proto má každá
kontaktní čočka o jisté dioptrické hodnotě
jinou schopnost okysličovat rohovku. Aby byla
objektivně vyjádřena schopnost zásobovat
rohovku kyslíkem, musí být tento difuzní koeficient vztažen na danou specifickou středovou
tloušťku čočky (Dk/L). U některých technic-
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pokračování z čísla 4/2005

kých specifikací čoček bývá tento parametr
uváděn pro -3 D. Afakické kontaktní čočky
však mají vysokou plusovou hodnotu (řádově
+20 D až +30 D). U těchto typů kontaktních
čoček je hodnota středové tloušťky zvláště
vysoká, a proto je výsledné Dk/L o několik
řádů nižší než obecně uváděné Dk. Přesto
zůstává parametr Dk jako jeden z hodnotících
veličin kontaktní čočky.

Z optického hlediska způsobuje kontaktní
čočka zvětšení (parametry jsou převzaty
z Gullstrandova oka):

jednoduché binokulární vidění. Dítě podle
předpokladů snese i větší aniseikonii, závisí to
však na individuálním stupni vnímání.

Používané materiály
kontaktních čoček
Velikost obrazu při korekci jednostranné
afakie kontaktní čočkou je přibližně 5,3 %,
což je na hranici velikosti obrazu umožňující

Materiálů, z nichž lze vyrobit kontaktní
čočku, je mnoho, záleží však na hlavní klasifikaci čočky a na způsobu výroby (lisováním,

Afakické kontaktní čočky se dají obecně
rozdělit do tří hlavních kategorií:
a) plynopropustné čočky (RGP – Rigid
Gas Permeable),
b) měkké čočky (SCL – Soft Contact
Lens),
c) čočky ze silikonového elastomeru.
Nelze jednoznačně říci, který z uvedených
typů je lepší, každá čočka má své výhody
a nevýhody. Měkké čočky jsou pro uživatele
pohodlnější a lehce se nasazují, proto jsou
více doporučovány malým dětem. Na druhou
stranu jsou díky své jemnosti podstatně hůř
aplikovatelné pro obsluhující rodiče. Jsou
relativně náchylnější k poškození, mají větší
sklon k ukládání depozit (s čímž souvisí pravidelná a pečlivá údržba – nejlépe roztoky
All-In-One) a mohou být dítětem snadno
„vytřeny“ z oka. Díky většímu obsahu vody je
jejich užívání náchylné ke vzniku infekčních
onemocnění. Co se týká rozměrových požadavků, jsou měkké kontaktní čočky vyráběné
většinou na zakázku. RGP čočky jsou pak pro
rodiče snadněji aplikovatelné, jsou dostupné
v libovolných parametrech, velice dobře zásobují rohovku kyslíkem (v Americe je výrobní
hodnota RGP čočky třetinová oproti výrobní
hodnotě měkké kontaktní čočky). Hlavní nevýhodou RGP je jejich horší aplikovatelnost
u velice malých dětí, relativně menší počáteční komfort nošení a větší pravděpodobnost, že
čočka vypadne nebo se dislokuje. Díky „tužší“
konstrukci čočky je větší riziko poškození
rohovky při manipulaci.
Každá kontaktní čočka by měla obsahovat
kvalitní UV filtr a je velice žádoucí, aby byla
jemně tónována. Rodič tak může při vizuální
prohlídce jednoduše zaregistrovat, jestli je
čočka v oku přítomna. V případě ztráty zvyšuje její jemný barevný tón pravděpodobnost
nalezení.
1/2006 Česká oční optika
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vstřikováním, odléváním, soustružením či
kombinací metod). V dnešní době se hovoří
o čtyřech základních druzích materiálů:
a) Silikonový elastomer – z tohoto
materiálu se vyrábí kontaktní čočka
SilSoft, která v Americe zastupuje
60 % všech korekcí afakie kontaktní
čočkou. Je to měkká kontaktní čočka
s obsahem vody 0,2 % a Dk = 340. Je
určena pro kontinuální nošení a svým
velice vysokým difuzním koeficientem
zabezpečuje dostatečné zásobení
rohovk y k yslíkem. Manipulace je
snadná, čočka je vyráběna v širokém
rozsahu a má výborné optické vlastnosti. Díky nižšímu obsahu vody je
i méně náchylná k infekcím. Navzdory
tomu je poměrně finančně náročná,
což není příznivé u časté plánované
výměny.
b) Hydrogel s vysokým obsahem vody
– zastupuje 20 % celosvětové korekce
pediatrické afakie. Kontaktní čočky
z tohoto materiálu obsahují zhruba
77 % vody a jejich difuzní koeficient
je v nejlepším př ípadě D k = 53
(nízká hodnota oproti požadované
hodnotě 120). Materiál je na bázi vinyl
pyrrolidonu, rozměrové a dioptrické
parametr y jsou libovolné. Čočk y
obsahují účinný UV blokátor a jsou
snadno dostupné v různých barevných
úpravách usnadňujících lokalizaci
v očích malého dítěte. Nevýhodou
je již zmíněný nízký difuzní koeficient
a tím pádem i nevhodnost pro EW.
c) Silikonový hydrogel – tyto čočky
(takříkajíc nové generace) jsou kombinací silikonového komponentu,
který zajišťuje permeabilitu kyslíku,
s komponentem hydrogelovým, umožňujícím pohyb čočky po rohovce.
Technologický problém těchto čoček
spočívá ve smísení obou materiálů (je
to, jako bychom chtěli smíchat olej
a vodu). Dnešní moderní technologie
tuto překážku odbourala, ale zůstává
tu druhý problém, a to smáčivost.
Povrch těchto čoček se proto musí
plazmaticky vhodně upravit. Výsledná
čočka má pak vhodný povrch a Dk
skupiny těchto čoček se pohybuje
v rozmezí 110 až 175. Tyto čočky
určené pro kontinuální nošení by byly
vhodnou korekční čočkou pro dětskou
afakii, bohužel jsou vyráběny v nevyhovujících rozměrových a dioptrických
parametrech.
d) Materiály pro RGP čočky – dnešní
materiály RGP čoček umožňují velice
dobře zásobovat rohovku kyslíkem
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a podílejí se na celkové refrakci afakie
20 %. Mají velice dobrou zobrazovací
schopnost, delší dobu adaptace uživatele a poskytují relativně komfortní
nošení. Difuzní koeficient je vysoký
(až 250). Nutno podotknout, že difuzní
koeficient není u RGP směrodatný.
Konstrukce čoček umožňuje plynulou výměnu slzného filmu, takže při
jednom mrknutí se zpravidla vymění
20 % obsahu slzné čočky. Nejvíce
užívané materiály jsou například fluoro-silikonový akrylát Fluoroperm 151
(Dk = 151), fluoro-siloxanový styren
Menicon Z (Dk = 152) nebo Boston
XO. Zmíněný materiál Menicon Z dostal v roce 2002 certifikát pro dlouhodobé nošení a řadí se tak do pozice
„nadějných materiálů“ společně se
silikonovými hydrogely.

Korekce intraokulární čočkou
Použít tuto metodu u malých dětí je velmi
nejisté. Malé dětské oko je až do 6 let v období emetropizace, a proto nelze v žádném
případě předpokládat v prvním roce života
pravděpodobné parametry budoucího oka
(znalost těchto parametrů je nezbytná pro
výběr správné intraokulární čočky). Navíc
chirurgický zásah do velmi malého oka je
rizikovější, zvláště díky velmi malým rozměrům dětského oka. Je nutné si uvědomit,
že každý zásah do dětského oka s sebou
přináší komplikace a možnost výskytu rohovkového astigmatizmu.
Zásah v případě katarakty je však nezbytný, po extrakci katarakty se oko uzavře
a většinou následuje korekce kontaktní
čočkou. V pozdějším věku je pak naimplantována intraokulární čočka s již patřičnými
hodnotami. Velice dobrých výsledků je dosaženo při implantaci intraokulární čočky po
5. roce věku, v některých případech však
i po 2 letech života. Implantace intraokulární
čočky přináší nejlepší optické zobrazení.
Díky implantování nitrooční čočky do roviny
„staré“ čočky je zachována optická rovnováha hlavních rovin a aniseikonie se v horších
případech pohybuje okolo 2 %. To přináší
také relativně nejlepší výsledky při konečné
kvalitě vidění (fúze, stereopse).
Výsledek je z velké části ovlivněn použitou
operační technikou. Ta také závisí na zvolené technice implantování čočky. V zásadě
můžeme použít tyto implantační techniky:
a) implantování nitrooční čočky do přední
komory,
b) implantování nitrooční čočky do zadní
komory,
c) implantování nitrooční čočky do zbylého kortexu čočky.
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Dnes asi nejv y vinutější chirurgickou
technikou je implantace do zbylého kortexu čočky. Pomocí techniky kontinuální
kapsulorexe je čočka otevřena a hyd rosekcí s následnou fakoemulzifikací je
zbavena zkalených čočkových hmot. Poté
se implantuje nitrooční čočka a pružné
haptiky jsou vetknuty do zbylého kortexu
čočky. Tato metoda je však úzce spojena
s vysokým výskytem sekundární katarakty
(uvádí se výskyt 80–100 %). Proto je téměř
samozřejmostí následné použití Nd:YAG
laseru pro odstranění této komplikace.
Díky velice malým rozměrům dětského oka
není zákrok vždy úspěšný a při roztržení
celého čočkového pouzdra se musí celá
čočka extrahovat. V takových případech
se musí použít implantát, jehož haptiky
se usadí do řasnatého tělíska. V případě
komplikací se mohou použít implantáty pro
přední komoru. Zpětná reimplantace je
v některých případech podmíněna biologickou nesnášenlivostí cizího tělesa v oku. Je
stále sporné, jak se bude tato čočka chovat
v lidském těle po několik desetiletí. Vezmeme-li v potaz, že počátky moderní chirurgie
v této oblasti byly položeny v první polovině
80. let, nejsou k dispozici přesné poznatky
podložené dlouholetým pozorováním. Zvláště u dětského oka není přesně stanoveno,
jak se bude optický aparát chovat s navenek
biokompatibilním materiálem. Přesto má
tato metoda relativně nejlepší výsledky.
Do budoucna se moderní chirurgie zabývá
metodou, kdy se tenoučkou kanylou odsají
zkalené nitrooční hmoty a jádro čočky je
pak nahrazeno gelovitým materiálem. Velmi malý operační otvor minimalizuje riziko
vzniku komplikací.
Výhledově by bylo možné položit základy
korekce afakie na kombinaci jednotlivých
korekčních metod. Po narození by se například mohla implantovat nitrooční čočka
se „standardizovanými“ parametry. Jemné
dokorigování by se pak provádělo kontaktní
čočkou, a až by bylo dítě schopno nosit
brýlovou korekci, používalo by speciální
progresivní čočky.
Závěrem je třeba ještě zmínit tzv. epikeratofakii. Jde o postup, kdy se chirurgicky
odklopí epitel rohovky a po ablaci stromatu
je do něj vložen čočkový implantát s potřebnou korekcí. Poté je epitel rohovky znovu
přiklopen. Výsledkem je pak korekce vady
bez nutného chirurgického vniknutí do oka,
nevýhodou je však zvýšený výskyt vzniku
rohovkového astigmatizmu.

Mgr. Martin Falhar
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UdrÏí vodu
i va‰e zákazníky!
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Proč

Proclear® Compatibles?
Základním předpokladem bezproblémového používání kontaktních
čoček je jejich biokompatibilita. Při interakci mezi kontaktní čočkou
a povrchem oka nesmí docházet k porušení integrity oka. Biokompatibilitu kontaktních čoček charakterizuje adekvátní propustnost
pro kyslík, hydrofilní povrch, transport tekutin čočkou, vysoký
stupeň vázané vody v čočce, odolnost proti povrchovým usazeninám, přiměřený stupeň elasticity materiálu a vhodný tvar čočky [1].
Kontaktní čočky Proclear® Compatibles byly navrženy a vyrobeny
tak, aby všechny tyto požadavky splňovaly. Jsou to měsíční, měkké,
hydrogelové kontaktní čočky určené pro denní nošení. Nejedná se
o tzv. „běžné hydrogelové“ čočky, jsou vyrobeny ze speciálního
materiálu, který tvoří polymer omafilkon A obohacený o syntetický
fosforylcholin (PC technologie).

Proč právě fosforylcholin?
Již v roce 1976 Dennis Chapmann izoloval a identifikoval fosforylcholin (PC) jako klíčovou složku zajišťující kompatibilitu buněk
v lidském organizmu. PC je přirozenou součástí buněčných membrán, má schopnost udržovat potřebné množství vody. Kontaktní
čočky Proclear® Compatibles obsahují syntetický PC, což je uměle
připravená přesná kopie podle povrchu erytrocytů. Proclear® Compatibles jsou díky vysoké hydrofilitě PC trvale pokryty tenkou vrstvou
vody, která funguje také jako bariéra chránící čočky před tvorbou
proteinových depozit během nošení.

Hlavní výhody čoček Proclear® Compatibles:
– Biokompatibilní materiál, jenž je nositeli velmi dobře snášen. Má
antialergenní efekt, umožňuje rychlý návyk u prvonositelů.
– Obsahují 62 % vody, ale díky působení PC vykazují vynikající
odolnost vůči dehydrataci v průběhu celodenního nošení.
– Materiál, ze kterého jsou vyrobeny, je velmi měkký a přizpůsobivý.
Čočky v očích nezpůsobují mechanický tlak a jejich nošení je
velice pohodlné.
– Povrch čoček je odolný vůči tvorbě proteinových depozit, typických pro běžné hydrogelové čočky, i lipidových depozit, typických
pro silikonhydrogely.
– Stálá, vysoká propustnost pro kyslík.
– Dioptrický rozsah +10,0 až -10,0 D.

Závěr

NEOMED s.r.o., Praha, tel.: +420 274 008 411
e-mail: info@neomed.cz, www.neomed.cz

Kontaktní čočky Proclear® Compatibles se osvědčily u problematické skupiny nositelů majících potíže s používáním předchozích
čoček. Jsou vhodné i jako čočky l. volby u nových nositelů, viz 2.
Mohou být také alternativou k silikonhydrogelovým čočkám, určeným převážně k dennímu použití, v případě, kdy nositel nepoužívá
čočky pro kontinuální nošení nebo není vhodným kandidátem pro
kontinuální nošení, viz 1.
Bc. Alena Parmová
optometristka, odborná konzultantka, NEOMED s.r.o.
Literatura:
1. Háčiková, S.: Režimy nošení kontaktních čoček, Základní kurz
školení kontaktologů, ČKS, Praha 2004
2. Háčiková, S., Kurovská, A.: Zkušenosti s kontaktními čočkami
Proclear® Compatibles, Nymburk 2003
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a optimální
korekce zraku
Při korekci zrakových vad neustále usilujeme
o vylepšování výsledného obrazu. V moderní
optice se již nehovoří pouze o ostrosti vizu, ale
také o jeho kvalitě, což jsou dvě zcela odlišné
veličiny. Můžeme při korekci dosáhnout vizu
6/6, ale zákazník přesto nebude s kvalitou
vizu spokojen. Proč tomu tak je? Každý optický systém je zatížen jistými nedokonalostmi.
Výsledný obraz se vždy liší od ideálně zobrazeného předmětu a obraz skutečně vzniklý je
vždy nějakým způsobem rozostřen či pozměněn, tzv. vadami zobrazování neboli aberacemi. Aberace mohu být způsobeny několika
různými faktory. Může se jednat o aberace
monochromatické, aberace chromatické,
aberace vzniklé nehomogenitami optických
médií, atd. V tomto článku se budeme zabývat
pouze první velkou skupinou aberací, a to
aberacemi monochromatickými.
Lidské oko a refrakční vady můžeme hodnotit buď z hlediska paprskové optiky, ale můžeme použít i obecnější pohled a vyhodnotit
nedokonalosti optického systému z deformací
vlnoplochy, která tímto systémem prochází
(Huygensův-Fresnelův princip).

u Zernikových polynomů vyjádřen spodním
indexem. Jednotlivé polynomy pak popisuji
jednotlivé typy aberací.
Aberace nultého řádu
je konstanta
a aberace prvního řádu vyjadřují obě složky
sklonění
a . Nám známé aberace jsou
popsány polynomy 2. řádu ( a – astigmatizmus – vertikální a horizontální složka,
– rozostření – myopie a hypermetropie).
Tyto aberace korigujeme dnes a denně pomocí různých korekčních pomůcek.
Existují však i aberace vyšších řádů, které
mohou při zlepšení kvality vidění hrát velice
významnou roli a tím je dosaženo vyšší spokojenosti u jednotlivých zákazníků. Korekce
aberací vyšších řádů vede ke zlepšení dosaženého vizu a kontrastní citlivosti lidského
oka. Tuto skutečnost lze potvrdit i prakticky,
kdy se vizus měří při sníženém kontrastu
pozorovaného předmětu.
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obr. 1 Oko s aberací. K popisu optického systému
je vhodné použít světla (vlnoplochy) vycházejícího z oka. U zdravého oka se v ideálním
případě paprsky vycházející z oka zobrazují
rovnoběžně.

Významným vědcem, který se zabýval
vlivem aberací čoček na difrakční obraz
vzniklý v ohnisku optického systému s kruhovou pupilou, byl Frits (Frederik) Zernike,
holandský vědec a nositel Nobelovy ceny
z roku 1953. Vytvořil tzv. Zernikovy polynomy a jejich vlnovou formu. Řád aberace je
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obr. 2 Zernikova pyramida

Aberacemi vyšších řádů se můžeme zabývat
ve chvíli, kdy jsme se vypořádali s aberacemi
2. řádu, které mají, jak je všeobecně známo,
obrovský vliv na kvalitu vidění. Aberace
vyšších řádů se projevují tím více, čím větší
je průměr zobrazovací čočky, tedy čím větší
je průměr pupily lidského oka. Tento stav
nastává při snížené viditelnosti. Poté dochází k rozostření obrazu na sítnici. Korigovat
všechny aberace vyšších řádů je z technického hlediska nemožné, a proto je nezbytné
vyhodnotit, které aberace vyšších řádů mají
největší vliv na kvalitu vidění.

V literatuře se uvádí, že až 90 % všech lidí
včetně emetropů má významnou složku sférické aberace (Zernikův polynom ). Navíc
byl u velké skupiny lidí ověřen fakt, že centra
všech aberací vyšších řádů leží blízko nuly,
výjimkou je jen centrum sférické aberace,
které leží ve vzdálenosti 0,15 mikronů, což
je vzdálenost velice významná z hlediska
ovlivnění kvality vzniklého obrazu na sítnici
lidského oka. Sférická aberace má největší
vliv na kvalitu optického systému oka ze všech
aberací vyššího řádu a její vliv výrazným způsobem narůstá za sníženého osvětlení.
Sférickou aberaci lze korigovat bez použití
dodatečné stabilizace asférickou kontaktní
čočkou. První typ kontaktních čoček koriguje
pouze sférické aberace vlastní kontaktní čočky, ale nekorigují sférické aberace optického
systému lidského oka jako celku. Druhou
alternativou je použití speciálně navržených
kontaktních čoček, které jsou vhodné pro
korekci sférické aberace optického systému
lidského oka jako celku a hodnota korigované
sférické aberace je v tomto případě přizpůsobena hodnotě korekce.
Právě k druhému typu kontaktních čoček,
které jako jediné korigují sférickou aberaci
optického systému lidského oka (včetně sférické aberace použité kontaktní čočky), patří
kontaktní čočky PureVision od společnosti
Bausch & Lomb. Pokud chceme posoudit
výhody těchto kontaktních čoček, je nutné
vyhodnotit dosažený vizus nejen tehdy, kdy
určitý předmět pozorujeme za standardních
podmínek, ale také při sníženém kontrastu
nebo za sníženého osvětlení pozorovaného
předmětu. Odměnou nám bude maximální
spokojenost našeho zákazníka.

Přeloženo ze zahraničních materiálů.

Literatura:
Ruud van’t Pad Bosch: Higher Aberrations
and Chromatic Aberrations

kontaktní čočky

kontaktní čočky

kontaktní čočky

kontaktní čočky

kontaktní čočky

kontaktní čočk

zdravý pohled na svět

Kontaktní čočky,
které padnou jako ulité
OPTA 2006, stánek 092

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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Jak důležité
je měření
centrálního zakřivení rohovky pro
Tímto příspěvkem bychom chtěli pomoci
začátečníkům i pokročilým kontaktologům
správně zhodnotit vliv centrálních keratometrických hodnot na výběr tvaru a velikosti
vnitřní plochy měkké kontaktní čočky. Příspěvek se zabývá pouze měkkými semi-sklerálními čočkami (celkový průměr čočky je mezi
12–15 mm).
Alfou a omegou úspěšné aplikace kontaktních čoček je výběr správného typu a velikosti
kontaktní čočky.
V současnosti neexistuje takový druh a velikost kontaktní čočky, který by vyhovoval všem
případům, se kterými se v praxi setkáváme.
Proto častý dotaz klientů: „Která kontaktní
čočka je nejlepší?“ vyvolává u odborníka
pousmání a někdy i vtipnou protiotázku:
„A které osobní auto je v současnosti nejlepší?“ Tato otázka snad pomůže klientovi pochopit individuální problematiku naší profese.
Správný výběr kontaktní čočky je závislý
na množství různých faktorů. Jsou to faktory
zdravotní, optické, kosmetické, ekonomické,
časové, atd.
Optimálním výběrem čočky se snažíme:
a) ze strany kontaktologa o:
– dlouhodobé zachování a někdy i vylepšení
zdravotního stavu oka a předního segmentu oka nositele čoček,
– korekci ametropie – dosažení požadovaného stupně vizu,
– co nejmenší vnímání aplikované čočky –
pohodlí klienta,
– jistou, rychlou a odbornou aplikaci čoček,
– jednoduchý a rychlý nácvik manipulace
s kontaktní čočkou,
– nejlepší profit pro kontaktologa a aplikační
středisko,
– celkovou spokojenost klienta s nabízenými službami a atmosférou aplikačního
střediska.
b) ze strany zákazníka o:
– dlouhodobé zachování a někdy i vylepšení
zdravotního stavu oka a předního segmentu oka,
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– korekci ametropie – dosažení požadovaného stupně vizu,
– pohodlí – stupeň subjektivního vnímání
čočky,
– kosmetický vzhled,
– bezpečnou a jednoduchou péči o čočky,
– lehkou a jednoduchou manipulaci s čočkou,
– přijatelnou cenu.
Správný výběr tvaru kontaktní čočky má vliv
zejména na zdravotní stav oka, pohodlí a stálost
vizu. Aby byla aplikace čoček také ekonomicky
přínosná, je nutné optimalizovat čas aplikace.
Neustálým vývojem designu zadní plochy
a materiálů pro výrobu kontaktních čoček
byl umožněn tzv. jednokřivkový design, který
redukuje skladové zásoby a u většiny případů
i čas potřebný na aplikaci čoček. Tento jednokřivkový design pokryje na základě průzkumů
výrobců někdy až 97 % různých velikostí zakřivení rohovky (obr. 1). Samozřejmě nepočítá
s některými extrémními případy, což někdy
způsobuje nevoli optiků a zklamání klientů.
Tyto případy však nejsou v běžném aplikačním
středisku tak časté, proto lze tento občasný

�����

neúspěch vyvážit ekonomickým přínosem
aplikace jednokřivkových čoček.
Jednoduchý vzorec pro výběr správného
tvaru a velikosti čočky bohužel neexistuje.
Starý známý vzorec pro odvození velikosti zakřivení zadní plochy čočky lze u nejnovějších
typů čoček použít pouze omezeně.
Příklad vzorce pro výpočet optimálního
zakřivení čočky:
Výsledný rádius kontaktní čočky = naměřený rádius v nejplošším meridiánu
+ 1,0 mm
Příklad vzorce pro výpočet optimálního
průměru čočky:
Výsledný průměr kontaktní čočky = horizontální průměr rohovky + 2,0 mm
Podobné typy vzorců platí většinou už pouze
pro starší aplikační koncepci, kde byl možný
výběr těchto parametrů. Tyto vzorce lze však
velmi dobře použít v případě neobvyklého
centrálního zakřivení a průměru rohovky.
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obr. 1 Jednokřivkový design čoček (O2Optix) umožňuje pokrýt většinu velikostí zakřivení rohovky
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kontaktní čočk

aplikaci měkkých kontaktních čoček?
Faktory ovlivňující výběr
a správné „usazení“ čočky
na straně klienta
Centrální keratometrické hodnoty (obr. 2).
Periferní keratometrické hodnoty (obr. 3).
Průměr horizontální části rohovky.
Množství slz.
Viskozita slzného filmu.
Corneo–sklerální profil (obr. 4).
Poloha rohovky v oční štěrbině.
Velikost oční štěrbiny.
Pnutí víček.
Pnutí spojivky.
Tvar očního bulbu.
Modalita času nošení čočky.

obr. 3 Rohovka nemá konstantní zakřivení – snímek
z topografu

obr. 6 Příklady různých druhů zakřivení zadní plochy
čočky

Slzný rezervoár

Faktory ovlivňující výběr
správného typu a velikosti
zakřivení vnitřní plochy
kontaktní čočky
Centrální zakřivení vnitřní plochy čočky
(obr. 5).
Druh celkového zakřivení vnitřní plochy
čočky (obr. 6).
Celkový průměr kontaktní čočky.
Středová a periferní tloušťka čočky.
Design okraje kontaktní čočky (Bevel).
Modul elasticity materiálu (obr. 7).
Permeabilita a transmisibilita čočky pro
kyslík.
Hydratační stálost čočky.
Třecí odpor povrchu čočky.
Smáčivost materiálu.

obr. 4 Různé typy corneo–sklerálních profilů
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obr. 5 Vliv zakřivení na „usazení“ kontaktní čočky
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obr. 2 Většina automatických i manuálních keratometrů měří pouze centrální oblast rohovky

Je obtížné předem určit správné „usazení“ kontaktních čoček pouze na základě

měření centrálního zakřivení rohovk y.
Daná problematika má tak mnoho proměnných, že nejoptimálnějším postupem pro
určení správné geometrie čočky zůstává
toleranční test s následným vyhodnocením
„usazení“ a pohyblivosti kontaktní čočky
pod štěrbinovým mikroskopem. Troufám

obr. 7 Vyšší modul elasticity materiálu a lehčí pohyblivost čočky umožňuje lepší výměnu odumřelých částí epiteliálních buněk – debris

si dokonce tvrdit, že pro určení první diagnostické čočky pro zahájení tolerančního
testu je centrální zakřivení veličina, kterou
bych radil zohledňovat pouze u extrémních
zakřivení rohovek (menší zakřivení než
7,3 mm nebo větší zakřivení než 8,4 mm).
I u těchto případů je však vhodné vyzkoušet
moderní jednokřivkový asférický design
čoček (obr. 6).
Zkuste se oprostit od přílišného zohledňování centrálního zakřivení rohovky pro optimální aplikaci kontaktních čoček a zkuste
rozšířit své pozorování a znalosti i na jiné
vlastnosti oka a kontaktních čoček.

Tomáš Haberland,
optometrista,
produktový manager CIBA Vision
1/2006 Česká oční optika
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Křížovka o ceny
Vážení luštitelé, v tomto čísle pro Vás tajenku připravila firma SAGITTA Ltd., s.r.o., která rovněž věnovala ceny pro výherce. „Soutěžte i Vy
se Sagittou o...“ – dokončení v tajence.
Vyluštění tajenky zašlete do 31. 3. 2006 na adresu redakce: EXPO DATA spol. s r.o., Česká oční optika, Výstaviště 1, 648 03 Brno. Z došlých
odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří obdrží tašku HUGO BOSS na kosmetické potřeby. Výherce z č. 4/2005: DVD přehrávač získává
Jan Kunc, Ostrov. Správné znění tajenky z č. 4/2005: Radost z práce v příštím roce vám přeje Hoya a Dioptra.
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