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Milé kolegyne, 
milí kolegovia,

som veľmi rada, že sa vám môžem takto prihovoriť. Akurát, keď 
dnes píšem tieto slová, som ráno v rádiu počula správu, kto sa stal 
majstrom sveta v hokeji. Viem, že sme viacerí z nás veľmi aktívne 
podporovali našich skvelých hráčov, ale opäť sa nám potvrdilo staré 
známe dobré porekadlo našich starých rodičov – „Nie je dôležité 
vyhrať, ale zúčastniť sa“. A moja stará mama k tomu vždy dodávala, 
že dôležité je zúčastniť sa so cťou a bojovať podľa pravidiel a tak, 
aby sme sa za svoje výkony nemuseli hanbiť. A myslím, že mala 
veľkú pravdu. 

Nielen v športe, ale aj vo svojom bežnom súkromnom a pracov-
nom živote by sme sa mali riadiť určitými pravidlami. Keď sa dnes 
pozrieme trochu k nám pod našu „optickú perinu“, zistíme, že nie 
všetci na 100 % dodržiavame potrebné zákonné ustanovenia, ne-
hovoriac o dodržiavaní nejakej nepísanej etiky a morálnych zásad. 
Samozrejme obchod je obchod a peniaze majú svoju moc, ale ne-
mali by sme zabúdať na to, že každá práca, keď sa robí s nadšením 
a presvedčením, necháva za sebou oveľa viac ovocia. 

Dnes sa už pomerne aktívne stretávame so silným konkurenčným 
bojom a nájsť si svoju vlastnú cestu nie je jednoduché. Zvlášť, keď 
na každom rohu vidíme informácie o rôznych zľavách, ktoré často 
dosahujú vysoké sumy a týkajú sa aj našej branže. Aj napriek tomu 
som presvedčená, že by sme nemali týmto tlakom podliehať a ísť si 
svojou cestou. V každej optike predsa máte svojich stálych verných 
zákazníkov, o ktorých sa treba starať a venovať im svoju pozornosť. 
Keď však budeme neustále napodobňovať konkurenciu a predbiehať 
sa vo výške poskytovaných zliav, na našich verných zákazníkov nám 
neostane čas a ani peniaze. 

Možno by nám všetkým občas pomohlo, aby sme sa na chvíľu 
zastavili, pozreli sa na veci z nadhľadu a z dlhšej časovej perspek-
tívy a zistíme, že sa mnohé veci dajú riešiť aj inak. Využime leto, 
aby sme si oddýchli a zrelaxovali, lebo len oddýchnutí môžeme 
prísť na nové myšlienky a nápady. Prajem nám všetkým krásne 
slnečné leto a každému z vás príjemne strávenú dovolenku podľa 
predstáv.

Ing. Zdenka Sivičeková
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Všechny výhody dobré antireflexní vrstvy 
může zničit poškrábání. Jediný škrábanec 
bude člověka neustále rozčilovat, a navíc 
sníží kontrast a ostrost vidění.

Právě proto společnost Hoya 
vyvinula Super Hi-Vision 

představující průlom 
v technologii povrchových 

úprav. Nebezpečí poškrábání 
snižuje na minimum, přičemž 

uživateli brýlí nabízí dosud 
nejvyšší míru pohodlí 

a spolehlivosti.

Super Hi-Vision
Super odolné proti poškrábání



Vynikající propustnost světla, pocit 
bezpečí a trvale ostré vidění.

Super Hi-Vision vykazuje vysoké 
hodnoty antireflexe a propustnosti. 

Nabízí pocit bezpečí, zejména při 
noční jízdě autem a v dalších 

situacích, kdy odrazy světla působí 
značné problémy – přesně v těch 

chvílích, kdy si člověk nemůže 
dovolit mít poškrábané brýle.

Super Hi-Vision
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anglický optik, fyzik a vynálezce

osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti

18. 7. 1635 Freshwater na ostrově Wight 3. 3. 1702 Londýn

Robert Hooke

Pocházel ze zbožné anglické rodiny, neboť 
jeho otec, minister John Hooke, stejně jako 
otcovi tři bratři, byli „služebníky“ anglikánské 
církve a také Robert měl být „minister“. Na vy-
světlenou poznamenejme, že u katolíků je rovněž 
minister, což v latině znamená služebník, řecky 
akolyta; jde o jedno ze čtvera nižších duchovních 
svěcení; nejčastěji bývají u nás zastupováni 
ministranty, tj. chlapci bez příslušného svěcení. 
V Anglii je to však církevní úřad braný velmi vážně 
a vyžadující dlouhé studium. Robert však byl 
od útlého mládí tělesně velmi slabý a neduživý, 
trápily ho dlouhé a silné bolesti hlavy, takže ro-
diče pochybovali, že se vůbec dožije dospělého 
věku; vzali ho proto ze školy domů a ponechali 
ho jeho hrám a eventuálnímu vývoji podle jeho 
vlastního uvážení. Nemohli ovšem tušit, že se 
nakonec dožije téměř 67 let, že bude velkým 
vynálezcem a fyzikem a že se jako nejzručnější 
experimentátor v Británii stane kustodem a expe-
rimentátorem Královské společnosti pro rozvoj 
věd (Royal Society) v Londýně. Neměl ještě 
ani 10 let, když mu doma otevřeli hodiny, jimiž 
byl okamžitě natolik uchvácen, že velmi záhy 
sám sestrojil jejich fungující repliku ze dřeva... 
Jeho životopisec Richard Waller výstižně říká, 
že od této chvíle se stala jeho jedinou a trvalou 
doživotní láskou mechanika. Zakrátko sestrojil 
také nejrůznější další hračky a mechanismy, jako 
např. dokonalé modely vojáků, lodí i s plachtami, 
pohonem a střílejícími kanóny, vše udivující 
kvality. Nebyl však jen zručným mechanikem, 
ale záhy i myslitelem překvapující invence, 
šíře zájmů i unitárního filozofického názoru, 
chápajícího svět a přírodu jako jediný dokonalý 
mechanismus. V tom se shodoval se svým o šest 
let mladším současníkem a rivalem Newtonem; 
v optice však – oproti Newtonovi – navázal na 
o šest let staršího Huygense a dospěl tak jako 
vůbec první ke správnému názoru, že světlo je 
nikoli látka složená z částic, ale pouhé vlnění, 
a to vlnění příčné ke směru šíření.

Jeho cesta k výšinám vědy však byla velmi ob-
tížná, a to jak ze zmíněných důvodů zdravotních, 
tak i materiálních. Když mu jako dvanáctiletému 
zemřel starostlivý otec, poslala ho rodina i s ce-
lým jeho dědictvím ve výši sto liber definitivně 

z domu, a to do Londýna, do učení k siru Petru 
Lelymu. Ten od něj očekával především pení-
ze; jemu navzdory se však Hooke rozhodl své 
peníze za každou cenu zachránit. V této situaci 
bylo jeho mimořádným štěstím, že se seznámil 
s ředitelem westminsterské školy v Londýně, 
Richardem Busbym, který se stal jeho přítelem, 
přijal ho do svého domu a učil ho nejen latině, 
antické řečtině a hebrejštině, ale i matematice. 
Přitom Hooke navíc z vlastní iniciativy ovládl 
během jediného týdne prvních šest knih Euklei-
dových Základů geometrie a začal ihned poté 
aplikovat získané poznatky na problémy mecha-
nické. Našel také „třicet cest“ k možnému létání, 
a když vyčerpal vše, co mu mohla dát škola 
ve Westminsteru, naučil se ještě varhanní hře 
a přešel do sídla nejslavnější a nejstarší univer-
zity Anglie – do Oxfordu, kde se při studiích živil 
od roku 1653 jako choralista chrámu svatého 
Jana Křtitele. Poznamenejme, že choralisté při 
katedrálách byli profesionálové specializovaní 
na zpěv jednohlasého chorálu zavedeného pa-
pežem Gregoriem (proto gregoriánský chorál), 
kdežto figuralisté byli zpěváci mnohohlasých 
skladeb. A protože v těchto sborech nesměly 
zpívat ženy, obstarávali zpěv vysokých hlasů 
chlapci, u kterých ještě nenastala mutace hlasu. 
Protože s pubertou jejich hlasy zanikaly, byl jich 
zpravidla nedostatek; museli se proto záhy, 
jako děti, vyškolit na profesionální úroveň – za 
to dostávali ubytování i stravu zdarma, mohli 

chodit do škol, po vyučování však byli inten-
zivně cvičeni v hudbě a nazývali se fundatisté 
(u nás např. Janáček aj.). Mniši často dokonce 
zachraňovali („konservovali“) život i odloženým 
chlapcům a od nejútlejšího dětství je přísně vedli 
k hudbě – tak vznikaly „konservatoře“ v dávném, 
původním smyslu. Vidíme, že i Hooke šel zčásti 
touto cestou. Prošel za těchto podmínek ox-
fordskou univerzitou; je však zajímavé i trochu 
podivné, že na ní nezískal titul bakaláře – ač 
v seznamu magistrů svobodných umění z roku 
1663, čili v seznamu hodností vyšších, uveden 
je. Štěstím pro něj bylo také to, že právě v době 
jeho příchodu do Oxfordu tu byla skupina jeho 
spolužáků, excelentních a bohatých osobností, 
budoucích zakladatelů Royal Society a světově 
proslulých vědců, jako byli např. matematik John 
Wallis, stavitel Christopher Wren, a zejména 
Robert Boyle (1627–1691), s nimiž v častých 
a hlubokých rozborech nejrůznějších vědec-
kých problémů získal kontakty, našel své místo 
mezi nimi a – když poznali jeho talent pro fyziku 
a zručnost v mechanice – také trvalé místo 
a existenci v londýnské Royal Society. 

V Londýně začal jako Boyleův asistent a záhy 
nečekaným způsobem zdokonalil jeho vývěvu, 
s čímž souvisel i objev Boyleova zákona pro 
plyny z roku 1662. Poznamenejme ještě, že to 
byl právě Boyle, který jako první jasně a progra-
mově odmítl alchymii a jak sám přiznává – pod-
nícen Komenského knihou Physicae Synopsis 
(1. vydání latinsky z roku 1633) přijímá před-
stavu vnitřního pohybu molekul v látce a stává 
se zakladatelem vědecké chemie. Při dovršení 
prací na vývěvách v roce 1658 již Hooke obrací 

o

obr. 1 Robert Hooke

obr. 2  Micrographia – Hookeovo životní dílo



svou pozornost na problém přesného měření 
času a na chronometry, mající fundamentální 
význam pro zvýšení přesnosti určování ze-
měpisných délek, což byla důležitá otázka 
s velkým úsilím řešená po celá staletí.

Hookovo dílo je velmi rozsáhlé, originální 
a historicky i věcně významné. V duchu po-
lyhistorismu jeho doby nebylo takřka oblasti 
optiky, fyziky a techniky, kde by nezanechal 
svou stopu. Ještě daleko větší než souhrn jeho 
výsledků však byl souhrn jeho nápadů a návrhů 
nejrůznějších aplikací, jimiž takřka sršel kolem 
sebe na všechny strany. Negativním rubem 
tohoto jeho všestranného talentu však bylo 
také to, že mnohé ze svých idejí nedokončil 
a že si apriori pojišťoval dopředu prioritu svých 
domnělých či skutečných objevů – jakmile 
je totiž někdo samostatně objevil či „dotáhl 
do konce“, byl hned „atakován“ Hookem, 
reklamujícím svou prioritu. Tak vznikly např. 
i konflikty s Newtonem, který proto otálel s vy-
dáním své Optiky několik desetiletí, až Hooke 
zemře, aby se opět nemusel zdržovat polemi-
kami s ním. Pro ilustraci těchto Hookeových 
postojů uveďme alespoň jeden příklad: když 
zkoumal pružnost spirál při deformaci tahem, 
neuvedl vůbec základní vzorec, který dnes 
nese jeho jméno, ale uveřejnil jen kryptogram 

„ceiiinosssttuv“, aby snad pozdější objevitel 
byl zaskočen tím, že již on, Hooke, napsal 
dříve ono „ut tensio, sic vis“, čili „jaké napětí, 
taková síla“. Nevyjádřil tedy přímou úměrnost 
mezi napětím a deformací, ale pouze mezi 
napětím, jemuž je pružné těleso podrobeno, 
a mezi napínající silou. Přesto, snad „silou 
tradice“ a faktu, že se vůbec jako první zabýval 
pružností, pojí se dnes zákon s jeho jménem. 
Zato v mnoha jiných oblastech se mu připisují 
objevy plným právem.

V optice 1. proslul jako radikální stoupenec 
Huygensovy vlnové teorie světla a odpůrce 
jak Newtonovy korpuskulární či emanační te-
orie, tak jako kritik jeho koncepce o složeném 
charakteru bílého světla. Vlnovou teorii světla 
obohatil jako první poznatkem, že jde o vlnění 

příčné, ovšem bez důkazu či hlubších důvo-
dů, jež byly nad možnosti tehdejší vědy.

2. Objevil světelné proužky vznikající po prů-
chodu světla tenkou mezerou mezi rovinnou 
skleněnou deskou a mezi vypuklou plochou 
čočky na desku položenou. Takto vzniklé 
proužky se dnes přesto nazývají Newtonovy 
proužky – a to proto, že teprve Newton je 
dovedl fyzikálně objasnit, což ovšem vzbudilo 
Hookovu krajní nevoli.

3. Hookův životní zájem a také jeho největší 
zásluhu a slávu představuje mikroskopie. V té-
to oblasti patřil skutečně k prvním a nejpřed-
nějším badatelům: zdokonalil osvětlení pozo-
rovaných objektů v mikroskopu, objevil buňky 
a pozoroval a popsal strukturu nejrůznějších 
nerostů a kovů, zejména železa. Již ve svých 
třiceti letech vydal své největší dílo – obsáhlou 
knihu Micrographia (Londýn 1665).

4. Vynalezl irisovou clonu; k přesnému za-
měření dalekohledů zavedl nitkový kříž, takže 
teprve od té doby byl rozřešen spor tehdejších 
astronomů, zda je přesnější měření poloh 
hvězd dalekohledem či dioptrem bez čoček 
– ve prospěch dalekohledů. Z dalších přístro-
jů sestrojil např. helioskop k pozorování Slun-
ce, oktant k přesnému měření úhlů, vynalezl 
optický telegraf a dokonce navrhl konstrukci 
zrcadlového dalekohledu – ale nerealizoval ji. 
Zato Newton vynalezl vlastní konstrukci, usku-
tečnil ji sám ve dvou exemplářích, přičemž 
druhý z nich předčil všechny přístroje své 
doby; byl proto přijat za člena Royal Society, 
čímž ovšem vyvolal zatím tajené antipatie 
Hookovy i pocit ohrožení vážnou konkurencí. 
To však nebylo zdaleka všechno. 

5. V mechanice zdokonalil vývěvy, což nejvíce 
ocenil Boyle, zavedl pohon hodinovým strojem 
u astronomických dalekohledů, vynalezl ne-
pokoj u pérových hodin, dále „Hookův kloub“, 
založený na čelním ozubení kol zapadajícím 
do šroubovitých zubů, vynalezl stroj na dělení 
kruhu, zdokonalil Huygensův tlakoměr, navrhl 
vlastní barometr, sestrojil anemometr k měření 
rychlosti větru a zařízení k automatické registraci 
výsledků srážkoměrů a vlhkoměrů, stejně jako 
hustoměr pro měření slanosti vod, bathometr 
k měření hloubek vod a teploměr pro měření 
teploty v hlubinách. V díle De potentia restitu-

tiva z roku 1678 popsal své výzkumy z oboru 
pružnosti a v díle Lectiones Cutlarianae navrhl 
zmíněné principy automatické registrace.

6. Jako proslulý polyhistor zanechal svou vý-
raznou stopu také ve všech ostatních oblastech 
fyziky – snad kromě elektřiny. V akustice od 
něj pochází siréna s ozubenými koly, v termice 
zároveň s Huygensem navrhl jako základní 
body teplotní stupnice bod varu a mrazu vody 
a zavedl rtuťový teploměr i barometr s kruhovou 
stupnicí, umožňující vysokou přesnost měření. 
Zvýšení teploty vysvětlil jako zvýšení rychlosti 
chaotického pohybu molekul v látce.

7. V astronomii a geologii podrobně pozoroval 
Slunce a planety, změny na povrchu Země 
a v roce 1688 popsal vnitřní pohyby Země 
z roku 1674. Předpokládal rovněž, že gravitace 
Země ubývá s výškou, prováděl příslušná měře-
ní – ovšem neúspěšně, protože ještě nevěděl, 
že by musel vystoupit do kosmických výšek, 
nikoli jen na věže, což opět objasnil až Newton 
svým gravitačním zákonem. V biologii rozpo-
znal souvislost mezi změnami geologickými 
a změnami fauny a také jako první rozpoznal ve 
zkamenělinách zbytky starých organismů, nikoli 
jen domnělé „neúspěšné pokusy přírody“.

8. Byl dokonce výborným stavitelem – např. 
v Londýně postavil po katastrofálním požáru 
města v roce 1666 velkou novou nemocni-
ci. Byl rovněž matematikem a profesorem 
geometrie v roce 1665 na slavné Gresham 
College v Londýně.

Hooke tedy oprávněně budí náš respekt rene-
sanční šíří svého vědění a umění, o to větší, oč 
byly jeho počáteční podmínky nepříznivější.

RNDr. Vladimír Malíšek, CSc.

Literatura:
1. Espinasse, Margaret: Robert Hooke, 
London, 1956
2. Westfall, Richard S.: Hooke Robert,  
In Dictionary of Scientific Biography
3. Edwards, W. N.: Robert Hooke as a Geolo-
gist and Evolutionist, Nature 137, 1936, str. 96
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obr. 3  Hookův mikroskop

obr. 4  Nákres z mikroskopického pozorování modré 
mouchy včetně detailu kresby jejího křídla, z knihy Micro-
graphia, 1663

obr. 5  Detailní nákres očí a hlavy mouchy, z knihy 
Micrographia, 1665
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Progresivní čočkou MV-AKTIV INT nabízíme ideálního partne-
ra, který je velmi mnohostranný. Tak mnohostranný jako je 
i sám život. Koncept, MV-AKTIV INT dává volný prostor pro 
každý individuální vývoj, a to s dobrým pocitem, že je kvalita 
a nejmodernější technika adekvátně využita.   

Základem konceptu MV-AKTIV INT jsou požadavky trhu na 
moderní progresivní čočky. MV-AKTIV  INT integruje nejnovější 
možnosti a poznatky v oblasti technologie progresivní
korekce zraku:

  Vynikající snášenlivost
  Naprosto přirozené vidění
  Bezproblémové a rychlé přivykání 
  Široké zorné pole pro oblast do dálky,
  blízka i na střední vzdálenost
  Žádný skok obrazu
  Komfort vidění při rychlé změně směru pohledu
  Optimální vidění i v úzkých obrubách... 

  ... a k tomu přináší aktuální poznatky koncepce 
      individuálních progresivních čoček.

Přesný výrobní rozsah je uveden v ceníku.

MV-AKTIV INT PRODUKTOVÁ NABÍDKA

PLAST Rozsah hodnot

 + –

MV-AKTIV INT 1.74   -13,0

MV-AKTIV INT 1.67 +7,5 -12,0

MV-AKTIV INT 1.67 Transitions B/G +7,5 -12,0

MV-AKTIV INT 1.6 +6,5 -10,0 

MV-AKTIV INT 1.5 +6,0 - 7,0

MV-AKTIV INT 1.5  Transitions B/G +6,0 - 6,0

MV-AKTIV INT Short 1.6 +7,0 - 9,0

MV-AKTIV INT Short 1.5 +5,0 - 6,0

MINERAL  Rozsah hodnot

 + –

MV-AKTIV INT MIN 1.8  -14,5

MV-AKTIV INT MIN 1.7 +2,5 -13,0

MV-AKTIV INT MIN 1.6 +6,5 -10,0

MV-AKTIV INT MIN 1.6 Fototrop +6,5 - 7,0

MV-AKTIV INT MIN 1.5 +6,5 - 6,5

MV-AKTIV INT
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Náš největší soused a v mnoha případech 
i vzor ve vývoji oční optiky a optometrie s ob-
rovským napětím očekával výsledky oboru 
za rok 2006.

Nejočekávanější byla odpověď na otázku, 
zda již bylo dosaženo obratu, který byl v tzv. 
normálním roce 2002. To byl rok před blížící 
se zdravotní reformou. Nutno říct, že zdra-
votní reforma v Německu byla velmi rázná 
a silně restriktivní. Zcela logicky se dotkla 
i oční optiky.

Nyní se můžeme blíže seznámit s čerstvými 
údaji týkajícími se německé oční optiky a op-
tometrie za rok 2006.

Celkový obrat
Celkový obrat německých optik byl včet-

ně DPH 3,656 mld. eur. V grafu na obr. 1 
lze sledovat vývoj celkového obratu od 
roku 1999. Je patrné, že obrat po zdravotní 
reformě (rok 2004) neustále stoupá, ale 
hodnot tzv. normálního roku 2002 zatím 
nebylo dosaženo. To, jak dlouho jsou 
již obraty pod hodnotami z roku 2002, 
překvapuje všechny odborníky. Původní 
odhady mluvily o maximálně 2 letech. 
V každém případě je však vidět meziroční 
nárůst mezi rokem 2005 a 2006 o neuvě-
řitelných 8,5 %.

Struktura obratu
Velmi zajímavé je rozdělení celkového obratu 

na jednotlivé skupiny zboží – brýle, kontaktní 
čočky, pomůcky pro neslyšící (v Německu 
je mnoho optik, které tuto službu poskytují) 
a ostatní zboží jako dalekohledy, barometry, 
sluneční brýle... Jednotlivé podíly ukazuje 
graf na obr. 2.

Ve srovnání s rokem 2005 stoupl podíl 
brýlí o 10 % a zároveň klesl podíl kontakt-
ních čoček. Celkový prodej kontaktních 
čoček včetně roztoků a poskytování dalších 

služeb klesl na 312 mil. eur. Odhaduje se, 
že v Německu je asi 11,2 % nositelů kon-
taktních čoček, což je ve srovnání s Českou 
republikou 5x více.

Brýle
Souběžně se stoupajícím obratem logicky 

vzrostl i celkový počet prodaných brýlových 
skel. Ten dosáhl počtu 31,9 milionu kusů. Po-
čet prodaných a zákazníkovi předaných diop-
trických brýlí se vyhoupl na 10,2 milionu kusů. 
To znamená, že při celkovém počtu 10 100 
očních optik (viz obr. 5) připadá na jednu optiku 
1 009 prodaných brýlí. Pokud budeme dále 
uvažovat, že rok má přibližně 300 pracovních 
dní včetně sobot, zjistíme, že na jednu optiku 
a den připadají 3,4 nové brýle.

Jaká byla v loňském roce situace a struktura 
prodeje brýlových obrub a brýlových čoček? 
Tabulka na obr. 3 ukazuje podíl jednotlivých 
typů obrub na celkovém počtu. Nejvíce se cel-
kem jednoznačně prodávají kovové obruby. 
Sestupný trend byl potvrzen v poklesu prode-
je vrtaných brýlí a naopak vzestup prodeje byl 
zaznamenán u tzv. brýlí na silon. Tento trend 
lze pozorovat i u nás a jeho pokračování se 
očekává i v letošním roce.

Propastný rozdíl mezi optikou v České 
republice, na Slovensku a v Německu je 
v podílu prodaných plastových a minerálních 
čoček. V roce 2006 v Německu i nadále 
pokračoval nárůst prodeje víceohniskových 
brýlových čoček, především čoček progre-
sivních. Z čeho mají naši kolegové radost, 
je stoupající prodej vysokoindexových čo-
ček s dalším zušlechtěním povrchu. Tento 
trend přináší do pokladny oční optiky více 
prostředků.

Pojišťovny
Jak je nám již známo, proběhla v Němec-

ku v roce 2004 zdravotní reforma. Tato 
reforma se velmi drasticky dotkla i oboru 
oční optika. Jak? Situaci lze sledovat na 
výdajích pojišťoven na pomůcky pro brýle. 
Graf na obr. 4 ukazuje i podíl tzv. bývalých 
zemí NDR.

Celkové výdaje pojišťoven dosáhly za 
minulý rok 59 mil. eur. Před reformou se 
tato částka pohybovala okolo 650 mil. eur. 
Těchto 59 milionů tvoří v průměru necelá 
2 % obratu oční optiky. Pokud se podíváme 
do našich optik, najdeme i zde poměrně 
velké rozdíly.

Němečtí optici
 stále zaostávají za výsledky  

před zdravotní reformou

marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing 
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obr. 1  Vývoj obratu v Německu
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Počet očních optik
V celém oboru lze sledovat několik podstat-

ných skutečností:
–  nadále postupuje proces slučování očních 

optik a doslova „požírání“ optik slabších,
–  oslabování nezávislých optik a jejich 

prodej,
–  zesilování funkce zábrusných center pro 

optiky,
–  zvyšování individuálního přístupu k zá-

kazníkovi,
–  nárůst podílu řetězců.

Na celkovém obratu mají řetězce (10 nej-
větších v Německu) podíl téměř 40 %, ale 
v celkovém počtu očních optik tvoří pouze 
14 %. To jednoznačně svědčí o obrovské 
produktivitě a marketingových dovednostech 
řetězců. Počet optik lze sledovat na grafu 
na obr. 5.

Pracovníci v optice
Počet zaměstnanců v oční optice v Němec-

ku systematicky klesá. V roce 2006 poklesl 
na celkový počet 43 000, což znamená, že 
v každé optice pracují přibližně 4 zaměstnanci 
včetně majitele.

Zatímco u nás v České republice každý 
rok opustí školu asi 70–90 nových optiků 
a optometristů, situace v Německu je jiná. 
V roce 2006 klesal také počet nových optiků. 
Celkový počet nových pracovníků v oboru 
oční optiky na všech stupních vzdělávání byl 
přibližně 5 300.

Snem každého zaměstnavatele je logicky to, 
aby si mohl své zaměstnance vybírat. V oboru 
oční optik je nezaměstnanost v ČR naprostou 
výjimkou. V Německu bylo v prosinci uplynu-
lého roku celkem 1 250 nezaměstnaných 
oproti lednu 2006, kdy jich bylo více než 
2 500.

Při pohledu na uvedenou statistiku by se 
jistě dalo vybrat mnoho dalších zajímavých 
čísel. Nám může být pouze líto, že v České 
republice ani na Slovensku nejsou podobné 
údaje k dispozici.

Ing. Ivan Vymyslický
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obr. 2  Struktura obratu v %

obr. 4  Podíl pojišťoven na celkovém obratu

obr. 3  Prodané obruby a brýlové čočky

obr. 5  Počet optik v Německu
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Se SAGITTOU na MADEIRU 
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Letošní 13. ročník mezinárodního veletrhu 
oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA 
2007 využila společnost SAGITTA k vyhlá-
šení výsledků soutěže pořádané pro české 
i slovenské optiky v roce 2006. 

Organizátory a sponzory soutěže se poprvé 
stali kromě české a slovenské SAGITTY také 
oba hlavní dodavatelé brýlových obrub a slu-
nečních brýlí, společnost Ferdinand Menrad 
Gruppe Německo (výrobce značek MENRAD, 
JAGUAR, DAVIDOFF, JOOP!, ZEISS a MOR-
GAN) a společnost CHARMANT Group Ja-
ponsko s evropským zastoupením v Karlsfeldu 
u Mnichova (výrobce značek CHARMANT, 
PUMA, ESPRIT, ELLE, DressCode, NODOKA, 
ARISTAR, VALMAX). Touto velkou celoroční 
soutěží oslavila SAGITTA 15. výročí založení 
společnosti v roce 1991 v Bratislavě. 

Vyhlášení vítězů soutěže se konalo v pátek 
23. února 2007 již tradičně ve velkolepém 
prostředí hotelu Holiday Inn v Brně. Slavnostní 
atmosféru osvěžili mladí studenti 2. ročníku 
muzikálového oboru Janáčkovy akademie mú-
zických umění v Brně s programem vytvoře-
ným z českých i světových muzikálů a věčně 
moderních českých i světových melodií.

Masivní podpora obou velkých světových 
výrobců oční optiky, společností MENRAD 
i CHARMANT, umožnila ocenění zatím 

největšího počtu účastníků soutěže v celé 
historii SAGITTY. Věcnými cenami za dru-
hé místo (luxusními pánskými a dámskými 
hodinkami JOOP!) bylo odměněno celkem 
25 očních optiků z ČR a SR, třetí cenu – la-
hodný koňak DAVIDOFF – si odneslo od 
SAGITTY domů 30 českých a slovenských 
očních optik. 

Největším magnetem pro všechny oční 
optiky byly bezesporu ceny hlavní – sedmi-
denní letecké zájezdy na ostrov snů – Ma-
deiru. Těšilo se z nich nakonec 19 českých 
a slovenských očních optik. Komu tedy 
podala Štěstěna pomocnou ruku a pomohla 
k cestě na portugalský čarokrásný ostrov 
proslavený nejen jako světová botanická 
pokladnice, ale též produkcí světoznámého 
madeirského vína? 

Největší důvod k jásotu měli zástupci ná-
sledujících očních optik, které byly v pátek 
23. února ve 21.00 hod v hotelu Holiday Inn 
vylosovány jako výherci cesty na Madeiru ve 
dnech 20.–27. května 2007.

Z České republiky to byly tyto optiky:
Oční studio Aleš Žejdl, Brno
Optika Richter, s.r.o., Brno
Jiří Malinský, Trutnov
Optika Panenka, s.r.o., Hradec Králové
Anna Kuběnová – Oční optika, Zlín
Apia CZ, s.r.o., Brno
Eurooptik s.r.o., Zlín
Bc. Jiří Látal – oční optika, Žďár n. Sáz.
Oční optika – Kateřina Šlíglová, Jihlava
Jan Rada, Karlovy Vary
Eurooptika Ježková, Ostrov
SF Optic s.r.o., Ostrava
Lynx Optik s.r.o., Pardubice
Michaela Černá – oční optika Novum, Hlučín
Axis Optik s.r.o., Domažlice 
Dr. I. Leštáková, Praha
Šárka Kocandová, Ivančice
Oční optika Jiří Bíma, Turnov
Herlango, s.r.o., Brno

Ze Slovenské republiky vyhrály cestu na 
Madeiru tyto oční optiky:
Optika EXCLUSIV, s.r.o., Bratislava
Očná optika – J. Zeliezka, Púchov
Optika KOBRA, Lučenec
Milan Karcz – Optika Millennium, Trnava
Optika Musitzová, Bratislava

Eva Mišíková – Falco Optika, Piešťany
H.N.P., s.r.o., Bratislava
Optik PROMINENT, s.r.o., Bratislava
Optika Na Vŕšku, Nitra
Optické centrum Evergreen, Malacky

Ve chvílích, kdy si čtete tyto řádky, jsou už 
cestovatelé z Madeiry opět doma a na své 
krásné zážitky pouze vzpomínají. 

O tom, jak cesta se SAGITTOU na jeden 
z nejatraktivnějších ostrovů světa – Ma-
deiru – probíhala, Vás budeme informovat 
v příštím čísle České oční optiky.

Ing. Jaroslav Majerčík,
SAGITTA Brno 

Největší hvězdou DAVIDOFF PARTY byla nejoblíbenější 
herečka Městského divadla Brno v roce 2006 a předsta-
vitelka hlavních rolí muzikálů např. Markéta Lazarová, 
Čarodějky z Eastwicku, Ježíš, Jazz Side Story a mnoha 
činoherních představení Ivana Vaňková. 

Nejen proslulé madeirské víno, květena a hory, ale 
i mořské laguny a pláže byly vytouženým cílem účastníků 
soutěže SE SAGITTOU NA MADEIRU 2007.

Přátelská uvolněná atmosféra je charakteristická pro 
všechny společenské akce pořádané SAGITTOU Brno. 
Ani losování výherců soutěže SE SAGITTOU NA MADEIRU 
2007 nebylo výjimkou.
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m

Statistika
v brýlové optice

Při psaní absolventské práce s názvem 
„Optické záření a jeho vliv na oko“ jsem mimo 
jiné zrealizovala statistiku, jejíž výsledky jsou 
velmi zajímavé. Vyplývá z ní, zda jsou lidé 
ochotni používat korekční pomůcky pro 
nápravu vizuálních dysfunkcí, dále jak si 
chrání svůj zrakový orgán před škodlivými 
účinky slunečního záření a jaký typ ochrany 
zraku lidé nejvíce preferují. Zjistila jsem, že 
poměrně malá část lidí je schopna dobře 
a bezpečně chránit svůj zrak před škodlivými 
účinky slunečního záření. Ve statistice jsem 
vynechala možnost využití UV filtrů, spíše 
mě zajímal postoj a názory laické veřejnosti 
v obecné poloze.

Při svém výzkumu jsem zadala stu respon-
dentů dotazník, který jsem sama navrhla, 
přičemž jsem se nezaměřovala na žádnou 
cílovou skupinu.

Výsledky statistiky
První dvě otázky v dotazníku se týkaly po-

hlaví a věku respondentů.
Dotazník vyplnilo 46 % mužů a 54 % žen. 

Snažila jsem se, aby byl poměr mužského 
a ženského pohlaví vyvážený.

Ve věkové kategorii do 20 let bylo 45 do-
tázaných osob (45 %), v kategorii od 20 do 
35 let bylo 30 osob, v kategorii 35 až 
50 let 6 osob a v kategorii 50 let a více bylo 
19 osob. Nejvíce dotázaných bylo ve věkové 
kategorii do 20 let. 

Třetí otázka zněla, zda má dotyčný refrakční 
vadu, případně jakým způsobem ji koriguje. 
Ze sta dotázaných nosí 45 % pouze dioptrické 
brýle, 2 % převážně kontaktní čočky, 5 % kon-
taktní čočky střídavě s brýlemi a 48 % dotáza-
ných nenosí brýle ani kontaktní čočky.

Přesto, že jsem se snažila alespoň částeč-
ně se zaměřit na část populace s refrakční 
vadou, téměř polovina respondentů uvedla, 
že refrakční vadu nemá. Na grafu 3 vidíme, 
že poměrně malé procento dotázaných nosí 
kontaktní čočky. Z toho můžeme usuzovat 
např. na to, že velká část populace nepouží-
vá kontaktní čočky a zůstává konzervativně 
u brýlí, nebo má s kontaktními čočkami 
špatné zkušenosti, případně není dosud 
obeznámena s jejich výhodami.

Pomocí čtvrté otázky jsem zjišťovala, ko-
lik dotázaných respondentů nosí brýle se 
zabarvenými čočkami a popř. jakou barvu 
čoček upřednostňují. 22 % dotázaných 

upřednostňuje hnědou barvu, 15 % šedou, 
3 % modrou, 1 % oranžovou a 2 % fialovou 
barvu. Růžovou a žlutou barvu neuvedl ani 
jeden z dotázaných. Zbylých 57 % tento typ 
čoček nepoužívá. 

Z výsledků tedy vyplývá, že uživatelé zabar-
vených čoček u brýlí upřednostňují hnědou 
a šedou barvu, která nejlépe chrání proti 
slunečnímu záření. Ostatní barvy jsou pravdě-
podobně používány jako módní doplněk nebo 
do určitých podmínek (mlha – oranžový filtr). 
Jelikož nadpoloviční většina dotázaných tento 
typ čoček nepoužívá, měly by ho provozovny 
očních optik podle mého názoru více propa-
govat a zdůrazňovat jeho přednosti.

V páté otázce jsem se ptala na to, jakou 
intenzitu zabarvení čoček dotázaní upřed-
nostňují. 

Z možností jsem uvedla nejméně intenzivní, 
střední, velmi intenzivní a stupňovité zabar-
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graf 1  Věková kategorie – pohlaví

graf 2  Věková kategorie – struktura věku

graf 3  Refrakční vada

graf 4  Barva brýlových čoček

graf 5  Intenzita zabarvení brýlových čoček



vení. První možnost volilo 8 % z dotázaných, 
střední zabarvení 22 %, velmi intenzivní 11 % 
a stupňovité zabarvení 2 %. Zbylých 57 % 
respondentů tento typ čoček nepoužívá.

Výsledek v procentech ukazuje, že pokud 
dotázaní nosí brýle se zabarvenými čočkami, 
vyžadují většinou střední intenzitu zabarvení. 
Lidé tedy pravděpodobně nejčastěji volí zla-
tou střední cestu.

Šestá otázka se týkala používání samoza-
barvovacích čoček v brýlích a výběru jejich 
barevného odstínu, respektive barvy. Na 
výběr byla šedá a hnědá barva. Šedou barvu 
používají 4 % a hnědou barvu používá 7 % 
z dotázaných. Zbylých 89 % nepoužívá brýle 
se samozabarvovacími čočkami.

Rozdíl v počtu procent mezi šedou a hnědou 
barvou není nijak vysoký. Dost velká část 
uživatelů brýlí však korekční pomůcku se 
samozabarvovacími čočkami vůbec nenosí. 
Domnívám se, že tento stav je způsoben 
zejména špatnou informovaností o existenci 
těchto čoček, ale možná také jejich cenovou 
dostupností.

V sedmé otázce jsem zjišťovala, jak si 
dotázaní chrání oči před slunečním zářením 
při sportu. Nejvíce dotázaných – 52 % – si 
chrání oči sportovními slunečními brýlemi, 
6 % kontaktními čočkami v kombinaci se 
sportovními slunečními brýlemi, 4 % diop-
trickými brýlemi v kombinaci se sportovními 
brýlemi a 2 % dioptrickými spor tovními 
brýlemi. 36 % dotázaných neuvedlo žádnou 
z možností.

Nadpoloviční většina dotázaných neprovo-
zuje sport nebo si chrání oči jinak, než bylo 
uvedeno v možnostech dotazníku, případně 
si zrakový orgán nechrání vůbec. Využití 
sportovních slunečních brýlí u respondentů 
je poměrně velké. 

V poslední, osmé otázce jsem se ptala, zda 
si dotázaní myslí, že dostatečně chrání svůj 
zrak před možnými škodlivými vlivy sluneční-
ho záření. 41 % odpovědělo ano, 7 % ne , 43 % 
ne zcela a 9 % odpovědělo nevím.

Pouze 41 % respondentů uvedlo, že si myslí, 
že svůj zrak chrání dobře. Je to bohužel po-
měrně malé procento. Zbylé tři možnosti se 
již přiklánějí k negativní odpovědi. Domnívám 
se, že je to způsobeno špatnou nebo nedosta-
tečnou informovaností o tom, jak je oko citlivé 
vůči negativním vlivům životního prostředí 
a zvláště slunečního záření.  

Závěr
Statistika ukázala, že ta část populace, 

která nemá refrakční vadu zraku, si chrání 
oči většinou pouze slunečními brýlemi a při 
sportu pouze sportovními slunečními brýle-
mi. Zabarvené nebo samozabarvovací čočky 
používají převážně lidé, kteří mají refrakční 
vadu, čili ti, kteří nosí dioptrické brýle. Pod-
le mého názoru je to dáno tím, že tito lidé 
častěji navštěvují provozovny očních optik, 
a jsou proto profesionálně informováni očním 

optikem o možnostech ochrany zrakového 
orgánu před slunečním zářením.

Jak již bylo uvedeno v úvodu článku, tato 
část výzkumu nepostihuje některé podrob-
nější aspekty důležité pro ochranu zraku před 
slunečním zářením, jako je např. používání 
UV filtrů.

Barbora Böhmová,
studentka 3. ročníku oboru diplomovaný 

oční technik, Vyšší odborná škola zdravot-
nická a Střední zdravotnická škola, Alšovo 

nábřeží 6, 110 00 Praha 1
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graf 6  Používání samozabarvovacích čoček v brýlích

graf 7  Způsob ochrany očí před slunečním zářením 
při sportu

graf 8  Ochrana očí před možnými škodlivými vlivy 
slunečního záření

Uživatelé zabarvených čoček u brýlí upřednostňují hnědou a šedou barvu.



Technologie i-technologyTM zajišt’uje nepřekonatelnou čistotu vidění.
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- 1 704 respondentů nosících brýlové čočky
- 387 očních optiků

Výzkum

USA

BRAZÍLIE

NĚMECKO

HONG KONG

FRANCIE

JAPONSKO

ITÁLIE

INDIE

Společnost Essilor provedla celosvětovou studii,
která měla určit nejdůležitější argument při koupi
nové brýlové čočky.

Výsledek
Čistota vidění je nejdůležitějším faktorem

Prach & znečištění
Nepřítel čistého vidění Č.1

- 40% nositelů brýlových čoček s antireflexní vrstvou (AR) uvádí, že prach, znečištění

a obtížné čištění pro ně představují největší nevýhody antireflexních úprav

- Více než 50% očních optiků uvádí, že nositelé brýlí si nepřejí čočky s AR úpravou,

protože jsou náchylnější na znečištění a obtížněji se čistí

Úprava vylepšující vlastnosti pro AR vrstvy Č.1

Více než 70% očních optiků i nositelů brýlí uvádí, že mají zájem o čočky

s povrchovou úpravou odpuzující prach

Oční optici i nositelé brýlí by si přáli brýle, které by se snáze čistily
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Jedinečná technologie,
výrazné zlepšení

ionty: inspirováno technologiemi používanými v kosmickém výzkumu a v optice optických vláken
inteligence: v pojetí nanášení vrstev podle podrobného odborného výzkumu společnosti Essilor*
*Na celém světě se každou vteřinu prodá jeden pár brýlových čoček Essilor s Antireflexní vrstvou.

Řešení
Díky nové technologii i-technologyTM, která byla původně vyvinuta pro kosmické účely a využití
v optice optických vláken, mohou dostat i ty nejlepší brýlové čočky ještě lepší vlastnosti.
Vědecké studie prokázaly bezkonkurenčně vysokou schopnost brýlových čoček s novou povrchovou
úpravou Crizal A2 odpuzovat prach a nositelé brýlí jednomyslně tuto vlastnost kladně ocenili.
Brýlové čočky s vrstvou Crizal A2. Byly zvoleny nejčistějšími brýlovými čočkami na trhu*.
*Výsledky smyslových testů provedených na reprezentativním vzorku 80 nositelů brýlí.

1. krok • Adhezní nanášení molekul
Bez technologie i-technologyTM - molekuly
AR vrstvy a krycí vrstvy nanášené metodou
napařování dostatečně nepřilnou.
S technologií i-technologyTM - povrch
je strukturovaný a umožňuje, aby větší počet
molekul pevněji přilnul k čočce.

2. krok • Zhuštění molekul
Při použití technologie i-technologyTM dochází
k intenzivnímu nárůstu energie, díky kterému
všechny molekuly, včetně nových molekul
s elektrickým nábojem zajišťujícím odpuzování
prachových částic, vytvoří kompaktní
stejnorodou vrstvu s absolutně optimálním
účinkem.

ii -- technologtechnologyy TMTM = = iions +ons + iintelligencentelligence
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Výhody jsou zcela jasné
Bez technologie i-technologyTM čočky s běžnou antireflexní úpravou přitahují
prachové částice - po vyčištění dokonce ještě ve větší míře.

S technologií i-technologyTM jsou brýlové čočky s povrchovou vrstvou Crizal
A2 skutečně bez prachových částic a snadno se čistí.

Přesvědčete se na vlastní oči

Ověřeno praktickými zkušenostmi
Smyslová analýza je vědecký obor, ve kterém jsou vlastnosti výrobku

vnímány a analyzovány pomocí všech pěti smyslů. Byla využita

v celé řadě oborů, včetně technicky vyspělých odvětví, ale také

v potravinářském a kosmetickém průmyslu. Essilor je první

společnost, která použila smyslovou analýzu v oblasti oční optiky.

Díky tomu bylo možno definovat vzájemný vztah mezi vědeckými

údaji (objektivní metoda) a vnímáním brýlových čoček s povrchovou

úpravou Crizal A2 nositeli brýlí (subjektivní metoda).

čich

zrak

sluch

chut’

hmat

1. Čočku pokrytou
prachem je třeba vyčistit.

2. Vodivá vrstva na povrchu
čočky zabraňuje při utírání
tvorbě záporných elektro-

statických nábojů.

3. Po otření čočky NEJSOU
prachové částice přita-
hovány zpět na čočku.

4. Čočka je skutečně bez
prachu a je absolutně

dokonale čistá.

1. Čočku pokrytou
prachem je třeba

vyčistit.

2. Třením při utírání se na
povrchu čočky vytváří
záporný elektrostatický

náboj.

3. Po dokončení utírání jsou
kladně nabité prachové

částice přitahovány
záporným nábojem.

4. Čočka tak není nikdy
dokonale zbavena prachu

ani dokonale čistá.
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Jednoduché testy
kvality zorného pole

Trvalé poškození zraku by mnohdy mohlo být 
zmírněno, pokud by onemocnění bylo včas 
odhaleno.

Jako první stanoví optometrista při svém vyšetření vizus naturalis 
a následně refrakční hodnotu. Někdy však přes veškerou snahu 
nedocílíme vizu 1. Správnost naší korekce ověříme stenopeickou 
štěrbinou. Jestliže se kvalita vizu přes štěrbinu nezlepší, docílili 
jsme maximální korekční hodnoty. Vizus je pravděpodobně narušen 
procesem, který lze odhalit až vyšetřením kvality zorného pole. 

Nutno podotknout, že i v případech, kdy je dosaženo vizu 1, může 
být zorné pole patologickými změnami omezeno. Například u diabetes 
se v důsledku neovaskularizace tvoří křehké pleteně cévek. Reakcí na 
jejich vznik a prosakování prorůstají sítnicí pevné membrány. Dochází 
k trakci a následně k odtržení sítnice. V mnoha případech však do 
pozdní fáze zůstává centrální vidění bez větších změn. Dalším příkla-
dem je hypertenze, kdy v důsledku vysokého tlaku v krevním oběhu 

dochází k utlačování zrakového nervu cévní pletení v místech pod 
papilou. Sevření nervových vláken se projevuje v podobě zužování 
zorného pole z periferie k centru, což postižený velmi dlouho nemusí 
vnímat negativně. Příčinou změn v zorném poli bývá neodhalená ne-
moc, či nemoc, kterou pacient nebere na vědomí, neboť svůj zdravotní 
stav bere na lehkou váhu. Včasným rozpoznáním změn lze předejít 
nebo alespoň oddálit vážnější poškození zraku. Nejčastějšími příči-
nami změn rozsahu zorného pole bývá právě hypertenze, diabetes, 
glaukom, věkem podmíněná makulární degenerace a katarakta.

Zorné pole zdravého oka by mělo mít rozsah přibližně 94° temporál-
ně, 60° nazálně, 70° dolů a 54° nahoru. Za účelem vyšetření lze použít 
několik jednoduchých testů, které jsou uznávanou metodou i v neu-
rooftalmologii. Jejich výhodou je, že nevyžadují náročná zařízení.

První test se týká kvality zorného pole. Postavíme či posadíme 
se s pacientem proti sobě tak, abychom měli oči ve stejné výšce. 

obr. 1

obr. 2 obr. 4

obr. 3
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Vzdálenost mezi vyšetřujícím a vyšetřovaným je přibližně 1 m. Požá-
dáme pacienta, aby si lehce zakryl jedno oko a podíval se na špičku 
našeho nosu. Špička nosu představuje většinou přibližně střed 
obličeje (obr. 1). Položíme pacientovi otázku, zda vidí náš obličej 
celý. Tím zjišťujeme, zda je centrální zorné pole kompletní a nemá 
výpadky. Pokud by se v centrálním zorném poli nacházely výpadky, 
nebyl by obraz našeho obličeje celistvý.

V případě dalšího testu požádáme pacienta, aby se díval do našeho 
protilehlého oka, tj. pacient se svým pravým okem dívá do našeho 
levého oka. Takto pacient fixuje oko po celou dobu druhé části testu. 
My pravé oko zavřeme, abychom mohli lépe fixovat otevřené oko vy-
šetřovaného. Své dlaně umístíme do výšky očí, přičemž jejich vnitřní 
strana směřuje k našemu obličeji a jejich hřbet k vyšetřovanému. 
Vzdálenost dlaní je taková, že vidíme pacientovo oko mezerou mezi 
rukama (obr. 2). Pacient jednak určuje, zda vidí obě ruce, a jednak 
to, jestli jsou obě ruce stejně kontrastní a v plném rozsahu. Následují 
polohy dle obr. 3 a 4. Tím určujeme kvalitu zorného pole. V zorném 
poli nemusí být přímo výpadky, ale v důsledku např. utlačování optiku 
při hypertenzi může být kvalita obrazu snížená. To se projeví právě 
sníženými kontrasty pozorovaných rukou. 

Změny ve smyslu narušení kvality zorného pole se mohou projevit 
i sníženou hodnotou barevného vnímání. Pro tento případ je třeba 

předkládat k posouzení např. dvě stejně barevné červené kartičky 
namísto rukou.

Test kontrastní citlivosti pak všeobecně provádíme monoku-
lárně i binokulárně. Za tímto účelem používáme speciální opto-
typy. Při vyšetření plynule snižujeme kontrast mezi podkladem 
a testovací značkou. Ve zjednodušené formě lze postupovat i tak, 
že necháme pacienta porovnat kontrasty pravého a levého oka 
při předložení totožného obrazu. Jelikož v naší praxi tento test 
používáme spíše k lepšímu docílení správné korekce, porovnává 
pacient nejen kontrasty, ale i velikosti obou obrazů. Dosáhneme-li 
korekcí uspokojivých výsledků při velikosti obrazů, ale neuspoko-
jivých při kontrastním testu, může být příčinou patologický proces. 
Velmi často bývá příčinou kontrastních změn mezi pravým a levým 
okem například šedý zákal. Je nutno mít na paměti, že s věkem 
se kontrastní citlivost snižuje, avšak například i výraznější rozdílné 
kontrastní vidění na pravém a levém oku by mělo být upozorněním 
na nedostatky ve zdravém vidění.

Další test, který provádíme, je test konfrontace zorných polí. 
Porovnáváme v něm zorné pole naše a pacienta. Pacient opět se 
zakrytým okem fixuje naše protilehlé oko. Poloviční vzdálenost mezi 
námi a pacientem tvoří přibližně naše pokrčená ruka (při vzdálenosti 
1 m je to přibližně 50 cm). Postupně ve všech meridiánech nasou-
váme do zorného pole pacientova i našeho výrazný bod, např. hrot 
tužky. Za stálé fixace má pacient určit okamžik, kdy postřehne pohyb 
v zorném poli (obr. 5–10). Tento fakt porovnáváme s naším vlastním 
postřehem, tj. porovnáváme naše zorné pole se zorným polem vy-
šetřovaného. Abychom dosáhli správného výsledku, musíme znát 
kvalitu a rozsah vlastního zorného pole. 

Oba tyto testy lze potvrdit ještě testem, při kterém neurčujeme 
pouze pohyb. Obměnou je test počítání prstů, kdy pacient určuje 

obr. 5 obr. 7

obr. 6 obr. 8
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počet předkládaných prstů. Tento test lze využít jak pro určení 
kvality centrálního zorného pole, tak pro určení jeho rozsahu. Otáz-
ka počítání však může přinést částečné zkreslení, které spočívá 
v prodlení mezi rozpoznáním pohybu a určením počtu prstů. 

Některé skupiny vyšetřovaných neudrží předepsanou fixaci 
a automaticky stáčejí pohled k pohybu, který se vyskytne v periferii 
zorného pole. Okamžik pohledu do periferie lze označit stejně jako 
verbální signál.

Vynikajícím a jednoduchým testem pro vyšetření kvality centrál-
ního zorného pole do 20° je použití Amslerovy mřížky (viz Česká 
oční optika 4/98).

Všechny výše uvedené testy jsou uznávanými neurooftalmologic-
kými metodami. Jejich aplikace v optometrii je vhodná jako prevence 
při onemocněních, která svými důsledky narušují správné vidění.

Bc. Martina Nováková

Literatura: 
Otradovec, J.: Klinická neurooftalmologie, Grada publishing, 
2003 
Millodot, M.: Dictionary of Optometry and Visual Science,  
Reed Educational and Professional Publishing Ltd., 1997
Studijní materiály PCO (Univerzita Pennsylvania College  
of Optometry)

V případě zájmu o jakoukoliv z výše uvedených pozic nám prosím zašlete svůj 
životopis na e-mail: andrea.horska@grandoptical.cz
dotazy na: Andrea Horská, tel.: 261 399 215

www.grandoptical.cz

Společnost GrandOptical
přijme nové spolupracovníky na pozice:

• Optometrista – pro města Praha, Plzeň, Pardubice,
 Karlovy Vary, Hradec Králové, Zlín, České Budějovice, Olo-

mouc. Nabízíme práci na plný i částečný úvazek a moderní 
přístrojové vybavení. Zároveň zajišťujeme celoroční školení. 

• Oční optik / Laborant – pro naši novou pražskou 
centrální laboratoř na výrobu brýlí. Požadujeme zkušenosti 
s výrobou všech typů brýlí. Možnost postupu na vyšší pozice 
v rámci centrální laboratoře. Zároveň hledáme laboranty do 
našich 5 laboratoří, které se nachází přímo v prodejnách.

GrandOptical je součástí skupiny Pearle Europe, která je číslem 1 na evropském trhu
a vlastní více než 2 000 obchodů v Evropě. Jsme dynamická společnost, která svým zá-
kazníkům nabízí kvalitní služby. V současnosti je GrandOptical 2. největším optickým řetězcem 
na českém trhu a provozuje 25 moderně vybavených prodejen po celé ČR.
Nabízíme Vám motivující platové podmínky, stabilitu mezinárodní společnosti a možnost 
profesního růstu.

obr. 9

obr. 10

placená inzerce
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Jednou z nejstarších metod očního cvičení 
je cvičení amerického oftalmologa Williama 
H. Batese (1860–1931). Byl přesvědčen, 
že zrakovou ostrost lze zlepšit uvolněním 
oka a mozku. Není-li zainteresovaná duše, 
člověk nic nevidí. Základním cvičením je za-
krývání očí dlaněmi – palming (palm – dlaň), 
sloužící k uvolnění očí. Cvičenec sedící 
u stolu si zakryje oči dlaněmi a po dobu 
1–2 minut sedí v naprosté tmě, přičemž 
hluboce dýchá, uvolní se a představuje si 
příjemné prostředí a sní. Následně cvičenec 
uvolní ruce a pomalu se adaptuje na denní 
světlo. Tato metoda bývá spojována s pod-
korigováním myopa o 0,5–1,0 D na dobu 
jednoho měsíce.

Metoda fading and feedback je založena na 
nácviku ovládání akomodace nekorigovaných 
myopů sledováním různě vzdálených reálných 
nebo imaginárních předmětů. Za slovní pod-
pory (hodnocení „dobře“, „správně“ apod.) je 
vzdálenost postupně zvětšována. Cvičení se 
provádí 2x denně po dobu 30 minut.

Metoda biofeedback předpokládá, že 
myopii způsobuje přehnaná akomodace, 
myopické oko je proto nutné uvolnit a dezako-
modovat. Cvičení se provádí na počítačových 
optometrech, které průběžně měří refrakci. 
Hodnota refrakce je signalizována i zvukově. 
Čím více je sníženo akomodační napětí, tím 
je zvukový signál hlasitější.

Užití hypnózy při léčení myopie je založeno 
na předpokladu, že podvědomí je mocnější 
než vědomí. Při hypnóze je uvolněno podvě-
domí a to pak příznivě ovlivní vidění myopic-
kého oka. 

Neurolingvistické programy vycházejí 
z předpokladu, že zkušenosti pacienta 
z doby, kdy byl ještě emetrop, jsou uloženy 
v nervovém systému a mohou být vhodným 
cvičením opět zpřístupněny, což se příznivě 
projeví na stávající myopii.

Rastrové brýle mají v neprůhledné plastic-
ké fólii řadu malých otvorů, které působí jako 
stenopeické clony a umožňují uvolněné, ostré 
vidění. Nověji jsou tyto fólie předkládány před 
dioptrické bifokální brýle. Zajišťují ostré vidění 
do dálky i do blízka (v horním díle určeném pro 
vidění do dálky je jiná velikost otvorů než ve 
spodním díle určeném pro vidění do blízka).

Další metodou cvičení je použití tzv. pro-
tibrýlí. Ty jsou u myopů osazeny spojkami 
+0,5 až +12,0 D. Jsou užívány při čtení a při 
sledování televize. Již několikaminutový 
intenzivní trénink se silnějšími protibrýlemi 
nahrazuje několikahodinové cvičení se slab-
šími spojkami. 

Dnes jsou již k dispozici také CD „Trénink 
zraku“, která obsahují přesný plán tréninkových 
postupů sloužících ke zlepšení myopie.

Optimistická tvrzení o výborných účincích 
cvičení zabraňujících myopii však nejsou 

jednoznačně potvrzena vědecky fundovanými 
studiemi. Důležitá jsou dlouhodobá sledování 
a srovnávání s kontrolními skupinami, které ne-
podstupují cvičení. Sledované osoby by měly 
být stejně staré, stejného pohlaví a rasy a měly 
by podstoupit stejně náročná oční vyšetření.

Lin a Ko uskutečnili v roce 1988 rozsáhlou 
srovnávací studii, při níž vyšetřili 604 ško-
lou povinných dětí na Tchaj-wanu. V první 
skupině bylo 390 dětí, které prováděly oční 
cvičení pod dohledem svých učitelů. Kontrolní 
skupinu tvořilo 214 dětí, které žádná cvičení 
neprováděly. Po 18 měsících cvičení, při 
srovnání refrakce v cykloplegii před cvičením 
a po něm, nebyl prokázán žádný pozitivní vliv 
cvičení na velikost myopie. 

Chung (2002) zkoumal účinek podkorigová-
ní u skupiny školních dětí (ve věkové skupině 
9–14 let). Zjistil, že u dětí podkorigovaných 
o 0,75 D se jejich myopie nejenom nezmen-

refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakcer

Zastaví oční cvičení
progresi myopie?

V posledních letech se často setkáváme s velmi optimistickými informacemi, že se některým 
myopům díky intenzivnímu očnímu cvičení zastavila progrese jejich refrakční vady, zmenšila se 
krátkozrakost a že z některých myopů se dokonce stali i emetropové.

obr. 1  Palming – základní metoda cvičení 



šila, ale naopak – jejich myopie oproti skupině 
plně vykorigovaných dětí více postupovala 
(asi 0,5 D/rok).

Poměrně mnoho prací hodnotí metodu 
cvičení fading and feedback. Bailliet, Clay 
a Blood (1982) zjistili po tomto typu cvičení 
velké zlepšení zrakové ostrosti. Na rozdíl od 
nich zjistili Rosen a kol. (1984), Leung a kol. 
(1987) a Gill a kol. (1986) jen malé zlepšení 
a Pbert a kol. (1988) nezjistili při srovnání 
s kontrolní skupinou dokonce žádné zlep-
šení vidění. V žádné práci nezjistili změnu 
optických prostředí, která by mohla vysvětlit 
změnu zrakové ostrosti. Stav refrakce tedy 
zůstal nezměněný.

Ke stejnému závěru dospěl i americký of-
talmolog Angi (1996), který aplikoval metodu 
biofeedback. Po roce cvičení se dokonce 
myopie lehce zhoršila, a to jak ve skupině 
cvičících, tak ve skupině kontrolní. Na rozdíl 
od studentů, kteří brýle nenosí, se zraková 
ostrost u středoškoláků nosících korekci ne-
patrně, ale statisticky významně zlepšila. 

Koslowe a kol. (1991) nezjistili ve skupině 
30 osob ve věku 10–40 let žádné statisticky 
významné zmenšení myopie, zjistili však 
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malé, statisticky významné zlepšení zrakové 
ostrosti. 

Timo Klan (1997) dospěl po zhodnocení 
27 studií k závěru, že očním cvičením nelze 
myopii ovlivnit. Refrakce s cykloplegií i bez ní 
zůstává nezměněná. Převážná většina studií 
však po prováděném cvičení prokázala zna-
telné zlepšení zrakové ostrosti.

Zlepšení zrakové ostrosti dosažené intenziv-
ním cvičením může být různého stupně. Lepší 
výsledky bývají při použití známých optotypů 
a u myopů, kteří nosí stále brýle. Monokulární 
trénink vede ke zlepšení vizu i na druhém 
oku, zlepšení však není tak velké. Kvalitnější 
vidění však není trvalé, přetrvává obvykle po 
dobu asi 10 dní.

Dosud nebylo jednoznačně vysvětleno, 
proč se po cvičení vidění zlepší. Mon-Williams 
a kol. (1988) a Georgeson a kol. (1975) před-
pokládají, že cvičením dochází ke zlepšení 
kortikálního kompenzačního mechanizmu, 
avšak nedochází ke změně refrakce. Cvičení 
příznivě ovlivňuje u stresové myopie jak vizus, 
tak dioptrickou hodnotu refrakce, a to příz-
nivým ovlivněním vysokého akomodačního 

napětí. Dojde-li u dospělých ke kolísání nebo 
ke zvýšení myopie, je vždy nutno myslet na 
možnou přítomnost celkového onemocnění, 
stresovou situaci nebo na přítomnost nepřízni-
vých optických podmínek při výkonu povolání. 
Při podezření na stresovou pseudomyopii 
musíme vždy, a to i u dospělých pacientů, 
provést vyšetření refrakce v cykloplegii. 

Při předpisu myopické korekce nesmíme 
myopa překorigovat. Nesmíme přecenit odpo-
věď vyšetřovaného na otázku, zda při zvýšení 
korekce o 0,25 D jsou znaky menší a černější, 
ale zvolit nejslabší rozptylku, se kterou jsou 
drobnější znaky spolehlivě rozeznatelné. Platí 
to zvláště pro myopy s velkou akomodační re-
zervou. Respektovat musíme i nečetné myopy, 
kteří nesnášejí obecně správnou minimální 
korekci, a lehce je podkorigovat.

doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

Literatura:
Wesemann, W.: Lässt sich die Kurzsichti-
gkeit durch Sehtraining verringern?, DOZ 
8/2006, Teil I, str. 32–35, DOZ 9/2006, 
Teil II, str. 42–48
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obr. 2  Rastrové brýle 

Intenzivním cvičením lze dosáhnout zlepšení zrakové ostrosti.
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Vyhodnocení veletrhu OPTA 
2007 s představiteli a.s. 
Veletrhy Brno

Jednání s vedením Společenstva se zú-
častnili zainteresovaní zástupci BVV v čele 
s obchodním náměstkem Ing. Hlouškem. 
OPTA 2007 byla hodnocena jako dosud 
nejlepší odborný veletrh v historii jak co do 
počtu vystavovatelů, tak i návštěvníků z Čes-
ké republiky i ze zahraničí. Statistické údaje 
toto konstatování potvrzují: výstavní plocha 
byla navýšena o 12 %, u zahraničních vysta-
vovatelů o 50 %. Pozitivně bylo hodnoceno 
partnerství se slovenskou OÚS (Optická únia 
Slovenska), které bude v příštích letech nepo-
chybně pokračovat. Slovenští vystavovatelé 
v letošním roce obsadili plochu o 110 % větší 
než v roce předchozím.

Ke statistickým údajům dodejme, že vysta-
vovatelé přijeli ze 24 zemí a mezi hlavní vysta-
vovatele patřily firmy z již citované Slovenské 
republiky, Polska, Dánska a Číny. 

Celkový počet návštěvníků/odborníků 
vzrostl o 15 %, zvýšený zájem byl zaznamenán 

i mezi laickou veřejností. Pozitivním trendem 
je i soustavně narůstající návštěvnost zahra-
ničních návštěvníků, kterých bylo přibližně 
20 % a přijeli na OPTU ze 32 zemí. Veletrh se 
postupně stává gigantem ve střední Evropě, 
neboť většina zahraničních účastníků a klientů 
se rekrutovala ze Slovenska, Polska, Maďar-
ska, Rakouska a Německa.

Z průzkumu spokojenosti vyplynulo, že 
více než 80 % vystavovatelů bylo s účastí na 
veletrhu spokojeno a zvýšily se i obchodní 
transakce, které jsou klíčovou součástí vele-
trhu či výstavy. Celkově lze konstatovat, že se 
na veletrhu sešla správná klientela. 

V závěru jednání diskutovali účastníci o ná-
mětech pro další období. Hovořilo se zejména 
o zkvalitnění propagace optiků a optometrie 
s cílem zvýraznit trend brýlí, které se pro ši-
rokou veřejnost, zejména pro mladší klienty, 
stále více stávají módní záležitostí.

Cenová regulace 
Dne 3. května 2007 se uskutečnilo jed-

nání zástupců SČOO s ředitelem odboru 
Cenové politiky Ing. Maštálkou. Jednání se 

uskutečnilo na základě a v souladu s jedná-
ním valné hromady Společenstva v únoru 
tohoto roku, kdy se diskutovalo o cenové 
regulaci a bezprostředně poté byl osloven 
ministr financí ČR Ing. Miroslav Kalousek. 
Delegaci Společenstva vedl jeho prezident 
Beno Blachut.

Výsledkem jednání, které bylo oboustranně 
velmi otevřené, je skutečnost, že ministerstvo 
financí podporuje trend zrušení cenových 
regulací, případně jejich předání na přísluš-
né resorty, které plní úkoly v této oblasti dle 
kompetenčního zákona (k němuž se aktuálně 
připravuje široká novelizace). 

Bylo dohodnuto, že Společenstvo zpracuje 
konkrétní návrhy, jakým způsobem budou 
poskytovány základní služby pro klienty na 
základě zákona č. 48/2997 Sb., o zdraví 
obyvatelstva (bude se jednat o legalizaci 
základního stavu, který stejně všichni oční 
optici plní). V dalším období v souladu s vý-
vojem politické situace bude řešena otázka 
paušálních úhrad v této oblasti, což by vedlo 
ke snížení byrokracie a finanční náročnosti. 
Ministerstvo financí je připraveno návrhy 
SČOO podpořit. 

Mgr. Miroslav Dvořák, tajemník SČOO
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obr. 1 Jednání valné hromady členů SČOO při veletrhu OPTA 2007

obr. 2 Stánek SČOO na letošním veletrhu OPTA
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Nedávný průzkum* prokázal, že zákazníci, kteří vyzkoušeli brýlové 

čočky Transitions, jim dávají přednost před svými čirými čočkami. 

Což je pochopitelné.....

Brýlové čočky Transitions umí více, než jen korigovat zrak. 

Ve venkovním prostředí pomáhají chránit před oslněním, únavou očí 

a UV paprsky. Uvnitř poskytují všechny výhody běžných čirých čoček.

Chytrá volba pro ochranu zdravého zraku.

ZÁKAZNÍKŮ DÁVÁ 
PŘEDNOST BRÝLOVÝM 
ČOČKÁM TRANSITIONS.

8 Z 10

Důvod č.1

*Zdroj: Guideline Research, NY, 2004.

NENÍ TO SNAD DOBRÝ DŮVOD PRO DOPORUČOVÁNÍ BRÝLOVÝCH ČOČEK TRANSITIONS? 
VÍCE DOBRÝCH DŮVODŮ NALEZNETE NA ADRESE WWW.TRANSITIONS.COM

Reason#1_TCH 02.indd   1 11/05/07   15:28:55
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Společenstvo českých optiků a optometristů 
pořádalo při letošním 13. ročníku veletrhu 
OPTA 2007 ve spolupráci s Veletrhy Brno, 
a.s., a za přispění Evropské rady optometrie 
a optiky ECOO 2. mezinárodní kongres pro 
učitele a odborníky v oboru optika a optometrie 
z nových a budoucích členských zemí EU.

Kongres obdobného typu jsme pořádali při 
veletrhu OPTA již popáté. Označení „2. meziná-
rodní kongres“ užíváme s ohledem na dvouletou 
spolupráci při organizaci kongresu s hlavní 
evropskou profesní organizací ECOO, která 
významně povýšila význam akce jak po odborné 
stránce, tak i ve smyslu mezinárodní prestiže. 

Kongresu se letos zúčastnilo historicky nej-
více účastníků – 72 z 18 zemí. Přednášející 
z významných evropských institucí zabývají-
cích se vzděláváním optiky a optometrie (Spo-
jené království, Německo, Norsko, Rakousko) 
zde předávali své know-how: vysvětlovali 
metody vzdělávání vybraných předmětů, in-
formovali o systémech bakalářského studia 
v jejich zemích, o průběhu zkoušek v souladu 
s Evropským diplomem z optometrie (ED), 
o postupech při elektronickém vzdělávání 
a také o oborovém výzkumu. Dva východo-
evropští přednášející (Rusko a Bulharsko) na 
závěr představili své národní specifické me-
tody provádění průzkumu trhu a postupy při 
prosazování legislativního uznání optometrie 
jako samostatné nezávislé profese.

Letošní kongres byl všemi zúčastněnými 
hodnocen velmi příznivě, neboť jim umožnil 
získat zajímavé a důležité informace. Tento 
kongres, v Evropě zcela ojedinělý, současně 
plní velmi specifickou funkci – zajišťuje dopo-
sud neexistující propojení vzdělávacích insti-
tucí ze střední a východní Evropy a umožňuje 
vzájemné seznámení jejich zástupců. Letošní 
kongres byl pozitivním zážitkem především 
proto, že zúčastnění delegáti spolu velmi živě 
diskutovali, předávali si informace a plánovali 

společné mezinárodní programy. Zdá se tedy, 
že pětiletá náročná práce Společenstva při 
organizaci tohoto kongresu konečně přináší 
hodnotné výsledky a že úroveň a význam kon-
gresu může v budoucnosti nadále růst.

Tato nevýdělečná akce Společenstva by 
samozřejmě nemohla proběhnout bez zájmu 
a finanční podpory společností působících 
v oboru. Chtěli bychom proto touto cestou 
poděkovat jak hlavnímu sponzorovi – společ-
nosti Essilor, tak i dalším společnostem, bez 
nichž by se kongres neuskutečnil. Děkujeme 
tedy tímto společnostem ExpoData, Dioptra, 
Hoya, Okula, Omega Optix, Optika Čivice, 
Metzler, Rodenstock, Sagitta a Zeiss.

Zúčastněné země na letošním kongresu:
Albánie, Bulharsko, Česká republika, Eston-

sko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Německo, 
Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rus-
ko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené 
království a Srbsko.

Odborný program kongresu:
•  Oftalmoskopie
  prof. Dr. Holger Dietze, TFH Berlín, Univer-

zita aplikovaných věd, Fakulta optometrie, 
Německo

• Zkřížené cylindry
  prof. Roger S. Anderson, Univerzita v Uls-

teru, Spojené království
• Prizmatická korekce – teorie a aplikace
  Dr. John Siderov, Univerzita Anglia Ruskin, 

Cambridge, Spojené království

• Komunikace s pacienty
  Peter Gumpelmayer, prezident Hornora-

kouské optometrické rady, Rakousko
• E-learning – výuka přes internet
  Kjell Inge Daae, Msc., Buskerud University 

College, Norsko
• Bakalářské kurzy optometrie
  Radoslav Ivanov, Alex Müntz, Univerzita 

aplikovaných věd, Jena, Německo
• Způsoby zkoušení 
  Kjell Inge Daae, Msc., Buskerud University 

College, Norsko
• Normy při optometrických výzkumech
  Dipl.-Ing. Sebastian Marx, JENVIS Re-

search, Německo
• Odborný průzkum ve vzdělávání optiků
  Ildar Ilyasov, ředitel, Lékařská odborná 

univerzita v Sankt Peterburgu, Rusko
• Uznání optiky a optometrie v Bulharsku
  Liliana Staňkova, prezidentka Národní aso-

ciace bulharských optometristů a optiků, 
Bulharsko

Ing. Pavel Šebek, 
SČOO, výkonný organizátor kongresu 

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

2. mezinárodní kongres OPTA 2007
pro vzdělavatele a odborníky v oboru optika a optometrie
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Počítač je již integrován do systému

2 verze Stolní

Samostatně stojící

Obsahuje všechny vlastnosti systému Swing

Poradenství

Porovnání brýlových čoček

Povrchové úpravy a barvy

Další prodej

navíc 3D centrační systém

Přesné měření rychle a jednoduše

� Na zvolenou brýlové obrubě je nasazen klip
s 8 3D značkami, které software Activisu bezpečně
rozpozná a na jejichž základě si provede kalibraci
a přepočet dalších údajů. Kamera rozpoznává značky
na klipu, mikropohyby hlavy jsou zaznamenávány
a digitalizovány
pro další 
použití.

� více než 100 obrázků je analyzováno během 3 vteřin a je vybírán
nejoptimálnější obraz, na kterém je pak provedeno měření

� Jednoduše 

klikáním myši (nebo dotykem na obrazovku – podle toho jaký model jste zvolili) nastavíte tvar, 
velikost a typ obruby, potvrdíte postavení středů a zornic a měření je hotové. Přesně a Profesionálně

Je samozřejmostí, že vybraná obruba se simulovanými brýlovými čočkami lze vytisknout, 
nebo poslat zákazníkovi E-mailem. Samozřejmě s logem Vaší optiky, s anoncí produktu, 
který jsme zákazníkovi nabídli a se spoustou dalších informací.

Přístroj Activisu Expert Xs pro Vás do ČR dováží společnost ESSILOR – OPTIKA, spol. s r.o.

Inzerat XS  23.5.07  20:02  Stránka 1

Copyright 1996–2007 Interactif Visuel System. All rights reserved. Activisu, Expert II by activisu, Swing 2 by activisu are trademarks of Interactif Visuel Systeme. All named brands belong to their respective owners.
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Program CR-39™
Společnost PPG Industries, která má 125 

výrobních závodů po celém světě, vyrábí prys-
kyřice pro potřeby optiků. Jako první uvedla 
v roce 1945 na trh materiál pro čočky z tvrdé 
pryskyřice, monomer CR-39®. V roce 2001 
pak na trh uvedla materiál s trojím účinkem, 
monomer Trivex™. 

PPG povolila odlévat čočky z materiálu 
CR-39® přibližně 20 společnostem. Tyto 
společnosti jsou zahrnuty do speciálního 
programu (tzv. CR-39™ Licensed Lens Cas-
ter Program). Program byl založen v souvis-
losti s 60letým výročím patentu na monomer  
CR-39®. Společnosti, které jsou součástí pro-
gramu, se zavázaly, že budou používat tento 
monomer v čisté, nikoliv hybridní podobě, 
a budou dbát především na kvalitu výroby. 
Program byl poprvé představen na veletrhu 
MIDO v roce 2006. V tomtéž roce byly na 
veletrhu Silmo v Paříži oceněny 3 ze společ-
ností, které pod program spadají, konkrétně 
Hoya Vision Care, Rodenstock a Shamir/
Eyal Optical Industry. V roce 2006 rozšířila 
společnost PPG seznam společností, které 
mají toto povolení, o svého dlouhodobého 

partnera Signet Armorlite, Inc., zaměřujícího 
se především na plastové čočky.

Čočky z uvedeného materiálu se v současné 
době používají především při výrobě plastových 
čoček a také se dle statistik nejvíce prodávají. 

Společnost PPG Industries je majoritním 
vlastníkem společnosti Transitions Optical, která 
dodává výrobcům optiky fotochromatické mate-
riály, spadá pod ni také společnost International 
Polarizer vyrábějící sluneční polarizátory. Dále 
pod ni patří společnost Intercast Europe S.p.A., 
zabývající se výrobou slunečních čoček z tvrdé 
pryskyřice. PPG kromě toho vyrábí skelná vlák-
na, chemikálie, průmyslové a ploché sklo.

Nový materiál na výrobu čoček 
Trivex®

Tento materiál se používá od roku 2001. Je 
velice lehký, vysoce průhledný (jako minerální 
sklo), odolný proti chemickým vlivům a je vhodný 
především pro brýle bez obrub. Thomas Fischer 
ze společnosti Knech Muller ze Švýcarska 
vyjádřil přesvědčení, že jej uvítají především 
ženy, protože se mimo jiné nemusí bát, že by 
make-up zničil povrch čočky. Tento materiál je 
univerzální a dá se použít pro různé účely – při 

sportu, při práci i ve volném čase. Je vysoce 
odolný a pevný, nedělají se v něm mikroskopické 
trhlinky, které se někdy objevují u polykarboná-
tových čoček po delší době používání. Čočky 
mají také UV ochranu. Pro své vlastnosti bude 
tento materiál zřejmě v budoucnu využíván pro 
čočky, které nosí děti a mladiství. Zástupce pro 
Českou republiku, Martin Cullen ze společnosti 
Omega Optix, vyjádřil přesvědčení, že Trivex® 
představuje skutečnou alternativu k polykarbo-
nátovým čočkám. Mnoho optiků se zatím necítí 
na to, aby s tímto materiálem pracovali, je to však 
vynikající materiál, se kterým určitě optici budou 
pracovat rádi a mohou jej i výhodně nabízet svým 
zákazníkům. Zákazníci si většinou nejsou vědo-
mi toho, z jakého materiálu jsou vyrobeny čočky, 
které používají. Uvádějí pouze to, že kdyby si byli 
vědomi, že některý materiál je lepší, jistě by si 
jej zvolili, a to v 94 % případů. 63 % respondentů 
konstatuje, že je pro ně důležitá váha, tloušťka 
a odolnost čočky. V roce 2007 se prodejnost 
nového materiálu zvýšila a očekává se, že se 
jeho používání ještě rozšíří.

Zdroj: tisková zpráva  
společnosti PPG Industries

Odkaz: www.cr39casters.com 

Dvě jména, která u mnohých z Vás vyvolají 
řadu vzpomínek, i když pro některé mohou být 
jen křestním jménem a příjmením, ke kterému 
není co přiřadit. Mám štěstí, že patřím k první 
skupině a dokáži si k těmto jménům přiřadit 
konkrétní zážitek, zkušenost. 

Proč píši tyto řádky? Důvod je prostý. Tito 
dva pánové před časem ve věku 80 let ukončili 
svoje putování mezi námi a mně to nedá si na 
ně nevzpomenout. Zavzpomínat si na to vše, 
čím ovlivnili jak samotný obor oční optika, tak 
i mnohé z nás, pro které se tento obor stal tím 
hlavním, čím plníme každodenní plán toho, co 
máme udělat, zařídit a čím se prostě živíme. 
Tito dva pánové to dělali také každý den a dělali 
to opravdu se zaujetím a dá se říci i s láskou.

Mám to štěstí, že jsem měl možnost setkat se 
s oběma. Více s Milanem Fidorem, díky mému 
zájmu o kontaktní čočky, ale oklikou jsem se prá-
vě přes ty čočky potkal i s Jindrou Königem.

Mé první setkání s Milanem proběhlo při 
zkouškách v rámci mého studia optometrie 
v Brně, kde zkoušel mimo jiné cizí jazyky a já 
jsem měl tak poprvé možnost setkat se spolu 
s ostatními s tímto člověkem, který byl oprav-
du nadšencem pro obor optiky, optometrie a 

v té době byl také jedním z nejzkušenějších 
aplikátorů kontaktních čoček u nás. 

Před časem jsem mezi různými papíry, které 
jsem si asi přinesl z Mostecké, našel jeden, jenž 
informuje o semináři, který byl určen pro lékaře a 
oční optiky a jehož náplní byly kontaktní čočky. 

Vedoucím semináře byl Milan Fidor. Zají-
mavé je datum, resp. rok, ve kterém se tento 
seminář pod záštitou doc. MUDr. Michala 
konal – je zde uveden rok 1966! Ano, opravdu 
rok 1966. Z pohledu historie kontaktních ge-
lových čoček to dokazuje naši zcela výjimeč-
nou pozici na světě a taktéž mimořádnou roli 
Milana Fidora při rozvoji kontaktních čoček 
v té době u nás. 

Jména jako prof. Wichterle, prof. Brůnová, 
Ing. Vodňánský, Fidor, Tregler, Bílek, Vanďur-
ka a další z té doby dokazují, kdo byli opravdo-
ví rodiče gelových kontaktních čoček.

Kontaktní čočky, optika a optometrie byly pro 
Milana alfou a omegou pro celý jeho profesní ži-
vot. Hluboké znalosti vyplývající i ze znalosti cizích 
jazyků neustále prohluboval a zároveň využíval 
pro rozvoj našeho oboru. Co je nutno obzvlášť 
ocenit, je to, že tyto znalosti ochotně předával dál 
a tím posunoval úroveň vědění nás dalších.

Kontaktní čočky mne zavedly i k Jindrovi 
Königovi. Bylo to v době, kdy jsem působil 
jako „inspektor pro kontaktní čočky“. Jednou 
z mých povinností v té době bylo pravidelně 
navštěvovat jednotlivá aplikační střediska a 
tím i krajské správy, pod které tato střediska 
spadala. Ústí nad Labem a celý kraj byl oblastí, 
ve které působil Jindra König, a to od samého 
vzniku krajské správy. Až s odstupem času 
je lépe vidět, jakou roli v tomto regionu coby 
ředitel krajské správy podniku Oční optika v té 
době hrál. Jeho organizační talent a také zájem 
o obor umožňoval rozšiřovat služby a otevírat 
nové nebo rekonstruované provozovny.

O tom, že to dělal dobře, svědčí zájem 
jeho „podřízených“ i v době, kdy si již užíval 
důchodu. Zájem, který trval až do posledních 
dní. Co víc si přát...

Závěrem snad ještě jeden důvod, proč jsem 
těchto pár řádků psal. Je to prosté – buďme 
všímaví k těm, které máme kolem sebe, všímej-
me si toho, co dělají a jak to dělají a řekněme 
jim slovo „děkuji“ včas. Jen proto, abychom si 
nemuseli vyčítat, že jsme třeba přišli pozdě. 

Beno Blachut, prezident SČOO

Novinky ve společnosti PPG Industries 

Vzpomínka na kolegy Milana Fidora a Jindřicha Königa
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Nová generace 
progresivních čoček 
Hoyalux iD

Použití progresivních čoček
Kolem 40. roku života se začínají objevovat 

problémy se čtením – tzv. presbyopie. Lidé, 
kteří mají tento problém (a je nás většina), čas-
to v kombinaci s některou z dalších poruch 
zraku (krátkozrakost – myopie, dalekozrakost 
– hypermetropie či astigmatizmus), chtějí 
čočky s tak krátkým a širokým přechodem 
z oblasti vidění na dálku do oblasti na čtení, 
jak je to jen možné. Zároveň však nechtějí 
zažívat nepříjemné pocity houpání a zkreslení 
obrazu, ke kterému u klasických progresiv-
ních čoček často dochází.

Tyto dvě vlastnosti nebylo v minulosti možné 
vyřešit a skloubit v jedné brýlové čočce k plné 
spokojenosti uživatelů. Společnost Hoya 
proto zvolila při vývoji nové generace pro-
gresivních čoček radikálně odlišný přístup. 
Spojila dohromady kvalitní periferní vidění 
na všechny vzdálenosti a pohodlné vidění 
v koridoru, to vše v novém designu progre-
sivní čočky, a nazvala jej Integrovaný Double 
(dvojitý) Progresivní Design – Hoyalux iD  
(iD = integrovaný design).

Příchod zcela nové generace 
progresivních čoček

Až doposud byl progresivní přechod 
z oblasti vidění na dálku do oblasti na blízko 
(a s tím spojené periferní zkreslení) řešen 
pouze na jedné straně čočky, a to dvěma 
způsoby. V prvním případě se progresivní 
plocha nachází pouze na vnější (konvexní) 
straně brýlové čočky, přičemž na vnitřní 
(konkávní) straně čočky je plocha vybrou-
šena tak, aby odpovídala hodnotě předpisu 
korekce na dálku. Ve druhém případě je 
přední strana kulovou plochou (sférou) 
a progrese i korekce na dálku je řešena 
na straně vnitřní. Je tedy nutné volit mezi 
dvěma možnostmi. První je krátký koridor 
mezi oblastí vidění na dálku a na blízko, čímž 
je omezena oblast vidění na blízko. Druhou 
je široká oblast vidění na blízko, progrese 
je však příliš dlouhá, což má za důsledek 
nepříjemné zkreslení obrazu.

Čočka Hoyalux iD znamená konec kom-
promisů, neboť spojuje to nejlepší z obou 
přístupů a vytváří jednu čočku poskytující 
krátký efektivní koridor s nejširšími ob-
lastmi vidění na všechny vzdálenosti bez 
zkreslení.

Integrovaný double progresivní 
design – první na světě

Zavedení integrovaného designu můžeme 
přirovnat k revoluci podobného významu, 
která se udála před několika desetiletími 
s příchodem první progresivní čočky.

Integrovaný design zaručuje, že veškeré 
komponenty progrese jsou optimálně rozlo-
ženy na vnější a vnitřní ploše čočky tak, aby 
zaručily ideální funkčnost a také pohodlí.

Umístění vertikálních komponentů pro-
grese na vnější straně čočky vykazuje 
minimální změny oproti běžným návykům 
při vertikálních pohybech hlavou a při rotaci 
oční bulvy. 

Umístění horizontálních komponentů pro-
grese na vnitřní straně zvětšuje šíři vidění 
v celé oblasti na dálku, střední zónu i oblast 
na čtení.

Výsledkem je snížená nutnost pohybů 
hlavou, celkově se tedy uživatel cítí velmi 
příjemně.

Nejmodernější technologie
V posledních letech se společnost Hoya vel-

kou měrou věnuje výzkumu a zdokonalování 
progresivních čoček. Zaměřuje se především 
na zvýšení stability obrazu a na to, aby bylo 
nalezeno ideální místo pro zaostření, ať hle-
díme jakýmkoliv směrem.

Individuální
progresivní brýlové čočky

obr. 2  Rovnoměrné rozdělení progresivních kompo-
nentů mezi vnější a vnitřní stranu čočky

obr. 3a   Hoyalux iD

obr. 3 Klasické progresivní čočky

obr. 1
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Deformace obrazu skosením
Deformace obrazu skosením je pocit ne-

rovnováhy při pohledu směrem vlevo dolů 
nebo vpravo dolů při použití progresivních 
čoček. Tento nepříjemný pocit je při použití 
klasických progresivních čoček těžko od-
stranitelný. Uživatelé si na nové čočky zvy-
kají obtížně a dlouho. U čoček Hoyalux iD 
je proces návyku pomocí nové technologie 
velmi snadný a rychlý.

Listingův zákon
Listingův zákon mapuje rozmanité pohyby, 

které oko činí při natáčení ze základní cent-
rické do excentrické polohy. Čočka Hoyalux 
iD rovněž neutralizuje nepříjemné důsledky 
vznikající nepoměrem mezi natočením oční 
a brýlové čočky, a to tak, že s nimi počítá při 
designu čočky.

Integrovaný bi-asférický/atorický povrch
Integrace dvou progresivních asféric-

kých povrchů vytváří zcela novou strukturu 
čočky. Tato vlastnost, společně s výji -
mečnou metodou výpočtu inspirovaného 
chováním lidského oka, přesněji odpovídá 
ergonomickým požadavkům uživatelů. 
Čočka tak může zabezpečit stabilní vní-
mání obrazu při podmínce binokulárního 
překrývání obrazů levého a pravého oka. 
Čočka Hoyalux iD:

–  je optimálně asférická ve všech směrech,
–  poskytuje perfektní přechod mezi pohle-

dem do dálky a na blízko,

– poskytuje ostrost vidění bez limitu,
–  umožňuje maximální rozšíření zorného 

pole.

Technologie free-form
Jedním z určujících faktorů kvality progresiv-

ních čoček je správné umístění vnější a vnitřní 
strany čočky, přesnost trojrozměrných výpo-
čtů a také výrobní proces. Čočky Hoyalux iD 
se vyrábějí pomocí:

–  technologie broušení zvané free-form,
–  speciální oboustranné technologie leště-

ní, která byla vyvinuta společností Hoya,
–  kontinuálního procesu měření při výrobě, 

při němž jsou přesně dodrženy všechny 
parametry čočky.

Ergonomické parametry
Při objednávání čoček Hoyalux iD je možné 

nastavit decentraci oblasti na čtení a celý 
inset adici s přepočtem designu dle monoku-
lárně měřené pupilární distance, vzdálenosti 
na blízko a individuálního předpisu. Tím je 
zaručeno dosažení nejpřesnějšího binoku-
lárního vidění.

Čočky Hoyalux iD je možné objednat ve 
dvou délkách koridoru (11 a 14 mm), čímž 
se nabízí možnost přizpůsobení velikosti 
a tvaru brýlové obruby. Uživatel si tak může 
vybrat obrubu dle módních trendů a vlastního 
životního stylu.

Vývoj 
Díky svým výjimečným vlastnostem se 

čočka Hoyalux iD stala velmi populární. 
Hoya proto v květnu 2007 představila 
nejnovější výsledek vývoje progresivních 
čoček – čočku Hoyalux iD Lifestyle, která 
bude zanedlouho nabídnuta i na tuzem-
ském trhu. Tento nejmodernější výrobek 
nabízí:

–  novou a pokrokovou progresivní free-form 
čočku za přijatelnou cenu,

– větší oblast vidění bez zkreslení,
–  stabilní a přirozené vidění ve všech 

směrech.

Čočky Hoyalux iD se vyrábějí z různých 
druhů materiálů vyvinutých společností Hoya 
a mají různé druhy povrchů, čímž lze vyhovět 
požadavkům všech zákazníků.

Ocenění
Kvalitu čoček Hoyalux iD si cení nejen mnozí 

spokojení uživatelé, ale vysoce ji hodnotí i od-
borné publikum. V roce 2004 získaly čočky 
hlavní cenu na mezinárodním veletrhu SILMO 
v Paříži a v roce 2006 zvítězily v kategorii 
brýlových čoček na mezinárodním veletrhu 
OPTA v Brně.

Shrnutí
Čočky Hoyalux iD patří v oblasti korekce 

progresivními čočkami k tomu nejlepšímu, 
co současný trh uživatelům progresivních 
čoček nabízí. 

Uživatelé: 
–  se cítí mnohem bezpečněji při pohybu, 

a to díky maximálnímu zmenšení defor-
mace obrazu skosením,

–  získávají kvalitní periferní vidění na všech-
ny vzdálenosti a popisují pohodlné vidění 
v koridoru,

– velmi rychle si navykají na čočky,
–  si mohou vybrat obrubu dle módních 

trendů a vlastního životního stylu.

Martin Činčura
Dioptra CZ a.s.

obr. 4  Technologie free-form zaručuje nejlepší optic-
ké zobrazení

HOYALUX iD
Press Release

The world’s first Integrated Double Surface 
Progressive Design rewarded
During the 10th anniversary of the Silmo d’Or awards Hoya Vision Care was rewarded with this
prestigious prize for its Hoyalux iD design.
As in previous editions the jury this year consisted of professionals of the optics industry, opticians,
decision makers in central purchasing organisations, specialised journalists and trade association
representatives.
All the members of the jury were unanimous about the spectacular, innovative concept of Hoyalux iD.

When designing Hoyalux iD Hoya took the process of seeing as a starting point by simulating reality. 
Hoya separated the front and back components, placed them in the most efficient position in relation
to the eye and integrated both surfaces into one, completely new lens. A radically different approach
compared to traditional progressive designs.

Using the two surfaces of a progressive lens dramatically reduces the amount of distortion in front
of the eye. It guarantees the fastest interaction and creates the largest distortion-free zone available
today.
This functional distortion-free field of view is ideal for presbyopic people who wear glasses,
regardless of the prescription. In addition, Hoyalux iD offers unprecedentedly effective and
comfortable vision in all directions and at all distances. 

Revolutionary evaluation technologies, such as the
quantification of the experience of movement of an
object or scene (Hoya calls this evaluation principle
‘Balanced View Control’) contribute to assurance,
steadiness and a secure feeling while wearing the
Hoyalux iD Double Surface Progressive Design.

With Hoya’s advanced FreeForm cutting and
polishing technique as the finishing touch, Hoyalux iD
represents a new generation of progressive lenses.

Silmo d’Or 
2004

obr. 5  Zlaté Silmo 2004
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Integrovaný design – optimální rozložení veškerých komponent progrese na vnější a vnitřní ploše čočky.
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Velmi efektivní kombinace dvou špičkových technologií - jedinečné 
biasférické plochy a zakázkového designu. Tyto benefity jsou 
optimalizovány pro každého zákazníka a zohledňují tvar obruby.
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Simulace zorného pole při pohledu na blízko.

Simulace zorného pole při pohledu do dálky.

Výhradní distributor pro Českou republiku:
Omega Optix s.r.o., Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem, ČR, tel.: (+420) 326 920 000
fax: (+420) 326 920 001, info@omega-optix.cz, www.omega-optix.cz

Přesnost v každém úhlu
• Extrémně ostré vidění při jakémkoli úhlu pohledu
• Optimalizace šikmého a periferního vidění 
• Perfektní trojrozměrné vidění 
• Velmi dobrá hloubka ostrosti 
• Lepší kontrast
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Dnešní svět obrazovek, počítačů, rychlých 
aut a extrémních sportů vede k neustálému 
zvyšování nároků na výkon očí a na vidění. 
Logicky se tedy objevují různé potíže s vidě-
ním a nesoustředěnost. Následně dochází 
k výraznému poklesu pracovního výkonu.

Nejčastější zatížení pro oči představuje 
dlouhodobá a nepřerušovaná práce do blíz-
ka. Ruku v ruce s touto zátěží se vyskytuje 
i množství drobných nekorigovaných potíží 
s binokulárním viděním.

Binokulární vidění (pohodlné a komfortní) je 
základním předpokladem toho, aby mohl člo-
věk během dne vykonávat všechny činnosti. 
Celou řadu drobných potíží je možno pravidel-
ným a přesně zaměřeným cvičením usměrnit 
a tím spolupráci obou očí zlepšit. Jak ukazují 
dlouhodobé vědecké studie, tzv. vizuální op-
tometrie je tomuto řešení nakloněna.

Historie vizuální optometrie a vizuálního 
tréninku je dlouhá již několik desetiletí. Byla 
založena v Americe a svého odborného 
a profesního vrcholu dosahuje v Evropě, 
především v Německu. Zde je velmi často 
vedle klasické refrakce součástí poradenství 
optometristů.

Cílem vizuálního tréninku je zlepšit a opti-
malizovat málo výkonné binokulární vidění 
a podchytit různé další symptomy, které 
zhoršují výkon očí. Celá řada potíží je spojena 
nejen s očima samotnýma, ale i s celým tě-

lem – jde např. o špatné držení těla při čtení, 
nevhodné pracovní podmínky, dlouhodobou 
zátěž. Vizuální trénink je tedy nejenom rela-
xace pro oči, ale zároveň umožňuje opětovně 
se naučit nebo zlepšit motorickou spolupráci 
těla, očí a mozku.

Symptomy popisující ne zcela plně 
funkční binokulární vidění:
–  časté bolesti hlavy v oblasti čela a spánku,
– špatná nebo slabá koncentrace,
– rozmazávající se písmena a text při čtení
– mžitky před očima,
–  při čtení nebo delší práci do blízka častá 

nutnost zavíraní očí,
–  písmena při čtení poskakují nebo se 

zdvojují,
–  čtení je možné jenom velmi pomalu a na text 

se musí často ukazovat prstem,
–  dlouhá doba zaostřování při přechodu 

z dálky do blízka a opačně,
– potíže s progresivními čočkami.

Symptomů existuje pochopitelně celá 
dlouhá řada a přirozeně se nevyskytují vždy 
současně. Celá řada lidí běžně nenosí brýle, 
a přesto se setkáváme i u této skupiny s po-
tížemi binokulárního vidění. 

Kdo vlastně může vizuální trénink uplat-
nit a komu může skutečně pomoci?

Dlouhá léta výzkumu ukázala, že jak optomet-
risté, tak oční lékaři se shodují na pozitivních 
účincích vizuálního tréninku. Pokud se liší, 
pak v názoru na to, kdy a jak je nutný a kolik 
lidí ho skutečně potřebuje, a je jim tudíž pře-
depisován.

Tento trénink může s úspěchem provádět 
student, pilot letadla, sportovec, který potře-
buje výbornou orientaci a přehled, nebo kaž-
dý, kdo má i jen drobné potíže s viděním.

Proto, aby se mohl tento trénink s úspě-
chem použít, je nutná dobrá znalost nejenom 
refrakce, binokulární korekce, ale i funkce 
jednotlivých svalů hlavy a nervů. V rámci 
vizuálního tréninku získává klient celou řadu 
informací a je mu doporučena řada cviků, 

které může praktikovat sám nebo s pomocí 
různých speciálních pomůcek.

V čem spočívá myšlenka vizuální opto-
metrie?

Je jednoduchá – jedná se o spolupráci 
očních svalů, centra vidění v mozku, akomo-
dace – zaostřování.

Pro tuto spolupráci a pro její posilování bylo 
vyvinuto mnoho cviků. Každý klient dostává 
individuálně sestavený plán cvičení. Tento 
plán spočívá v různých typech cviků, na jejich 
intenzitě a kombinacích. Cviky jsou založeny 
na změnách akomodace, konvergence, fúze, 
orientace pohledu, fixace bodu a pohybů, 
pohybů očí a hlavy.

Jak drobný příklad může sloužit níže uvede-
ný obrázek (obr. 2).

Každá metoda má určitý smysl, dále své 
hranice použití a hranice předpokládaných 
výsledků. Cvičení nemůže odstranit vady zraku 
v případech, kdy se jedná o patologické změny. 
Stejně tak není možné nepřetržitě cvičit a pak 
odložit brýle v domnění, že je klient nepotřebu-
je. Rozhodně není možné vizuálním tréninkem 
odstranit amblyopii a podobné vady zraku.

Vizuální optometrie je v každém případě 
další služba a servis vedoucí ke zlepšení 
výkonu očí a tím i pracovního výkonu. Je to 
další cesta k zákazníkovi a k jeho spokoje-
nosti a vede k tomu, že zákazník opakovaně 
vyhledá službu profesionála v oboru.

Ing. Ivan Vymyslický
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obr. 2  Pokuste se šilhat a dostat míč do branky. Pokud 
se vám to vůbec nedaří nebo míč z branky okamžitě vypad-
ne, není spolupráce obou vašich očí zcela v pořádku.

obr. 1  Ukázka drobné pomůcky pro nácvik konver-
gence a akomodace.
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Jakou úlohu ve Vašem životě hraje zrak?
Zrak v mém životě hraje zásadní roli. Od tří let čtu denně noty při hře 

na housle. V dětství jsem nosila také brýle, protože špatné osvětlení 
doma i na pódiích mi zkazilo zrak. Naštěstí se vada věkem upravila 
a nyní brýle nosit nemusím. Zrak je v mém povolání další nezbytnou 
součástí hned po hmatu a sluchu.

Věříte v lásku na první pohled, nebo se řídíte jinými smysly?
Věřím v intuici. V prvotní pocit. Ten nás vede jedinou správnou 

cestou. Další spekulace jsou projevem našeho ega a rozumu. 
Ve svém životě už jsem mnohokrát poznala, že kdybych neopus-
tila silou rozumu vnitřní hlas své intuice, ušetřila bych si mnoho 
problémů.

 Co Vás upoutá na první pohled – barva, tvar, zvuk, vůně, 
nebo něco jiného?
Jak u čeho a jak kde. Například u jídla je to vzhled a vůně. U umě-

leckého díla jeho energie. U lidí vzhled a síla osobnosti.

Na co se ráda díváte?
Na naše koně, psy a kočky. Jak spolu vzájemně komunikují. To je 

lepší než televize.

 Existuje něco, na co se vydržíte dívat hodiny? Na jaký obraz 
či výjev nikdy nezapomenete?
Na krajinu, na západy slunce v kraji, kde žiju, na moře. Úžasný byl 

pro mne okamžik, kdy jsem mohla stát v blízkosti Stonehenge.

 Na čem Vaše oko naposledy spočinulo a Vy jste byla úžasem 
okouzlena?
Mám nesmírně ráda oblohu. Pohybující se mraky. Podzimní příroda 

nabízí v souvislosti se změnou roční doby nádherné, až barokní scenérie 
mračen. Miluju slunce a ráda se dívám, jak vykukuje zpoza mraků.

Jaké místo na světě podle Vás stojí za vidění?
Stonehenge, pyramidy v Gíze, Himálaje a Sedona v Arizonské poušti.

Zavíráte před něčím oči?
Nejsem typ člověka, který by před problémy utíkal. Raději se stavím 

i k negativním věcem čelem.

Otevřel Vám někdy někdo oči?
Mnoho lidí, které jsem ve svém životě potkala. I ti, kteří mi uškodili. 

Ono je to relativní…

Houslistka a violistka, na housle začala hrát již ve třech letech. Studovala na konzervatoři v Praze a na 
Akademii múzických umění. Získala řadu ocenění na domácích i mezinárodních soutěžích, mimo jiné 
na Mezinárodní soutěži Yehudi Menuhina v Anglii, kde v roce 1993 vyhrála všechny hlavní ceny včetně 
titulu absolutního vítěze a zvláštní ceny za nejlepší interpretaci díla J. S. Bacha. Koncertuje nejenom 
v Evropě, ale i v USA a Japonsku, spolupracuje s význačnými orchestry a dirigenty po celém světě. 
Je sólistkou a uměleckou vedoucí souboru Collegium Gabriely Demeterové. S klavíristou Norbertem 
Hellerem natočila kompletní nahrávky šestnácti Mozartových sonát pro klavír a housle, poslední CD 
vyšlo na konci října 2006.

Jak to vidí...
Gabriela Demeterová

j



Nad čím byste přivřela oko?
Nad nedochvilností, pokud následuje omluva.

Je Vám něco trnem v oku?
Není. Beru svět, jaký je.

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

Všichni máme schopnost vidět za hrani-
ce materiálního světa. Jenom ji dobrovolně 
nepoužíváme. Stát se vidoucím vidím jako 
proces, kdy se člověk rozhodne jít duchov-
ní cestou a rozhodne se opustit vyznávání 
materiálních matric tohoto světa.

 
Co (nebo koho) byste střežila jako oko 

v hlavě?
Svoje děti.

Kdy se Vám nejvíce potvrdilo rčení „Oko, do duše okno“?
Téměř vždy. Platí to i u zvířat. Podle oka poznáte inteligenci, citlivost 

a charizma všech bytostí.

 Zažila jste situaci, kdy jste si mohla říct „Co oko nevidí, to 
srdce nebolí“? 
Ano. Je to sice krátkodobé řešení, ale někomu to vyhovuje. Já 

jsem pro řešení problémů.

Kdo a čím si u Vás udělá dobré oko?
Takhle lidi necenzuruji. Určitě mne však osloví slušné chování. 

Ovšem pouze forma nestačí. Důležitý je obsah. To říkal už Aristoteles. 
A já s tím plně souhlasím.

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

Jak si nejlépe odpočinete?
Spánkem, kvalitní četbou, procházkou v přírodě a domácím 

klidem.

Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
Raději ne. Zbytečně mne to ovlivňuje.

Co Vám udělá největší radost?
Projížďka na koni s mým partnerem.

Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Takové, které nejsou vidět.

Jaký vhled a poučení Vám dává Vaše práce?
Moje práce mne neustále, již 30 let, učí velké pokoře. Pouhý talent 

totiž nestačí. Musíte být pokorní a pilní. Skladby, které mám v re-
pertoáru třeba několik let, musím neustále cvičit, jako bych je hrála 

pouze týden. Taková je hra na 
housle. Neustále opakovat naučené 

a učit se nové.

Z pohádek známe situaci, kdy musí hlavní 
hrdina jít stále kupředu a nesmí se ohlédnout. Pře-

sto Vy osobně – co vidíte, když se ohlédnete (a co máte před 
sebou)?

Vidím, že toho mám za sebou ve svých 35 letech opravdu hodně. 
Že se za nic nemusím sama před sebou stydět. Při pohledu do 
budoucnosti se těším na to, co mne ještě čeká. Jaké vědomosti 
mohu ještě dosáhnout, jaké zajímavé bytosti mne na mé životní 
cestě ještě čekají.

Za rozhovor poděkovala redakce
Foto Jan Starý

jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... 
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Nad nedochvilností, pokud následuje omluva.

Co (nebo koho) byste střežila jako oko 

pouze týden. Taková je hra na 
housle. Neustále opakovat naučené 

a učit se nové.

Z pohádek známe situaci, kdy musí hlavní 

placená inzerce
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Broušení
Broušení je obrábění povrchu obrobku mno-

hobřitým nástrojem. Činnou část nástroje 
tvoří zrníčka brusiva s ostrými břity na povrchu. 
Brusivo může být buď volné, nebo vázané 
v pastovém, tukovém, pryžovém i kovovém 
pojivu. Může být upevněno jen na povrchu ná-
stroje (smirkové papíry, diamantové kotouče), 
nebo v celém jeho objemu (kotouče, brousky). 
Hlavní řezný pohyb je přímočarý, nebo kruhový 
(rotujícím nástrojem). 

Rotační broušení patří k základním čin-
nostem očního optika, protože ručním 
nebo automatickým tvarovým obvodovým 
zábrusem připravuje brýlové čočky pro jejich 
vsazení do brýlových obrub. Vybroušením 
speciální obvodové fazety na čočkách vytváří 
optik podmínky pro jejich dokonalé upevnění 
v drážce očnic brýlových obrub s očnicemi. 
Plochou fazetou zase upravuje okraj čoček 
pro montáž do obrub bez očnic. Jemného 
broušení pomocí brusných minikotoučků 
v ručních nebo stolních minivrtačkách vy-
užívá optik při opravách brýlí, dodatečném 
opracování a přizpůsobení brýlových obrub, 
při úpravě pájeného či lepeného spoje. 

Při tření obrobku o plochu brusného kotou-
če dochází k vývinu tepla. Proto se při brou-
šení minerálních a plastových brýlových 
čoček, mimo polykarbonátových, používá 
voda ke chlazení. Broušení polykarbonáto-
vých čoček, které jsou z termoplastického 
materiálu, vyžaduje speciální postup. 

 
Smirkování

Pod pojmem smirkování si většinou před-
stavíme ruční broušení brusivem nalepeným 
na papíře nebo na plátně. Používají se také ko-
toučové nebo válcové nástroje do vrtaček, je-

jichž rotující čin-
né plochy jsou 

p o t a ž e n y 
smirkovým 
plátnem.

Smirková-
ním se jem-

ně zahlazují 
plochy nebo 

okraje obrobku 
po pilování. Slouží 
k tomu smirková plát-

na nebo smirkové papíry. Jsou označovány 
číslem udávajícím zrnitost použitého brusiva. 
Brusivo se před použitím třídí prosíváním 
a číslo zrnitosti udává velikost použitého síta, 
kterým zrníčka brusiva propadla (počet otvorů 
na délku jednoho anglického palce). Čím je 
číslo vyšší, tím je použité brusivo jemnější. 

V oční optice používáme jen velmi jemné 
zrnitosti (kolem 200), aby se v povrchu ma-
teriálu nevytvářely rýhy. Při smirkování rovné 
plochy nebo hrany používáme smirkový papír 
nalepený na dřevěný kvádřík či destičku, aby 
se opracovávala celá plocha do jedné roviny 
a nedocházelo například k zaoblování jejích 
okrajů. 

K zahlazení jemných rýh po pilování nebo 
smirkování použijeme škrabku, kterou si mů-
žeme zhotovit například jemným vybroušením 
ze starého trojhranného pilníku. S přiměřenou 
opatrností se dá s úspěchem použít i střep 
skla s rovným a ostrým okrajem.

Brusiva a brusné kotouče
Nejdůležitější součástí brousicích strojů 

jsou brusné kotouče nejrůznějších tvarů 
a průměrů. Obsahují brusná zrna přírodních 
i umělých brusiv (smirek, oxid hlinitý – ko-
rund, karbid křemíku, karbid boru, diamant), 
která jsou stmelena do požadovaného tvaru 
pojivem – keramickým, kovovým, gumovým, 
plastovým. Podle tvrdosti pojiva se posuzuje 
tvrdost kotouče. Ideální je takové pojivo, kte-
ré během broušení uvolní povrchovou vrstvu 
brusných zrn až po jejich otupení. Dokud je 
zrno ostré a neopotřebované, mělo by zůstá-
vat ukotveno v pojivu na povrchu kotouče. 

Poréznost pojiva ovlivňuje odnášení třísek 
odbroušeného materiálu z prostoru broušení 

a množství chladicí kapaliny v místě tření ná-
stroje s obráběným materiálem. Jestliže byla 
brusná vrstva vyrobena za vyššího tlaku, má 
menší póry a chladicí kapalina do ní nemůže 
prostupovat.

Měkké umělé hmoty brousíme zpravidla 
tvrdými porézními kotouči s hrubší zrnitostí 
(plastové čočky, plastové obruby), křehké 
a tvrdé materiály (sklo, ocel) zase měkčími 
kotouči s jemnou zrnitostí. 

Velikost jemných brusných zrn (zrnitost) 
se uvádí v tisícinách milimetru nebo v mikro-
metrech.

 
Používaná brusiva:

•  křemenný písek – nejlevnější, tvrdost 
podle Mohse 7;

Zásady obrábění  
materiálů 3. část

obr. 1  Kovové diakotouče

obr. 2  
Nabroušený břit vrtáku

obr. 3  Nástroj s brusivem na povrchu
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•  pemza – sklovitá, pórovitá hmota vul-
kanického původu, mele se na brusný 
prášek;

•  karborundum – značí se C, karbid křemíku 
SiC – vyrábí se z křemene (SiO

2
) a koksu 

redukcí uhlíkem v pecích při teplotě asi 
2 000 °C (je tvrdší než korund – Mohsova 
stupnice 9,75); barva šedá a zelená;

•  smirek – směs tmavých, jemných zrníček 
korundu (65 %), křemene, magnetitu, 
slídy, pyritu; tvrdost 7,5 až 8,5;

•  korund – značí se A, přírodní oxid hlinitý 
Al

2
O

3
 znečištěný příměsemi oxidu žele-

zitého a křemene; polodrahokamy: safír 
(modrý), rubín (červený), topas (žlutý);

•  elektrokorund – elektrit – A – umělý 
korund, vyráběný tavením bauxitu s uh-
lím v elektrických pecích při teplotě asi 
2 000 °C; pozvolným ochlazováním 
taveniny dochází ke krystalizaci; bílý 
a růžový je nejtvrdší (stupeň 9), hnědý 
a černý je měkčí;

•  karbid boru B4C–BC – umělé brusivo vy-
ráběné v pecích při teplotě asi 2 500 °C, 
které se tvrdostí blíží diamantu (9,75); 
lesklé černé krystalky;

•  diamant – DT – nachází se v přírodě nebo 
se vyrábí; umělý diamant vzniká krystali-
zací uhlíku (krychlová soustava) za vysoké 
teploty a tlaku (průmyslová výroba od roku 
1955 v USA);

•  diamantový bort – směs diamantových 
krystalků většího stupně znečištění; po-
užívá se v bronzovém pojivu. 

Brusné kotouče se vyrábějí v nejrůznějších tva-
rech a velikostech. Do dílny oční optiky je vhodné 
pořídit si na drobné opravy sadu brusných 
minikotoučků, které se dají upínat do malé stolní 
vrtačky nebo ruční univerzální minivrtačky.

Keramické kotouče obsahují brusivo 
(karborundový nebo elektrokorundový prach) 

v celém svém objemu stejnoměrně promísené 
s keramickou hlínou. Z této směsi jsou zfor-
movány kotouče, které jsou v peci vypáleny 
při teplotě 1 200 až 1 500 °C. Dnes se s nimi 
však v očních optikách při obvodovém zá-
brusu čoček již nesetkáme. Plně je nahradily 
kotouče diamantové.

Diamantové kotouče obsahují přírodní 
nebo umělá diamantová zrna. Diamant je 
krystalická (krychlová soustava) forma uh-
líku. Je několikrát tvrdší než korund, ale je 
citlivý na vyšší teplotu při přehřívání kotou-
če. Za obyčejné teploty je uhlík mimořádně 
chemicky netečný. Za přítomnosti kyslíku 
diamant hoří, a to při teplotách nad 850 °C 
(grafit při 690 °C). Při zahřívání bez kyslíku 
se diamant mění ve stabilnější modifikaci, 
kterou je černý grafit (šesterečná krystalová 
soustava). Zvláště vrcholky zrn na kotouči se 
při broušení a přehřívání na teplotu 1 400 °C 
mohou měnit na tuto měkkou formu uhlíku. 
Proto je nutné dokonalé chlazení, nejlépe 
vodou, i když je diamant velmi dobrým vodi-
čem tepla.

Pro jemné kotouče se v oční optice používají 
spíše syntetické diamanty pro svou stejno-
měrnější velikost zrn. Pro předbrušovací 
kotouče se používá také přírodní diamantový 
prášek (diamantový bort), a to pro svou vyšší 
tvrdost (průměr zrn 51 až 181μm). 

Technologie výroby diamantových 
kotoučů

Tělo kotouče je vyrobeno nejčastěji z kovu 
(mosaz, hliník), na němž je po obvodu nane-
sena speciální tenká brusná vrstva.

 
Rozlišujeme dvě základní technologie vy-

tváření brusné vrstvy: 
•  Slinování – práškové pojivo je spolu 

s brusivem pod tlakem slinováno buď ješ-
tě přímo s polotovarem, nebo do podoby 
segmentů, které se pak na kovový poloto-
var pájí. Pro každý výrobek je tak potřeba 
vytvářet lisovací formu. Jako pojivo se po-
užívá bronz (80 % mědi, 20 % cínu a stopy 
železa a kobaltu), nebo pryskyřice. Obě 
složky musí být před spékáním dokonale 
stejnoměrně promíseny. Tloušťka brusné 
vrstvy na kotouči je velmi malá – od 1 mm 
do 2,5 mm. 

•  Galvanická technologie – nikl se galva-
nicky nanáší na kovový tvarový polotovar, 
který je tence pokryt brusivem. Vrstva 
niklu upevní brusná zrna na povrchu. Vý-
hodou této technologie je možnost kusové 
a malosériové výroby nástrojů přesně dle 
požadavků zákazníka, pevnější vazba 
pro opracování více abrazivních materiálů 
a možnost vytváření specializovaných 
nástrojů, které mnohdy nelze jinou tech-

nologií vyrobit. Touto technologií se vyrá-
bějí i předbrušovací kotouče do automatů 
na tvarový obvodový zábrus plastových 
brýlových čoček. 

Koncentrace  (K ) diamantov ých zrn 
v pojivu se udává buď v karátech (crt) jako 
hmotnost diamantového podílu v jednom 
cm3 brusné vrstvy, nebo v procentech 
objemu zrn ve vrstvě. Hmotnostní jednotka 
karát (1 karát = 0,205 g) se používá při 
obchodování s ušlechtilými kameny. Její pů-
vod nalezneme ve starém Orientu, kde jako 
závažíčka pro vážení drahokamů sloužila 
stejnoměrná semínka rohovníku obecného 
(Ceratonia siliqua), jehož plody se nazývají 
svatojánský chléb.

Koncentrace zrn v brusném nástroji by měla 
být zvolena taková, aby byla optimální pro da-
ný druh obrušovaného materiálu. Příliš velká 
koncentrace zvyšuje cenu kotouče, příliš 
malá prodlužuje dobu broušení.  

Fáze výroby diamantového kotouče:
–  výroba kovového těla kotouče,
–  smíchání pojivového kovového prášku 

s diamantovými zrny,
–  naplnění směsi do kruhové formy kolem 

nosného těla kotouče,
– spékání v elektrické peci,
– pomalé chlazení,
–  obroušení povrchu brusné plochy polo-

tovaru kotouče na kotouči ze SiC s cílem 
odkrýt první diamantovou vrstvu.

 
Zásady broušení 

Obvodová rychlost je u keramických kotou-
čů pro broušení silikátových čoček asi 4x menší 
(6–7 m/s) než u diamantových (20–30 m/s). 
U keramických kotoučů hrozí při vyšších rych-
lostech prasknutí vlivem odstředivé síly.

Vzorec pro výpočet obvodové rychlosti:

  v = n . d . π 
  n... otáčky kotouče
  d... průměr kotouče
  π... Ludolfovo číslo (3,14)           
 
Požadavky na brusné kotouče k obvodo-

vému zábrusu brýlových čoček jsou v oční 
optice protichůdné. Na jedné straně chceme, 
aby čočka byla co nejrychleji a nejpřesněji 
tvarově obroušena, na druhé straně však 
požadujeme, aby byla fazeta co nejhladší, 
bez okrajových výštipků. Tyto požadavky ne-
lze z časových důvodů splnit pouze jednorá-
zovým zabroušením jediným kotoučem. Proto 
se musí proces tvarového zábrusu brýlových 
čoček rozdělit do dvou etap: 

a) rychlé předbroušení na hrubozrnném 
kotouči,

obr. 4  Ruční diabrus s nádržkou na vodu
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b) pomalejší fazetování na speciálním 
profilovaném jemnozrnném kotouči s drážkou 
na fazetu.

Tyto dvě fáze lze u plastových čoček doplnit 
i leštěním fazety na lešticím kotouči.

 
V očních optikách se na obvodový tvarový 

zábrus brýlových čoček dříve používaly hlavně 
keramické kotouče. V dnešní době převažují 
podstatně rychlejší kotouče diamantové.

Při „suchém“ broušení termoplastických 
materiálů, např. celuloidu, acetátu, propionátu, 
PVC nebo polykarbonátových čoček, dochází 
při přehřívání k jejich tavení a následnému 
ulpívání na povrchu kotouče. Pro hrubé brou-
šení umělých hmot volíme porézní hrubozrnné 
kotouče, pro jemnější broušení pak kotouče 
plstěné, na které nanášíme tuhé brusné pasty. 
Na povrchu materiálu se nesmí tvořit hluboké 
rýhy, které by se leštěním nedaly odstranit. 

Přílišnému vyhřátí a tavení materiálu 
při broušení na sucho bráníme také:

– častou změnou místa opracování, 
– přerušovaným broušením, 
– mírnějším tlakem, 
– průběžným ochlazováním v misce s vodou.

Chlazení
Broušením minerálních čoček a čoček 

z CR39 bez účinného chlazení by docházelo 
nejen k prášení, ale i k přehřívání a poško-
zování nástroje i materiálu. Proto je nutné 
chlazení. Jako nejlepší chladicí prostředek 
se v tomto případě osvědčila voda. 

Voda je přiváděna do pracovního prostoru 
třemi způsoby:

• ze zabudované nádržky,
• přímým napojením na vodovod,
• čerpadlem v uzavřeném okruhu.

Malé ruční brusky mají nádržky na vodu zabu-
dovány přímo v krytu, a to buď nahoře, odkud 
voda samospádem odtéká na kotouč, nebo 
v dolní části, odkud je prostřednictvím mokré 
houbičky přenášena na otáčející se kotouč.

Druhý a třetí způsob přívodu chladicí vody se 
využívá u výkonnějších ručních brusek a pře-
devším u automatických brousicích zařízení, 
kde je třeba intenzivněji chladit i odplavovat 
vznikající odpad. Intenzita chlazení a odpla-
vování obroušených částeček je ovlivněna 
nejen množstvím přiváděné vody, ale i jejím 
chemickým složením (tvrdostí). Čím je voda 
tvrdší, tím hůře přilne k povrchu kotouče (je 
více odstřikována) a méně chladí jeho povrch. 
Proto se někdy do nádrže s vodou pro nucený 
oběh přidává speciální kapalina, která s vo-
dou vytvoří emulzi požadovaných vlastností 
(podrobněji bude popsáno v kapitole o brou-
šení na automatických bruskách).

Broušení nástrojů
Jen správně nabroušené nástroje jsou 

předpokladem kvalitní práce. Častým použí-
váním nástrojů se opotřebovává jejich činná 
část. Nemá na to vliv jen kvalita materiálu, 
ze kterého jsou vyrobeny, ale i způsob je-
jich používání. V oční optice se občas musí 
přebrušovat především šroubováky, vrtáky, 
průbojníky a škrabky.

Oční optik by měl udržovat v dokonalém 
stavu zvláště svůj šroubovák, který je jeho 
nepostradatelným nástrojem denní potřeby. 
Podle typu hlavy šroubu se používají dva typy 
šroubováků – křížový a plochý. Ideální plochý 
šroubovák by měl mít shodný průměr s hlavou 
šroubu a jeho čelo by mělo mít stejnou šířku, 
jakou má drážka v hlavě šroubu. Ideální by bylo, 
kdyby boční plochy šroubováku byly konkávně 
vybroušeny, aby se jeho čelo opřelo svou 
hranou o vnitřní boční stěnu drážky v hlavě 
šroubu pouze u dna drážky (viz obrázek v ČOO 
č. 3/2006 na str. 54). V žádném případě 
nesmí být čelo šroubováku vybroušeno do 
ostrého břitu. Přebroušení šroubováku se 
může provádět kvalitním jemným pilníkem nebo 
brusným minikotoučkem v ruční minivrtačce. 
Předpokladem úspěchu je dokonalé upevnění 
šroubováku ve svěráku.

K udržování plochého šroubováku v provozu-
schopném stavu se může také používat velmi 
jednoduchý přípravek, který se dá objednat 
u dodavatelů pomůcek a nástrojů pro oční 
optiky. Skládá se z plochého brousku ležatě 
uloženého v dřevěném loži a speciálního 
válcového vozíčku s otvorem, do kterého se 

zasune šroubovák. Po naklonění na potřebný 
úhel se posunuje šroubovákem spolu s vodicím 
vozíčkem po povrchu brousku a obrušují se tak 
postupně obě plochy činné části šroubováku. 

Nabroušení vrtáku je náročnější práce, která 
vyžaduje zkušenosti. Oční optici navíc používají 
vrtáky velmi malých průměrů, což broušení ještě 
více znesnadňuje. Šroubovák, škrabku nebo 
průbojník si však zručný optik dokáže zabrousit 
do přijatelného stavu sám. Jen musí dát velký 
pozor na přehřátí tenké špičky šroubováku nebo 
ostří škrabky. Došlo by ke změknutí funkční 
části nástroje. Pak by bylo nutno takový nástroj 
znovu zakalit, což už je práce pro zkušeného 
odborníka. Proto musíme brousit opatrně, 
přerušovaně, příliš netlačit a průběžně 
chladit nástroj v misce s vodou. Pravidelný 
odborný servis nástrojů se vždy vyplatí.

Údržba
Údržba kotoučů je nutná, poněvadž časem 

dochází k otupení hran zrn v povrchové vrst-
vě, zanešení prostoru mezi zrny částečkami 
opracovávaného materiálu, ale i k vybroušení 
rýh na pracovní ploše kotouče. Jestliže dojde 
broušením k nestejnoměrnému opotřebení 
povrchu kotouče, může se projevit jeho 
nevyváženost chvěním. Pak může dojít i k po-
škození ložisek hřídele kotouče.

V současnosti převažují diamantové kotouče, 
které se musí čistit („oživovat, obtahovat“) spe-
ciálními brusnými kameny. Cílem je odstranit 
tupá zrna a nanešené nečistoty (skelný prach) 
z povrchu brusné plochy. Oživení se provádí 
za chodu kotouče a dostatečného přívodu 
vody krátkým, několikrát se opakujícím při-
tlačením brusného kamene nasáklého vodou 
na pracovní plochu kotouče. Příliš časté čištění 
kotouče zkracuje jeho životnost, poněvadž 
brusná vrstva je velmi tenká. „Oživený“ diaman-
tový kotouč má zlatý kovový lesk. Doporučuje 
se používat brusné kameny dodané výrobcem 
brousicího zařízení pro daný typ kotoučů.

Pozor – speciální předbrušovací kotouče 
pro plastové čočky se tímto způsobem neo-
šetřují! Došlo by k jejich poškození.

Bezpečnost
Z hlediska bezpečnosti musí být kotouče 

dobře zakrytovány, aby nedocházelo k úra-
zům vlivem odletujících střepin, roztrženého 
kotouče nebo k zachycení volného oděvu 
nebo vlasů rotující částí brusky atd. Proto 
při jakémkoliv broušení vždycky používáme 
dobré ochranné brýle, nejlépe s plastovými 
nárazuvzdornými zorníky. Dlouhé vlasy musí 
být chráněny šátkem nebo čepicí! Pracovník 
nesmí mít na sobě oděv s volnými částmi! 

Ladislav Najman
Pokračování příště

obr. 6 

a)   b)   c)   

obr. 5  Sada diakotoučů do automatu (č. 1 – kotouč 
zhotovený galvanickou technologií)

obr. 6  a) Činná válcová část průbojníku, b) špatně na-
broušený šroubovák, c) správně nabroušený šroubovák

Plast /  
polykarbonát / 
vysoký index

Sklo Fazetovací Lešticí
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ČOČKY DRIVEWEAR JEDINEČNÝM ZPŮSOBEM KOMBINUJÍ DVĚ V SOUČASNOSTI NEJPOKROČILEJŠÍ  TECHNOLOGIE V OPTICKÉM PRŮMYSLU: 

FOTOTROPNÍ TECHNOLOGII TRANSITIONS A POLARIZAČNÍ TECHNOLOGII NUPOLAR.

WWW.DRIVEWEARLENS.COM
DRIVEWEAR A NUPOLAR JSOU OCHRANÉ ZNAČKY SPOLEČNOSTI YOUNGER OPTICS. „ACTIVATED BY TRANSITIONS” A TRANSITIONS JSOU REGISTORVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI TRANSITIONS OPTICAL, INC.

ZATAŽENÁ OBLOHA

Vysoce kontrastní žlutozelený 
odstín zlepšuje rozlišení detailů. 
Velmi účinný polarizační filtr 
odstraňuje rušivé odrazy světla.

OSTRÉ SLUNCE ZA 
ČELNÍM SKLEM AUTA

Měděný odstín pohlcuje 
přebytečné světlo a zrcadlení. 
Unikátní spojení nové 
fototropní vrstvy s polarizačním 
účinkem zajišťuje řidiči 
zvýšenou schopnost jasného 
vidění a mnohem bezpečnější 
jízdu.

OSTRÉ SLUNCE VE 
VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

Tmavě hnědá barva poskytuje 
optimální ochranu zraku proti 

škodlivému UV záření. Komfort vidění 
umocní polarizační filtr který eliminuje 

rušivé odrazy světla.

SAMOZABARVOVACÍ POLARIZAČNÍ ČOČKY PRO ŘIDIČE

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY

Inzerce Drivewear.indd   1 16.1.2007   14:38:47
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Světoví výrobci 
brýlových obrub

b

Historie
Společnost založil Giovanni Coffen v roce 1961 pod názvem Fabb-

rica Artigiana. Začínal ve dvou místnostech svého domu ve Vallesella 
di Cadore spolu s manželkou Mary a se svou sestrou. 

O tři roky později, v roce 1964, došlo ke změně jména fir-
my – Giovanni Coffen si jako název firmy zvolil rodinnou přezdívku 
Marcolin. 

V roce 1967 se rozhodl vybudovat vlastní továrnu, protože míst-
nosti v domě už nestačily. 

V roce 1968 započala firma vyvážet své výrobky do Spojených 
států amerických.

V roce 1974 vyráběla továrna 1 000 obrub denně a zaměstnávala 
80 pracovníků.

O deset let později vyráběla firma již milion obrub ročně a měla 
200 zaměstnanců.

V roce 1988 otevřela společnost Marcolin nové ústředí v Longa-
rone včetně nové továrny na výrobu acetátových obrub.

V roce 1999 přebírá Marcolin plnou kontrolu nad francouzskou 
společností Cébé, která patří k vedoucím firmám v oblasti výroby 
a distribuce sportovních brýlí, lyžařských brýlí a helem.

Dnes je Marcolin třetím největším italským výrobcem brýlí s 1 000 
zaměstnanci a vyrábí 6 milionů obrub za rok. Má 4 továrny: dvě v Itálii 
(Vallesella di Cadore a Longarone) a dvě ve Francii (Morez a Frasne). 
Každým rokem uvádí na trh 350 nových modelů.

Marcolin má 14 poboček – 10 v Evropě, po jedné v Hongkongu 
a v Japonsku, jednu v USA a jednu v Brazílii. Distribuční síť je dopl-
něna 80 exkluzivními dovozci, kteří prodávají výrobky firmy Marcolin 
ve zbývajících státech světa. Pro Českou a Slovenskou republiku je 
to od roku 1994 firma JP Optik se sídlem v Brně.

Společnost má také 5 výstavních místností v hlavních světových 
městech módy – v Miláně, Paříži, New Yorku, Barceloně a Stutt-- 

Marcolin – úspěch myšlenky
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gartu. Tato exkluzivní sídla podtrhují postavení společnosti na me-
zinárodním trhu.

Výroba
Brýle společnosti Marcolin jsou známé jako módní zboží vynikající 

technologické a designérské kvality. Základní vlastností výrobků fir-
my Marcolin je jemná řemeslná práce a moderní technologie. Obruby 
se vyrábějí ze tří základních typů materiálů: kov, acetát a vstřikované 
plasty, přičemž výrobní postup je u každé obruby individuální – může 
probíhat až ve 40–90 fázích.

Brýlové obruby a sluneční brýle se vyrábějí především v italských 
provozovnách, zatímco sportovní brýle, lyžařské brýle a helmy se 
vyrábějí ve dvou závodech společnosti Cébé ve Francii.

Značky
Portfolio značek je rozděleno do tří oddělení, v nichž jsou spojeny 

vlastní značky se značkami vyráběnými v licenci slavných designér-
ských jmen:

Oddělení módních a luxusních značek (Fashion & Luxury):
roberto cavalli, Mont Blanc, Just cavalli, Tom Ford, Ferrari. 

Oddělení neformálních, trendových značek (Casual & Trend):
Replay, Miss Sixty, Kenneth Cole, Timberland, Marcolin.

Sportovní oddělení (Sport):
Cébé, The North Face.

V současné době patří firma Marcolin mezi přední světové výrobce 
značkových brýlí a má dobré jméno v oblasti luxusních výrobků, 
a to díky vysoké kvalitě výroby, pozornosti, kterou věnuje detailům, 
a soustředěné distribuci.

Ing. Jan Peštál, JP Optik Brno
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ACTIVE

Nulux Active je nový vertikálně asférický design, který přináší zcela nové možnosti pro korekci 
jednoohniskovými brýlovými čočkami.

Nulux Active byl vyvinut pro aktivní lidi plné energie. Pravidelná únava očí a občasný pocit 
pálení na konci dne jsou společné pro tuto skupinu z důvodu velkého a trvalého vypětí pro 
jejich oči. Nulux Active poskytuje znatelně více, než tradiční jednoohnisková čočka. Zajišťuje 
více zaostřené vidění všemi směry na různé vzdálenosti, zabraňuje únavě a tím umožňuje 
delší výkon jak v práci, tak i při aktivitách ve volném čase. 
Notebooky, mobilní telefony, GPS navigační systémy, bezdrátový internet – to vše 
je standardní výbava pro dnešní dynamické spotřebitele. Zatímco tato zařízení vnáší 
komfort do našeho života, je zároveň zvyšován nárok na naši trvalou dostupnost, 
rychlou reakci a neustálé zaostřování a uvolňování našich očí. Lidé mohou přestat na chvíli 
pracovat, ale jejich oči musí zůstat v chodu.
Není tedy divu, že přibývá počet lidí, kteří se setkávají s oční únavou na konci dne. Nejen 
aktivní lidé trpí těmito symptomy z důvodu časté změny zaostření, ale i mladí presbyopové, 
protože jejich akomodační šíře se zkracuje.
Nulux Active je řešením pro tyto potřeby. Podporuje přirozené oční aktivity a poskytuje vidění 
bez únavy na všechny směry a vzdálenosti.

Energie pro vaše oči
NULUX ACTIVE

Nulux Active udržuje vaše oči aktivní
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Základní předpoklady funkcionální optometrie
Každý pacient je vnímán jako celek fungující vizuální jednotky. 

Vyšetřovaní lidé jsou právě ty osoby, které pozorují jednotlivé objekty 
v prostoru, a nejsou to jen jejich oční svaly. Refrakční vada tedy není 
příčina, ale právě následek vizuálního problému.

Cílem funkcionální optometrie je proto určitý program, který 
působí proti nesprávné adaptaci na stres, místo aby jej ještě 
prohluboval. Funkcionální optometrie považuje každou takovou 
adaptaci na stres za omezování vizuální efektivity a způsobilosti. 
Cílem je tedy tuto adaptaci odstranit, nebo ji alespoň udržovat na 
určité úrovni.

Pacient, který nepodléhá žádným vlivům okolí a návykům, vyvíjí 
automaticky sám flexibilní, pozitivní předpoklady a šablony pro dobré 
vidění. Cílem je tedy praktikovat vizuální cvičení, která nejdříve od-
bourávají základy špatných návyků ve vidění a dále také – s možnou 
pomocí korekce, je-li to nutné – vyvinout lepší návyky v bezchybném 
dívání.

Různé vědecké koncepty týkající se vidění
V různých vědeckých analýzách a studiích bylo dokázáno, že 

vidění je uskutečňováno prostřednictvím dvou paralelně fungujících 
systémů, které vedou od sítnice k vizuálnímu kortexu v mozku (Paral-
lel Visuell Input Processing).

Systém P (parvo buňky) je nejdůležitější systém pro centrální 
vidění. Je zodpovědný za rozeznávání barev a forem objektů a okolí 
(vysoce-neurologický).

Systém M (magno buňky) je důležitý pro periferní vidění a je citlivý 
na pohyb a prostorové vidění (nízce-neurologický).

Oba systémy mají neuroanatomický a neurofyziologický základ. 
Podrážděním receptorů vzniká elektrický impuls, prochází jako 
zrakový vjem z vrstvy gangliových buněk sítnice přes vrstvu P 
(parvo-buňkovou) a vrstvu M (magno-buňkovou) a dále se přenáší 
nervovými cestami až ke Corpus geniculatum lateralis a dále 
k vizuálnímu kortexu (oblast VI).

Systém P je určen pro vysokou ostrost, potřebuje mnoho světla 
a dokáže delší dobu udržet fixaci oka. Systém M je citlivý v prostoru 
a hodí se pro pohybové a hloubkové vnímání. Má menší ostrost, 
potřebuje méně světla a umí udržet fixaci jen po krátkou dobu. Oba 
systémy fungují simultánně.

Vidění a držení těla
Model očního lékařství pracuje s vlastnostmi korekce očí z pozice 

dioptrické hodnoty. Brýlové sklo má neutralizovat chybu lámavých 

ploch oka, aby se na sítnici vytvořil ostrý obraz. Při vyšetřování se 
často používají cykloplegika, která paralyzují akomodaci oka, aby 
mohla být provedena další objektivní měření a vyšetření.

Tímto způsobem však nezískáme žádné informace o vizuální funkci 
oka, zejména do blízka, speciálně při dynamických úkolech, jako je 
čtení těžkých textů a čtení pod vlivem stresu.

Ve funkcionální optometrii si všímáme kromě hodnocení refrakce 
oka a jeho binokularity také vizuální percepce (představivost, 
vnímání) a kognitivních schopností. Vidění je dáno vnějším opticko-
fyzikálním procesem, ale také vizuálním prostorovým vnímáním, při 
kterém má největší vliv integrální vizuální tělesná reakce (visuell 
input).

„Kdo si není jistý ve svém vizuálním prostoru, chová se nejistě 
i jako osobnost.“

optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie o

Funkcionální
optometrie – teorie a cíle

 Pokračování z čísla 1/2007

oční nerv

talamus

primární závity 
vidění

obr. 1  Zrakové dráhy: oční nerv – talamus – primární závity vidění



Funkcionální optometrie vnímá vlastnosti brýlových skel také 
z hlediska jejich vlivu na držení těla, tonus pohybu a rovnováhy. 
Asi 20 % nervových vláken z Nervus opticus navazuje spojení 
s Colliculus superior lymbického systému. Jsou propojeny 
s fotostatickou funkcí vizuálního procesu (světlo a držení těla). 
Tato funkce ovlivňuje pozornost a emocionalitu. Prvořadým 
úkolem tohoto procesu propojení je orientace a rovnováha, 
tedy vzpřímené držení těla a to, aby se drželo zemské tíže. 
Jakmile optická skla přivedou spojené světelné paprsky na 
sítnici (macula = ohnisko), dochází k tomu, že přes systém M 
dojde u držení těla a u centra pozornosti ke změně informací. 
Můžeme tedy říci, že brýlová skla, kontaktní čočky nebo korekce 
s prizmatickými skly mají fokální a optický efekt a kromě toho 
působí na koncentraci, tonus pohybů a rovnováhu, vyvolávají 
totiž jistý druh stresu.

Vizuální trénink
Provádění vizuálního tréninku slouží ke změnám různých aspektů 

ve vizuální funkci. Smyslem a cílem je zlepšení diagnostické 
neurosvalové a neurofyziologické, ale i neurosenzorické vizuální 
dysfunkce. Vizuální trénink se neprovádí jen ke zlepšení a posílení 
očních svalů. Zabývá se také odstraněním funkcionálních defektů. 
Provádí se hlavně proto, aby pacient dosáhl optimální schopnosti 
výkonu a pohodlného vidění.

Při vizuálním tréninku se používají různé techniky a přístroje. Od 
nejjednodušších, např. se zakryje oko (amblyopie), nebo se použije 
malá kapesní lampa (strabizmus a nystagmus), až po komplikované 
infračervené senzibilní přístroje a různé programy na PC, které 
pozorují a kontrolují postavení obou očí a dávají pacientovi zpětnou 
vazbu.

Pro koho je vizuální trénink určen?
Nejčastěji pro pacienty, u kterých se setkáváme s poruchami 

binokularity, koordinace, akomodace, šilhání, slabozrakosti 
a nystagmu. Tyto poruchy se vyskytují mnohem častěji než oční 
onemocnění, a to hned po refrakčních vadách, jako je myopie 
a hyperopie. Podle klinických průzkumů má asi 4–8 % dětí strabiz-
mus a 2–4 % dětí amblyopii.

Nebinokulární koordinační anomálie mají ještě vyšší kvótu. Např. 
insuficientní konvergence nalezneme přibližně u 15 % dospělých, 
heteroforii u 13 % dospělých, fuzionálně-akomodační problémy 
(mimo presbyopů) asi u 21 % dospělých.

Zaměříme-li se speciálně na určité skupiny lidí s těmito problémy, 
stoupá enormně i počet osob, které mají problémy při vizuálním 
zpracování informací.

Dětí, které mají problémy se čtením, je např. 50–80 %. U nich 
jsou nejčastěji prokazatelné nedostatky v oblasti akomodace, fuzi-
onální vergence a hrubé konvergence. U pacientů s cerebrálním 
ochrnutím se vyskytuje asi v 50 % strabizmus. Poměrně velký počet 
lidí s vizuálními problémy má také potíže sluchové, je poškozeno 
v hmatové oblasti a jsou opožděni ve svém tělesném vývoji. 

Naše kultura vyžaduje v současné době vyšší pracovní nasazení 
se vzrůstajícími vizuálními nároky. Vyskytují se problémy, které 
mají zejména lidé při delší práci s počítačem. Tito lidé si stěžují na 
zakalené vidění, bolesti očí a hlavy, slzení a snadnou únavu.

Otázka věku při vizuálním tréninku dokázala, že i dospělí, kteří  
v této oblasti cvičí, mají lepší motoriku a vizuální funkce.

Co se dá zlepšit?
Různé studie provedené v USA potvrdily, že ačkoliv akomo-

dace podléhá vegetativnímu nervovému systému, reaguje na 
náš podmíněný příkaz. Podmíněná kontrola akomodace tedy 
může existovat a dá se trénovat. Je možné trénovat také koor-
dinaci oka a směr dívání (u šilhavých je např. esoforie horší 
než exoforie).

Také při akomodaci z blízka do dálky a naopak se dá tréninkem 
zvýšit flexibilita. Vidění není jen schopnost číst písmena určité 
velikosti ze vzdálenosti 6 metrů. Je to komplexní a ovlivnitelný 
systém, který sbírá informace a dále je zpracovává. Dysfunkce 
v tomto systému mohou snížit úroveň jak kvali tativně, tak 
kvantitativně.

Elisabeth T. Hosek
Brillen-Optik-Studio Gärtringen, 
optik-studio-hosek@t-online.de

optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie optometrie 
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obr. 2  Radiatio optica – vějíř vidění v okcipitálních lalocích – primární závity. 
Motorické centrum – Colliculus superior
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Zatímco hardware se většinou liší hlavně 
designem „obalu“ videokamery, vzhled jed-
notlivých modelů se může velice lišit. Od 
vzhledu „pouhého“ stolního zrcadla – např. 

Activisu Swing, kte-
ré v sobě skr ý vá 
pouze videokameru 
a jehož softwarová 
část je instalována 
v externím počítači 
(stačí třeba malý no-
tebook), přes stolní 
systémy, u kterých 
již počítač může být 
ins ta lován p ř ímo 
do „těla“ systému 
a může být ovládán 
pomocí klávesnice 

a myši nebo přímo dotykovým displayem 
(např. Activisu Expert XS), až po veliké sto-
jací systémy, které se samozřejmě vyrábí 
v několika barvách a lze je přímo integrovat 
do interiéru Vaší oční optiky.

Videosystémy v oční optice se dají podle 
způsobu použití rozdělit do dvou základních 
skupin.

Poradenské systémy
Tyto systémy jsou vytvořeny podle zásady „lepší 

1x vidět, než 10x slyšet“, a proto svým software 
umožňují očnímu optikovi hlavně poradenství.

Co tyto systémy umožňují:
– ukázat zákazníkovi porovnání až 4 typů 

obrub nasazených přímo na zákazníkově obli-
čeji (možnost fotografie, videosekvence nebo 
fotografie vybraná z videosekvence);

– porovnání brýlových čoček – přímo 
v požadovaném t varu se zákazníkov i 
předloží různé materiály (respektive jejich 
3D zobrazení). Lze simulovat zobrazení 
čočky, zobrazení čočky v obrubě a nebo 
zobrazení čočky v řezu. Různé čočky lze 
porovnávat, otáčet, lze zobrazovat srovná-
vací tabulku...;

– přiblížit zákazníkovi nabídku povrchových vrs-
tev a úprav pro brýlové čočky přímo do zvolené 
brýlové obruby pomocí obrázků, animací a video-

klipů (a prakticky tak zákazníkovi vysvětlit pojmy 
jako antireflex, Precal, Transitions, barva...);

– pomoci při dalším prodeji – například 
barevných kontaktních čoček.

Je samozřejmostí, že vybranou obrubu 
se simulovanými brýlovými čočkami lze vy-
tisknout, nebo poslat zákazníkovi e-mailem. 
Samozřejmě s logem Vaší optiky, s anoncí 
výrobku, který jsme zákazníkovi nabídli, a se 
spoustou dalších informací. 

V současné době se většinou zákazník 
nerozhoduje pro koupi brýlí v první optice, 

Videosystémy
v oční optice

Videosystém v oční optice slouží k poradenství a měření základních centračních parametrů. Skládá se 
z hardware (videokamera umístěná za zrcadlem, do kterého se zákazník dívá na svůj obraz) a software 
(programy pro další zpracování tohoto obrazu). 
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kterou navštíví. A právě servis, služby a de-
taily typu fotografie v brýlích v e-mailu, kterou 
mohu všem ukázat a nechat si ji od nich oko-
mentovat nebo si nechat poradit, to všechno 
jsou argumenty, které rozhodují o tom, zda se 
zákazník vrátí, či nikoliv.

Univerzální systémy 
(Pozor, existují ještě také pouze měřicí 

systémy, ale ty postrádají kouzlo poradenství 
a poměr výkon/cena pak neodpovídá plně 
požadavkům zákazníka.)

Tyto systémy jsou vytvořeny tak, aby nabídly 
všechny funkce přístrojů pro poradenství a na-
víc je v nich obsažena centrační technologie 
pro vyměřování brýlových čoček. Požadavek 
přitom vychází ze dvou základních faktů:

1. Každý člověk je jedinečný. 
2. Všechny nové brýlové čočky jsou čím 

dál víc individualizované a technologie 
používané při výrobě čoček se stále více 
zaměřují na zákazníka, jeho zvyky a potřeby. 
Tím však také stoupá potřebná míra přesnosti 
vyměření. Optici musí dosáhnout největšího 
možného sladění pokročilých technologií 
pro výrobu brýlových čoček a uspokojení 
potřeb zákazníka. Ani nejlepší technologie 
však nemůže fungovat bez přesné centrace, 
a proto bylo vyvinuto zařízení Activisu Expert 
Xs. Přesné měření je nutno provádět rychle 
a jednoduše.

Nejdůležitější při procesu měření jsou 
2 fakta:

1. Přesnost
Měření musí být přesné a přístroj musí být 

schopen při opakovaném měření dosáhnout 
stejných výsledků (u některých přístrojů je 
uváděna přesnost měření v mm na 2 dese-
tinná místa, ale tento výsledek je jak neopa-
kovatelný, tak nepoužitelný).

2. Rychlost
Měření musí být natolik rychlé, aby zákazník 

udržel pozornost (pokud již máte praktické 
zkušenosti s přístrojem Activisu Expert Xs, 

data se dají použít nebo odeslat k dalšímu 
zpracování do externích programů během 
20 sekund).

Celý proces měření je tedy velice 
jednoduchý a rychlý. 

–  Zákazník stojí (či sedí – podle typu pří-
stroje) ve vybraných obrubách čelem k zr-
cadlu, za nímž je umístěná videokamera. 
Zákazník se dívá na sebe, jeho postoj je 
tedy přirozený.

–   N a  z v o l e n o u 
brýlovou obrubu 
je nasazen klip 
s 8 3D značkami, 
k teré sof t ware 
Activisu bezpeč-
ně rozpozná a na 
jejichž základě si 
provede kalibraci 
a přepočet dal -
ších údajů. Kamera rozpoznává značky 
na klipu. Mikropohyby hlavy jsou za-
znamenávány a digitalizovány pro další 
použití.

–  Nahrané video (více než 100 obrázků) je 
analyzováno během 3 sekund a je vybí-
rán obraz, na kterém je postavení hlavy 
ve všech třech směrech pohybu (otočení 
zprava doleva, kývání zprava doleva 
a pohyb předo-zadní) co nejpřirozenější. 
Tím je zajištěno, že je prvotní měření 
prováděno při co nejpřirozenějším držení 
hlavy a navíc se nasbírá i dostatek dat pro 
tzv. dorovnávací dopočet.

–  Klikáním myši (nebo dotykem na ob-
razovku – podle toho, jaký model jste 
zvolili) pak jednoduše nastavíte tvar, 

velikost a typ obruby, potvrdíte postavení 
středů a zornic (v případě, že provádíte 
měření pro asférickou čočku, nebo 
pro progresivní čočku, změříte Delta 
vzdálenost a inklinaci) a jste s měřením 
hotovi. A to s měřením naprosto přesným 
a profesionálním. 

Zkuste se vžít do role zákazníka, který 
k Vám přišel utratit nemalou částku za mul-
tifokální čočky a Vy mu šermujete fixou před 
očima a voláte kolegy, aby to po Vás překon-
trolovali. Vzbudilo by to ve Vás důvěru? A při-
tom je tak snadné přesně a profesionálně 
zákazníkovi poradit, změřit potřebné údaje 
a poté předložit různá doporučení. Vždyť 
proto existují přístroje Activisu.

Přístroje Activisu nabízí v České republice  
výhradně společnost ESSILOR – OPTIKA, 
spol. s r.o.

Jaroslav Hrdlička,
ESSILOR – OPTIKA, spol. s r.o.
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Stránky 
Optickej únie Slovenska

OÚS OÚS OÚS OÚS OÚS OÚS OÚS OÚS OÚS OÚS OÚS OÚS OÚS OÚS OÚS OÚS Oo

Milé kolegyne a milí kolegovia,

máme pre vás niekoľko informácií z diania v optickej obci na 
Slovensku. 

Výstava Optic 2007 v Nitre
Viacerí z vás už možno obdržali informačné materiály týkajú-

ce sa tejto výstavy. Výstava Optic 2007 sa bude konať v Nitre 
v dňoch 14.–15. 9. 2007. Ako sme vás už viackrát informovali, 
Optická únia Slovenska sa na začiatku roka 2007 rozhodla, že 
bude strategicky podporovať a aktívne sa podieľať na príprave 
veletrhu OPTA v Brne. Znamená to, že Optická únia Slovenska 
nie je oficiálnym partnerom Agrokomplexu pri organizovaní vý-
stavy Optic. Optická únia Slovenska výstavu nepodporuje a ani 
sa nepodieľa na príprave výstavy ako takej alebo sprievodného 
a odborného programu. Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, 
že v prípade, ak táto výstava bude sprístupnená laickej verejnosti 
a bude prezentovaná ako predajná výstava, výrazne poškodí 
obchodné záujmy očných optikov. Svoju účasť na tejto výstave 
preto prosím starostlivo zvážte.

3. odborný kongres optikov a optometristov
Ako sme vás už pred časom informovali, opäť pripravujeme na 

jeseň pre všetkých, ktorí majú záujem načerpať nové informácie, už 
tretí ročník odborného kongresu optikov a optometristov. Kongres 
sa bude konať v dňoch 12.–14. 10. 2007 v Jasnej. Program sne-
mu bude rovnako zaujímavý ako v predchádzajúcich rokoch. Celý 
kongres začne už v piatok o 13.00 hod. pracovným obedom. Na 
piatok sú pripravené pracovné workshopy vo viacerých pracovných 
skupinách. Sobota bude už tradične priestorom na zaujímavé od-
borné prednášky. Po načerpaní informácií je samozrejme potrebné 
aj zrelaxovať a stretnúť sa s kolegami a priateľmi. Mysleli sme aj na 
toto. V piatok a v sobotu večer bude pre všetkých zúčastnených 
pripravený zaujímavý program.

Nedeľa bude venovaná snemu Optickej únie Slovenska. Snem sa 
bude konať po prvý krát od zlúčenia KOOS a SOA. Program a body, 
o ktorých sa bude na sneme diskutovať, samozrejme dostanú všetci 
členovia OÚS k dispozícii. Zároveň prosíme všetkých, ktorí by mali 
záujem rozšíriť orgány vedenia Optickej únie Slovenska, aby sa 
informovali v kancelárii OÚS. 

Bližší program celého kongresu a snemu vrátane programu 
odborných prednášok, cenovej kalkulácie, možnosti rezervovania 
ubytovania, rozdelenia do pracovných skupín pre workshop a po-
drobností ohľadne kultúrneho programu bude zasielaný poštou. Ak 
máte záujem zúčastniť sa 3. odborného kongresu optikov a opto-
metristov, prosím rezervujte si vo svojom kalendári tento termín. Už 
teraz sa tešíme na stretnutie s vami.

Kongres ECOO
Tak ako po iné roky, aj tento rok sa konal kongres 

medzinárodnej organizácie zastrešujúcej stavov-
ské združenia z oblasti očnej optiky a optometrie 
ECOO. Tento rok sa kongres konal v Dubrovníku 
v termíne 25.–27. 5. 2007. Aj OÚS vyslala na tento medzinárodný 
kongres zástupcu, aby sme prezentovali záujmy slovenských očných 
optikov a získali medzinárodné skúsenosti, osožné pre našu prácu. 
O zaujímavých poznatkoch budeme našich členov informovať.

Staňte sa členmi OÚS
Optická únia Slovenska sa v poslednej dobe aktívne zameriava na 

riešenie viacerých otázok z legislatívy týkajúcich sa bežnej dennej praxe 
očných optikov a optometristov. Rovnako sú v riešení rôzne strategické 
body, ktoré môžu závažným spôsobom zasiahnuť do našej existencie. 
Aktívne podporujeme vzdelávanie očných optikov a optometristov 
a spolupodieľame sa na vytváraní dlhodobej koncepcie celoživotného 
vzdelávania optikov a optometristov. Našich členov pravidelne infor-
mujeme o všetkom dôležitom, vrátane zásadných legislatívnych zmien, 
pomáhame im pri komunikácii s orgánmi štátnej správy, štatistickými 
úradmi, sme nápomocní pri kontrole dodržiavania legislatívy. Všetky 
tieto výhody však samozrejme patria iba našim členom. Preto ak máte 
záujem byť neustále, ako sa hovorí, „v obraze“, neváhajte a prihláste sa 
za člena Optickej únie Slovenska. Radi vás medzi sebou privítame.

Ing. Zdenka Sivičeková
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Zavedená oční optika 

přijme oční optiky 
a optometristy 

pro stávající i nové provozovny 
v Brně, Olomouci, Břeclavi, 

Uherském Hradišti 
a v dalších městech. 

placená inzerce

Kontakt: 
tel.: 739 310 798, e-mail: prace.optika@volny.cz
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Důvod č.2

NENÍ TO SNAD DOBRÝ DŮVOD PRO DOPORUČOVÁNÍ BRÝLOVÝCH ČOČEK TRANSITIONS? 
VÍCE DOBRÝCH DŮVODŮ NALEZNETE NA ADRESE WWW.TRANSITIONS.COM

Nedávno společnost Transition Optical uvedla TV kampaň aby 

přilákala zákazníky do vašeho obchodu. Využijte této šance pro 

posílení svého prodeje a doporučujte brýlové čočky Transitions svým 

zákazníkům. 

Brýlové čočky Transitions umí více, než jen korigovat zrak.  

Ve venkovním prostředí pomáhají chránit před oslněním, únavou očí 

a UV paprsky. Uvnitř poskytují všechny výhody běžných čirých čoček.

Chytrá volba pro ochranu zdravého zraku.

SPOTŘEBITELŮ MĚLO MOŽNOST 
SHLÉDNOUT REKLAMNÍ KAMPAŇ 
TRANSITIONS

Reason#2_TCH 02.indd   1 11/05/07   15:27:43
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Antigeny a glaukom
Glaukom je charakterizován progresivní ztrá-

tou sítnicových ganglionárních buněk a vede 
k optické neuropatii, spojené s destrukcí 
zorného pole. Při prvním stanovení diagnózy 
bývá již obvykle poškozeno více než 50 % 
gangliových buněk sítnice. Nitrooční tlak bývá 
zvýšený, ale může být i normální. U většiny pa-
cientů probíhá onemocnění skrytě již více než 
10 let, aniž by bylo rozpoznáno. Patogeneze 
tohoto onemocnění zůstává doposud nezná-
má. Dr. Grus však upozorňuje na důležitou 
roli autoimunního mechanizmu. U nemocných 
s glaukomem zjistil vysokou aktivitu proteinů 
HSP, alfa-krystalinu a zvláště alfa-fodrinu. 
Posledně jmenovaný cytoskeletální protein 
je vázán na caspasu a je dobrým indikátorem 
pro apoptózu (buněčnou smrt). Bývá často 
přítomen i u jiných neurodegenerativních 
chorob, jako je např. Alzheimerova choroba. 
Podle Dr. Gruse lze antigenní reaktivitu na 
alfa-fodrin prokázat u 40–50 % zdravých lidí 
a u 80–90 % glaukomatiků s normální nitrooč-
ní tenzí. Dr. Grus je každopádně přesvědčen, 
že v budoucnosti budou hrát důležitou roli při 
stanovení diagnózy glaukomu krevní testy na 
antigeny.

Literatura:
Binder, S. P.: Autoantibody markers  
identified in glaucoma, Eurotimes, Vol. 11,  
Issue 7, July 2006, str. 21

Pacienti užívající oční kapky 
a léčebný režim

V současné době mají glaukomatici k dis-
pozici řadu nových očních kapek, které 
prokazatelně efektivně snižují nitrooční tlak, 
pomáhají udržet zrakovou ostrost a snižují 
potřebu chirurgického zákroku. Dr. Quigley 
z Wilmer Eye Institute v Baltimore ve státě 
Maryland upozorňuje na to, že příčinou se-
lhání úspěšnosti léčby bývá často neochota 
pacientů dodržovat naordinovaný léčebný 
postup.

Bylo zjištěno, že jeden rok po nasazení 
nového léku dodržuje předepsaný aplikační 

režim jen 10 % glaukomatiků. Na Harvard 
School of Medicine provedli studii, při které 
zjistili, že 25 % glaukomatiků nedodržovalo 
léčebný postup nikdy, nebo mělo lék k dis-
pozici jen 70 % dní v roce. Dr. Quigley po 
tříletém sledování glaukomatiků užívajících 
obdoby prostaglandinu zjistil, že doporučené 
předepsané užívání splňuje jen 63 % z nich. 
S nedodržováním doporučených termínů 
užívání léků souvisí také nedodržování termínů 
kontrolních vyšetření. Patnáct měsíců po sta-
novení diagnózy dodržuje termíny kontrol jen 
asi polovina pacientů. Nemocní, kteří chodí 
nepravidelně na kontroly, obvykle nedodržují 
léčebný režim, nebo dokonce léky neužívají 
vůbec. Pacienti z Wilmer Eye Institute obdrželi 
lahvičky s očními kapkami Timolol, které byly 
opatřeny čipem, zaznamenávajícím frekvenci 
užívání léku. Bylo zjištěno, že sledovaní paci-
enti užívali svůj lék jen z 80 %. V tomto případě 
se však jednalo o ideální pacienty, kteří byli 
součástí studie, léčebný prostředek jim byl 
uhrazen a nemuseli si kapky vyzvedávat 
v lékárně. U normálních pacientů by procento 
bylo jistě nižší.

V zájmu zlepšení vzájemné důvěry mezi lé-
kařem a pacientem a zlepšení spolupráce při 
užívání léků doporučuje Dr. Quigley promítat 
v čekárnách ordinací výchovná videa a využít 
dobu čekání k vyplnění dotazníků. Negativní 
odpovědi by měly přispět k pochopení příčin 
negativního přístupu pacientů k jejich terapii. 
Pomoci by mohly rovněž lahvičky opatřené 
elektronickým minizařízením, které by poslou-
žily pacientům i lékařům, varovaly by je a připo-
mínaly jim, aby nezapomněli kapky použít.
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Nové možnosti neuroprotekce 
u glaukomu

Odumírání gangliových buněk v sítnici před-
stavuje hlavní patologický nález a je příčinou 

ztráty vidění při onemocnění glaukomem. 
Proto je potřebné porozumět mechanizmu 
a příčinám, proč gangliové buňky v sítnici 
odumírají. Současná terapie – snižování nit-
roočního tlaku – chrání sítnicové gangliové 
buňky a zrakový nerv jen nepřímo. Velké 
úsilí je proto v poslední době věnováno neu-
roprotekci – přímé ochraně nervových buněk 
u glaukomu i u jiných neurodegenerativních 
chorob. U některých pacientů je tato metoda 
účinná, u určité části však nikoliv, proto probíhá 
potřebný výzkum.

Výzkum zatím probíhá v tkáňových kulturách 
a na zvířatech. Letos má být dokončen rozsáh-
lý výzkum testující memantin, a to u pacientů 
s glaukomem s otevřeným úhlem. Memantin 
se v současnosti jinak používá při léčbě Par-
kinsonovy a Alzheimerovy choroby. Memantin 
zabraňuje glutamátu, aby se navázal na recep-
tory NMDA, které redukují příliv kalcia a tak 
zabraňují apoptóze, neboli buněčné smrti. 
Dr. Osborn z univerzity v Oxfordu upozornil 
na důležitou úlohu mitochondrií při ochraně 
gangliových buněk u glaukomu. Látky, které 
podporují funkci mitochondrií, mohou přímo 
bránit ischemickému poškozování retinálních 
gangliových buněk a přispívat tak ke zlepšení 
terapie glaukomu. Mezi tyto látky patří kreatin 
monohydrát, nikotinamid a kyselina alfa-lipo-
ová. Tyto látky je možné užívat perorálně, jsou 
velmi bezpečné a riziko vedlejších účinků je 
minimální. Některé z látek, které se zkoumají, 
se vyskytují přirozeně v lidském těle, proto 
jsou bezpečné.

Dr. Bähr z univerzitní nemocnice v Göttin-
genu upozorňuje na příznivý účinek genové 
terapie s geny obsahujícími anti-apoptotické 
proteiny. Při pokusech na zvířatech prokázal 
přibližně u 80 % sítnicových gangliových 
buněk příznivý účinek aplikovaných genů 
na enzym caspases a na mitochondriální 
dysfunkci. Průvodní vedlejší účinky však 
znemožňují užití této léčby u lidí. Nadějnější 
výsledky u lidí slibuje aplikace erytropoetinu 
do sklivce a rovněž protein Bcl-xL, který 
potlačuje účinek řady pro-apoptotických 
proteinů. Erytropoetin zvyšuje počet červe-

Zajímavosti 
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ných krvinek a zabraňuje tak v erytrocytech 
smrti buněk.

Dr. Martin z univerzity v Cambridge prokázal 
při pokusech na krysách, že podobný příznivý 
účinek na gangliové buňky v sítnici má i tzv. 
Wallerian degeneration gene (WldS). Walle-
riánská degenerace se totiž jinak objevuje 
po mrtvici a u neurodegenerativních chorob, 
jako jsou Alzheimerova či Parkinsonova cho-
roba. Má za následek mimo jiné poškození 
mitochondrií. Navíc tento proces degenerace 
probíhá nezávisle na apoptóze (buněčné 
smrti). Vede však ke smrti neuronů. Dr. Martin 
upozorňuje, že vedle poškození gangliových 
buněk apoptózou nebo nekrózou hrají při 
neurodegeneraci důležitou roli i neapopto-
tické procesy.
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Nové poznatky o senilní 
makulární degeneraci

V rámci šestého evropského kongresu 
EURETINA v Lisabonu (květen 2006) se 
konal satelitní výukový seminář o léčení se-
nilní makulární degenerace (SMD). Semináři 
předsedal prof. José Cunha-Vaz. Program 
zahájil přednáškou o nových poznatcích o se-
nilní (SMD) nebo věkem podmíněné (VPMD) 
makulární degeneraci.

Konstatoval, že onemocnění začíná obvyk-
le kolem padesátého roku a je nejčastější 
příčinou závažné, nezvratné poruchy vidění 
v rozvinutých zemích.

V časném stadiu SMD, kdy ještě není poru-
šena zraková ostrost, se již v makule objevují 
lipidová depozita (drúzy) a dochází ke změ-
nám pigmentového epitelu. Z dosud nejas-
ných příčin dochází u některých lidí k progresi 
z časného do pozdního stadia onemocnění, 
které je spojeno s progresivním zhoršováním 
vidění. Rozhodující vliv mají pravděpodobně 
genetické a zevní vlivy.

Většinu pozdních onemocnění tvoří suchá 
forma, kterou charakterizuje geografická 
atrofie sítnice. Méně častá vlhká forma, cha-
rakterizovaná chorioidální neovaskularizací, 
působí významnou ztrátu vidění. 75–90 % 
případů vážných poškození centrálního vidění 
je způsobeno neovaskulární SMD.

Příčina onemocnění je spatřována v dere-
gulaci produkce vaskulárního endoteliálního 
faktoru VEGF, která vede k chorioidální neo- 
vaskularizaci. Novotvořené cévy prolamují 
Bruchovu membránu a pronikají do sítnice. 
Tyto abnormální, chaotické cévy vyvolávají 
v sítnici edém, exudaci plazmy a krvácení. 
Mohou způsobit exudativní odchlípení sítnice, 
disciformní jizvení a atrofii sítnice.

Vlhká forma onemocnění vzniká obvykle 
kolem 75. roku života. V posledních 10–20 le-
tech dochází k výraznému prodlužování délky 
života. Ve Francii, Německu, Itálii a v Anglii 
je předpokládaná doba života po 75. roce 
7,1–9 let. Tato nemoc souvisí především 
s věkem. V těchto zemích bylo v roce 2001 
diagnostikováno 62 000 nových případů 
vlhké formy SMD.

Progresivní zhoršování centrální zrakové os-
trosti pochopitelně významně ovlivňuje životní 
pohodu, a to zvláště u těch lidí, kteří žijí osa-
moceně. Postižení mají problémy se čtením, 
pohybem a rozpoznáváním tváří. Významně 
se zvyšuje riziko úrazů, pádů a zlomenin. Kva-
lita životních podmínek je snížena až o 63 %. 
Zvyšuje se pravděpodobnost vzniku mozkové 
mrtvice a pokročilé rakoviny prostaty.

Neovaskulární SMD může postupovat velmi 
rychle, a proto je nezbytná časná diagnostika 
a terapie. U procesů, při kterých není posti-
žené centrum makuly (extra- a paramakulár-
ní), je prováděna laserová fotokoagulace. 
U subfoveálních forem onemocnění se dává 
přednost fotodynamické terapii s verteporfiri-
nem. Novou formou léčení je blokování účinku 
vaskulárního endoteliálního faktoru VEGF. 
Tato metoda je šetrná a je účinná u všech 
stadií a subtypů neovaskulární makulární 
degenerace.
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Význam modrého světla pro 
vidění

Prodloužení lidského věku je provázeno 
vyšším výskytem senilních makulárních 
degenerací (SMD). Vědci se dlouhou dobu 
domnívali, že světlo přispívá k rozvinutí maku-
lární degenerace, neměli však důkaz. Proto 
jsou důležité probíhající výzkumy.

Podle Dr. Martina Mainstera (zabývajícího 
se touto tematikou přes 30 let) z katedry of-
talmologie na univerzitě v Kansas City se na 
poškození sítnice podílejí dvě složky světla, 
a to modrozelená a UV-modrá. Modrozelená 
toxicita je spojena s rodopsinem, který se 
podílí na skotopickém vidění. Více škodlivý 
je však druhý typ záření. Nejvíce škodí UV 
radiace (100–400 nm), méně fialové světlo 
(400–440 nm), které je však riskantnější než 
modré světlo (440–500 nm). UV radiace se 
podílí na poškození sítnice v 67 %, fialová 
v 18 % a modrá ve 14 %. V poslední době 
se proto na trhu objevily vedle nitroočních 
čoček (IOL) blokujících UV radiaci i IOL blo-
kující fialové a modré záření, čímž přispívají 
k prevenci SMD.

Modré světlo má však i příznivý účinek. Je 
totiž důležitější pro mezopické a skotopické 
vidění než pro vidění fotopické. Tyčinky zajišťují 
skotopické a nižší mezopické vidění. Obsahují 
pigment rodopsin, který je nejcitlivější na vlno-
vou délku přibližně 500 nm, ležící mezi modrým 
a zeleným světlem. Proto je modré světlo tak 
důležité pro skotopické vidění. Modré světlo 
také napomáhá k udržení melatoninu, což je 
součást každého žijícího organizmu. Tvoří se 
v noci a má neuroprotektivní, protirakovinové 
účinky a rovněž oddaluje stárnutí.

Úbytek fotoreceptorů v sítnici starších lidí 
vede ke zhoršení skotopického vidění, kon-
trastní senzitivity a ke zpomalené adaptaci 
na šero. Tento stav zhoršuje stařecká mióza 
a snížení transparence optických médií. 
Výsledkem je zvýšení rizika úrazů, které 
často ohrožují u starších lidí život. Operace 
katarakty nezvýší počet smyslových buněk 
v sítnici, ale umožní lepší přístup světla, zvláš-
tě modrého, za sníženého osvětlení.

Dostatek modrého světla přispívá starším 
lidem k udržení fyzické i psychické pohody. 
Nitrooční čočky při operaci katarakty by 
měly v každém případě blokovat škodlivé UV 
záření. Fialové světlo blokující IOL chrání oko 
před UV zářením stejně jako modré světlo 
blokující IOL, redukuje však skotopické vidění 
o 50 % méně.
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36. Sférická čočka
V tomto jubilejním desátém pokračování se budeme zabývat 

sférickou čočkou.
Optická soustava je prakticky realizována čočkami, optickými 

prostředími, která jsou omezena dvěma lámavými plochami. Podle 
tvaru lámavých ploch můžeme čočky rozdělit do dvou skupin. První 
skupinu tvoří sférické čočky – optické prostředí je omezeno dvě-
ma kulovými (sférickými) plochami nebo jednou kulovou a jednou 
rovinnou plochou. Druhou skupinu tvoří asférické čočky – optické 
prostředí je omezeno nekulovými (asférickými) plochami, např. částí 
elipsoidu, paraboloidu nebo válce.

V brýlové optice se čočky často rozdělují na sférické, asférické, 
multifokální a torické čočky. Z matematického hlediska lze považovat 
multifokální a torické čočky za asférické čočky. Dále se budeme 
zabývat pouze sférickými čočkami, které budou z obou stran ob-
klopeny vzduchem.

Ohnisková vzdálenost a optická mohutnost
Uvažujme čočku o indexu lomu n, poloměrech křivosti r a ŕ  

a tloušťce d, obklopenou vzduchem. Budeme používat již zavedenou 
znaménkovou konvenci (viz Česká oční optika č. 1/2006). Je nutné 
zdůraznit, že vztahy, které odvodíme, budou platit pouze pro čočku 
obklopenou z obou stran vzduchem. Pokud bychom uvažovali čoč-
ku, která není z obou stran obklopená vzduchem, bylo by potřeba 
uvedené vztahy upravit. Uvažovanou čočku můžeme zapsat jako 
optickou soustavu ve schématu: 

Důležitým parametrem pro sférickou čočku je ohnisková vzdálenost 
a optická mohutnost. Vztah pro obrazovou ohniskovou vzdálenost 
čočky můžeme odvodit ze vztahu pro obrazovou ohniskovou vzdá-
lenost soustavy dvou lámavých ploch f´=x

1́
x

2́
/x

2
; uvažujeme tudíž 

předmět ležící v nekonečnu a musí tedy platit x
1
= –∞. Vzdálenost x

1́
 

je poloha paraxiálního obrazu z první lámavé plochy, kterou dostane-
me ze základní zobrazovací rovnice pro první kulovou lámavou plochu 
v paraxiálním prostoru n
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)/r, v našem případě má 

rovnice tvar n/x
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=(n–1)/r. Pro polohu obrazu z první lámavé plo-

chy dostaneme x
1
´=nr/(n–1). Vzdálenost x

2
 je vzdálenost předmětu 

pro druhou lámavou plochu od druhé lámavé plochy. Známe-li polohu 
obrazu z první lámavé plochy, obraz z první lámavé plochy slouží 
jako předmět pro druhou lámavou plochu a pro přechod na druhou 
lámavou plochu platí vztah x

2
=x

1
´–d. Vzdálenost x

2
´ je vzdálenost 

obrazu z druhé lámavé plochy od druhé lámavé plochy. Známe-li 
předmět pro druhou lámavou plochu, můžeme najít obraz z druhé 
lámavé plochy x

2
´ ze základní zobrazovací rovnice pro druhou lá-

mavou plochu n
2
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=(1–n)/ŕ . Po úpravě získáme výslednou rovnici pro 

x
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,́ tj. pro vzdálenost obrazového ohniska od obrazového vrcholu 
(předmět leží v nekonečnu, obraz sdružený s předmětem v neko-
nečnu je obrazové ohnisko). Dosazením za x
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2
 a po úpravě dostaneme výsledný vztah pro obrazovou 

ohniskovou vzdálenost f´=nrŕ /{(n–1)[n(ŕ –r)+d(n–1)]}.

Obrazová ohnisková vzdálenost 

f´ obrazová ohnisková vzdálenost
r poloměr křivosti první lámavé plochy
ŕ  poloměr křivosti druhé lámavé plochy
n index lomu čočky
d tloušťka čočky  

Tento vztah umožňuje vypočítat obrazovou ohniskovou vzdálenost f ,́ 
známe-li poloměry křivosti, index lomu a tloušťku čočky. Protože 
čočka je z obou stran obklopená stejným prostředím – vzduchem, 
platí, že předmětová ohnisková vzdálenost f a obrazová ohnisková 
vzdálenost f´ mají stejnou velikost až na znaménko, tedy f = – f .́

S ohniskovou vzdáleností souvisí druhý důležitý pojem – optická 
mohutnost. Optická mohutnost je definována jako vergence obrazové 
ohniskové vzdálenosti D

c
=ń /f ,́ ń  je index lomu obrazového prosto-

ru. V našem případě je v obrazovém prostoru vzduch, vztah nabude 
tvar D

c
=1/f .́ Dosadíme za obrazovou ohniskovou vzdálenost f´ a po 

úpravě dostaneme vztah pro výslednou optickou mohutnost čočky 

Pokračování z čísla 1/2007

Vybrané kapitoly 
z geometrické a vlnové optiky

obr. 1  Sférická spojná a rozptylná čočka obklopená vzduchem
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D
c
=(n–1)/r+(1–n)/ŕ –d(n–1)(1–n)/nrŕ . Lze dokázat, že první člen 

na pravé straně rovnice (n–1)/r je optická mohutnost první lámavé 
plochy a druhý člen na pravé straně rovnice (1–n)/ŕ  je optická mo-
hutnost druhé lámavé plochy. Vztah pro optickou mohutnost čočky 
se nazývá Gullstrandova rovnice podle Allvara Gullstranda.1 Podle 
Gullstrandovy rovnice je optická mohutnost čočky určena součtem 
optických mohutností obou lámavých ploch zmenšeným o součin 
těchto mohutností násobený redukovanou tloušťkou.

Gullstrandova rovnice

D
c
 celková optická mohutnost

r poloměr křivosti první lámavé plochy
ŕ  poloměr křivosti druhé lámavé plochy
n index lomu čočky
d tloušťka čočky
D

1
 optická mohutnost první lámavé plochy čočky

D
2
 optická mohutnost druhé lámavé plochy čočky

d/n redukovaná tloušťka čočky  

Poloha základních bodů čočky
Každá optická soustava je jednoznačně určena soustavou základ-

ních bodů: ohnisek, hlavních bodů a uzlových bodů. Základní body 
jsme si popsali již v jednom z minulých dílů (viz Česká oční optika 
č. 4/2006). Poloha obrazového ohniska x́ (F´) je jeho vzdálenost 
od obrazového vrcholu. Nalezneme ji tak, že předmět umístíme 
v nekonečnu x

1
= –∞ a hledáme jeho obraz vytvořený soustavou 

dvou lámavých ploch x
2

.́ Najdeme obraz z první lámavé plochy, 
který slouží jako předmět pro druhou lámavou plochu, a dosadíme 
do vztahu pro obrazovou ohniskovou vzdálenost soustavy f =́x

1́
 x

2
´ / x

2
. 

Z tohoto vztahu vyjádříme x
2

.́ Po úpravě dostaneme výsledný 
vztah pro vzdálenost obrazového ohniska od druhé lámavé plochy  
x́ (F´)=f´[1–d(n–1)/nr]=[1–dD

1 
/n]/D

c
.

Předmětové ohnisko je předmětový bod na optické ose, jehož pa-
raxiální obraz leží v nekonečnu. Hledáme polohu předmětu x

1
, jestliže 

obraz leží v nekonečnu, x
2

=́ +∞. Postupujeme následujícím způso-
bem. Soustavu přepíšeme v obráceném pořadí – paprsky nepůjdou 
zleva doprava, ale zprava doleva. Obraz se pro nás stane předmětem, 
máme tedy předmět a hledáme jeho obraz. Nesmíme zapomenout 
změnit znaménka podle znaménkové konvence. Využíváme zákon 
o záměně chodu světelných paprsků, který říká, že pokud se světelný 
paprsek dostane z místa A do místa B po určité trajektorii, bude při 
šíření z místa B do místa A postupovat po stejné trajektorii. Dostaneme 
výsledný vztah pro vzdálenost předmětového ohniska od první lámavé 
plochy x(F)=–f´[1–d(1–n)/nŕ ]=–[1–dD

2 
/n]/D

c
.

Polohu hlavního obrazového bodu určíme ze vztahu x́ (H )́=x́ (F )́–f´ 
(obr. 4). Dosadíme za x́ (F )́ a dostaneme vzdálenost obrazového hlavní-
ho bodu od druhé lámavé plochy x́ (H )́=–f (́n–1)d/(nr)=–D

1
d/(D

c
n).

Polohu hlavního předmětového bodu určíme ze vztahu x(H)=x(F)–f 
(obr. 4). Dosadíme za x(F) a dostaneme vzdálenost předmětového hlav-
ního bodu od první lámavé plochy x(H)=f (́1–n)d/(nŕ )=D

2
d/(D

c
n).

Protože před a za soustavou je stejné prostředí – vzduch, předmě-
tový uzlový bod splývá s předmětovým hlavním bodem a obrazový 
uzlový bod splývá s obrazovým hlavním bodem.

Ze vztahů pro základní body plyne, že poloha hlavních bodů a ohnisek 
závisí na indexu lomu čočky, poloměrech křivosti a tloušťce čočky.

Poloha základních bodů čočky

x́ (F´) vzdálenost obrazového ohniska od druhé lámavé plochy
x(F) vzdálenost předmětového ohniska od první lámavé plochy
x́ (H )́ vzdálenost obrazového hlavního bodu od druhé lámavé plochy
x(H) vzdálenost předmětového hlavního bodu od první lámavé plochy
f´ obrazová ohnisková vzdálenost
D

c
 celková optická mohutnost

r poloměr křivosti první lámavé plochy
ŕ  poloměr křivosti druhé lámavé plochy
n  index lomu čočky
d  tloušťka čočky
D

1
 optická mohutnost první lámavé plochy čočky

D
2
 optická mohutnost druhé lámavé plochy čočky

d/n redukovaná tloušťka čočky

obr. 2  Poloha obrazového ohniska

obr. 3  Poloha předmětového ohniska

obr. 4  Poloha předmětového a obrazového hlavního bodu



Rozdělení čoček podle tvaru a funkce
Sférické čočky můžeme rozdělit podle optické mohutnosti na čoč-

ky spojné (konvexní), čočky rozptylné (konkávní) a čočky afokální. 
Konvexní čočky mají optickou mohutnost větší než nula (D

C
 > 0), 

konkávní čočky mají optickou mohutnost menší než nula (D
C
 < 0), 

čočky afokální mají optickou mohutnost rovnou nule (D
C
 = 0). Kon-

vexní čočky jsou uprostřed nejtlustší, konkávní čočky jsou uprostřed 
nejtenčí. Konvexní čočky mění rovnoběžný svazek paprsků ve svazek 
sbíhavý (obrazové ohnisko leží vpravo od soustavy v obrazovém pro-
storu), konkávní čočky mění rovnoběžný svazek paprsků ve svazek 
rozbíhavý (obrazové ohnisko leží vlevo od soustavy v předmětovém 
prostoru), afokální čočky mění rovnoběžný svazek paprsků v jiný 
rovnoběžný svazek paprsků (ohniska leží v nekonečnu).

Ze vztahů pro optickou mohutnost první lámavé plochy D
1
=(n–1)/r 

a pro optickou mohutnost druhé lámavé plochy D
2
=(1–n)/ŕ  můžeme 

zjistit znaménko pro D
1
 a D

2
, podobně ze vztahů pro polohu základ-

ních bodů x(H)=f (́1–n)d/(nŕ )=D
2
d/(D

c
n) a x́ (H´)=–f (́n–1)d/(nr)= 

=–D
1
d/(D

c
n) můžeme určit, kde budou ležet základní body.

Pro spojnou bikonvexní čočku na obr. 5 platí r > 0, ŕ  < 0, D
1
 > 0, 

D
2
 > 0, D

1
+D

2
 > 0. Ze vztahu pro polohu hlavních bodů dostaneme, 

že oba hlavní body leží uvnitř čočky. 
Pro spojnou plankonvexní čočku na obr. 6 platí r=∞, ŕ  < 0, D

1
 = 0, 

D
2
 > 0. Jeden hlavní bod leží na vrcholu kulové plochy, druhý uvnitř 

čočky. V našem případě je první plocha rovinná D
1
 = 0, pro polohu 

hlavního obrazového bodu dostaneme x́ (H´)=0, hlavní obrazový 
bod leží na druhé lámavé ploše (vzdálenost od druhé lámavé plochy 
je rovna 0) a hlavní předmětový bod leží uvnitř čočky.

Pro kladný meniskus na obr. 7 platí, že oba poloměry křivosti mají 
stejné znaménko r > 0, ŕ  > 0, D

1
 > 0, D

2
 < 0, D

1
+D

2
 > 0. Ze vztahu 

pro polohu hlavních bodů dostaneme, že jeden hlavní bod leží uvnitř 
čočky, druhý mimo čočku nebo oba hlavní body leží mimo čočku. 
Hlavní body leží vždy blíže k zakřivenější ploše.

Pro rozptylnou bikonkávní čočku na obr. 8 platí r < 0, ŕ  > 0, D
1
 < 0, 

D
2
 < 0, D

1
+D

2
 < 0. Ze vztahu pro polohu hlavních bodů dostaneme, 

že oba hlavní body leží uvnitř čočky.
Pro rozptylnou plankonkávní čočku na obr. 9 platí r=∞, ŕ > 0, 

D
1
 = 0, D

2
 < 0. Jeden hlavní bod leží na vrcholu kulové plochy, druhý 

uvnitř čočky. V našem případě je první plocha rovinná D
1
 = 0, pro 

polohu hlavního obrazového bodu dostaneme x́ (H´)=0, hlavní ob-
razový bod leží na druhé lámavé ploše (vzdálenost od druhé lámavé 
plochy je rovna 0) a hlavní předmětový bod leží uvnitř čočky.

Pro záporný meniskus na obr. 10 platí, že oba poloměry křivosti 
mají stejné znaménko r < 0, ŕ < 0, D

1
 < 0, D

2
 > 0, D

1
+D

2
 < 0. Ze vztahu 

pro polohu hlavních bodů dostaneme, že jeden hlavní bod leží uvnitř 
čočky, druhý mimo čočku nebo oba hlavní body leží mimo čočku. 
Hlavní body leží vždy blíže k zakřivenější ploše.

Spojné (konvexní) čočky

Rozptylné (konkávní) čočky

geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optikag

obr. 5  Bikonvexní (dvojvypuklá) čočka

obr. 6  Plankonvexní (ploskovypuklá) čočka

obr. 7  Kladný meniskus

obr. 8  Bikonkávní (dvojdutá) čočka

obr. 9  Plankonkávní (ploskodutá) čočka  obr. 10  Záporný meniskus
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geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika

Závislost optické mohutnosti na tloušťce
Optická mohutnost nabývá reálných hodnot a může se měnit 

v závislosti na tloušťce čočky. Ve speciálních případech může být 
nulová. Kladná optická mohutnost u spojných a záporná optická 
mohutnost u rozptylných čoček se uvádí s ohledem na prakticky 
použitelnou tloušťku. Dále budeme předpokládat, že bude dána 
optická mohutnost první lámavé plochy čočky D

1
, optická mohutnost 

druhé lámavé plochy čočky D
2
 a index lomu čočky n. Celková optická 

mohutnost D
c
 bude záviset jen na tloušťce d a u jednotlivých typů 

čoček může nabývat různých hodnot.
Pro bikonvexní čočku platí, že D

1 
> 0, D

2
 > 0, a tudíž D

1
+D

2
>0. 

Z Gullstrandovy rovnice D
c
=D

1
+D

2
–dD

1
D

2 
/n plyne, že s ros-

toucí tloušťkou klesá optická mohutnost a pro určitou tloušťku 
d=d

0
=(D

1
+D

2 
)n/(D

1
D

2 
)=–[n(ŕ –r)]/(n–1) je čočka afokální D

c
=0. 

Je-li tloušťka d
0
>0, potom má bikonvexní čočka zápornou optickou 

mohutnost, s rostoucí tloušťkou d hodnota korekčního členu roste 
a celková optická mohutnost se matematicky zmenšuje.

Plankonvexní a plankonkávní čočka má jeden z poloměrů křivosti 
roven nekonečnu a celková optická mohutnost čočky závisí na op-
tické mohutnosti sférické lámavé plochy, tzn. na indexu lomu čočky 
a poloměru křivosti druhé lámavé plochy. Celková optická mohutnost 
plankonvexní čočky tedy nezávisí na tloušťce. 

Pro kladný meniskus platí r > 0, ŕ > 0, D
1
 > 0, D

2
 < 0, D

1
+D

2
 > 0 

nebo r < 0, ŕ < 0, D
1
 < 0, D

2
 > 0, D

1
+D

2
 > 0. Z Gullstrandovy rovnice 

D
c
=D

1
+D

2
 –dD

1
D

2 
/n plyne, že s rostoucí tloušťkou se hodnota ko-

rekčního členu zvětšuje a roste celková optická mohutnost. 
Pro bikonkávní čočku platí r < 0, ŕ > 0, D

1
 < 0, D

2
 < 0, D

1
+D

2
 < 0. 

Z Gullstrandovy rovnice D
c
=D

1
+D

2
 –dD

1
D

2 
/n plyne, že s rostoucí 

tloušťkou klesá matematicky celková optická mohutnost. (Pozor, 
v matematice je –5 D < –4 D, v brýlové optice je však čočka o optické 
mohutnosti –5 D „silnější“ než čočka s optickou mohutností –4 D).

Pro záporný meniskus platí r < 0, ŕ < 0, D
1
 < 0, D

2
 > 0, D

1
+D

2
 < 0 

nebo r > 0, ŕ > 0, D
1
 > 0, D

2
 < 0, D

1
+D

2
 < 0. Z Gullstrandovy rovnice 

D
c
=D

1
+D

2
 –dD

1
D

2 
/n plyne, že s rostoucí tloušťkou roste optická mo-

hutnost a pro určitou tloušťku d=d
0
=(D

1
+D

2
)n/(D

1
D

2
)=–[n(ŕ –r)]/(n–1) 

je čočka afokální D
c
=0. Je-li tloušťka d

0
>0, má záporný meniskus  

kladnou optickou mohutnost, s rostoucí tloušťkou d hodnota korekč-
ního členu roste a celková optická mohutnost se zvětšuje.

Nulovou optickou mohutnost můžeme dosáhnout změnou tloušťky 
u bikonvexní čočky a záporného menisku. Je výhodnější takovou 
čočku realizovat pomocí záporného menisku. Tloušťka záporného afo-
kálního menisku je menší než tloušťka afokální bikonvexní čočky.

V příštím pokračování se budeme zabývat vrcholovou lámavostí 
a vlastním zvětšením sférické čočky obklopené vzduchem.

Ing. Soňa Jexová, VOŠZ a SZŠ, Alšovo nábřeží 6, Praha 1
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2. Polášek, J.: Geometrická optika I, učební text pro SZŠ, Praha 
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SNTL, Praha 1975
4. Trnka, J.: Zobrazení čočkami, Mafy 2005, Hradec Králové
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technik, Praha 2007

1 Allvar Gullstrand (5. 6. 1862–28. 7. 1930) byl švédský lékař 
a oftalmolog, profesor na univerzitě v Uppsale. V roce 1911 dostal 
Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství, za práce o optice oka.
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Možná se již někteří ze čtenářů časopisu Česká oční optika setkali 
s novou profesí pronikající do okruhu odborníků pečujících o klienty 
s potřebou diagnostiky, edukace či reedukace týkající se zraku. 
Dílčí informace o této profesi možná někteří získali z doslechu nebo 
z vyhledávače na internetu, menší část se s nimi možná setkala 
v souvislosti s péčí o pacienta či klienta.

Zrakový terapeut je připraven spolupracovat s ostatními odborníky 
v oblasti péče o zrak. Vzhledem k tomu, že v odborných kruzích 
existují k této profesi četné dotazy a zprostředkované informace 
bývají smíšené, rozhodli jsme se čtenářům přiblížit, co lze od této 
odbornosti očekávat.

Zrakoví terapeuti jsou absolventy magisterského studia speciální 
pedagogiky se státní závěrečnou zkouškou z oftalmopedie či tyflo-
pedie (podle fakulty a roku ukončení studia). V rámci magisterského 
studia standardně absolvují státní závěrečnou zkoušku z psychologie 
a psychopatologie, pedagogiky a speciální pedagogiky. Jsou tedy 

z zrakově postižení zrakově postižení zrakově postižení zrakově postižení zrakově postižení zrakově postižení zrakově postižení zrakově postižení zrakově postižení zrakově postižení zrakově postižení zrakově postižení 

přímo povoláni ke speciální edukaci všech věkových kategorií osob 
s postižením. Jsou vzděláni v metodách speciální pedagogiky (sti-
mulace, reedukace, kompenzace). Po absolvování postgraduálního 
studia zaměřeného na zrakovou terapii jsou schopni působit v oblasti 
zrakové terapie – podporovat rozvoj a rehabilitaci zraku a aplikovat 
alternativní způsoby diagnostiky opírající se o behaviorální metody 
diagnostiky (o metody sledující projevy chování v souvislosti se 
zrakovým podnětem).

Vzdělání ve zrakové terapii (v zahraničí pod názvem Low Vision 
Therapy) je předpokladem pro poskytování kvalifikované péče 
skupině pacientů se závažným vrozeným nebo získaným zrakovým 
postižením. Pomáhá tedy těm, kteří jsou ze standardně prováděné 
diagnostiky zrakových funkcí a standardně prováděné rehabilitace 
vyloučeni z toho důvodu, že s nimi nelze spolupracovat a nebo 
je vyšetřovat kvůli velmi nízkému věku a problému v dorozumění 
(preverbální období, afázie, dysfázie nebo poruchy sluchu), dále 
těm, kteří trpí vícečetným postižením CNS, mentální retardací, 
demencí nebo obtížemi spojenými s úrazem hlavy, onemocně-
ním či operací v oblasti hlavy a degenerativním onemocněním 
sítnice s velkými výpadky vidění v oblasti centrální nebo periferní 
(při VPMD, Stargardově chorobě, diabetické retinopatii, retinitis 
pigmentose apod.). Všichni tito pacienti vyžadují při vyšetření 
zrakových funkcí odpovídající přístup, speciální pedagogické 
pomůcky i speciální testy, kterými nejsou běžné oční ambulance 
standardně vybaveny. 

Zrakoví terapeuti jsou schopni poskytovat diagnostiku zrakových 
funkcí a jejich rehabilitaci všem výše popsaným skupinám osob. 

Kdo jsou zrakoví 
terapeuti?

obr. 1 Vyšetření fixace

obr. 2 Funkční vyšetření vizu preferenčními testy Teller Acuity Cards
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Jsou vybaveni potřebnými znalostmi i dovednostmi aplikovat spe-
ciálně pedagogické metody a postupy v praxi. Jsou připraveni pro 
práci v zařízeních poskytujících výchovu a vzdělávání i sociální 
rehabilitaci. Po splnění praxe a požadavků pro práci ve zdravotnictví 
jsou připraveni v roli klinického zrakového terapeuta k samostatné 
práci v oblasti diagnostiky a léčby a jsou připraveni podílet se na 
péči o pacienta společně s lékaři a dalšími odborníky.

Zrakoví terapeuti nenahrazují péči lékaře, optometristy, ortop-
tisty ani očního optika. Naopak jsou připraveni se všemi těmito 
profesemi spolupracovat při péči o pacienta.

V současné době je v České republice ve zrakové terapii proškoleno 
22 odborníků. Dvě zrakové terapeutky působí na částečný úvazek 
v Centru zrakových vad Oční kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN 
v Motole v Praze 5. Další působí na území ČR ve Střediscích rané 
péče, speciálně pedagogických centrech, ve speciálních školách pro 
ZP, v Tyfloservisech, v Rehabilitačním středisku Dědina a v dalších 
neziskových organizacích.

V katalogu prací tuto profesi zatím nenajdete. Za šestiletým úsilím 
pracovníků Centra zrakových vad jsou zatím realizované kódy v čísel-
níku zdravotní pojišťovny. Jedná se o kódy pro VŠ nelékaře či lékaře 

s atestací z oftalmologie. Konkrétně jsou určeny pro funkční vyšetření 
zraku a pro nácvik kompenzačních technik využití zbytků zraku, zácvik 
ve využití speciálních optických pomůcek a návrhů úprav prostředí 
u osob se zrakovým postižením. 

Špatnou dostupnost služeb zrakového terapeuta pociťují zejména 
ti, kterých se týká: pacienti či klienti. Pomozte nám rozšířit informace 
o této profesi a možnostech jejího využití. Když budete o této profesi 
vědět více, najdete možná pomoc při řešení problémů vašeho pa-
cienta či klienta. 

Bude-li požadovat služby zrakových terapeutů odborná veřejnost, 
dostanou se služby zrakových terapeutů k těm, kteří je potřebují. 

Zrakoví terapeuti působí již přes dvacet let ve vyspělých státech 
Evropy včetně Velké Británie a Skandinávie, v USA i v dalších vy-
spělých zemích světa. Tímto článkem Vám snad alespoň částečně 
pomůžeme přiblížit péči o osoby se zrakovým postižením a také se 
přiblížíme trendu v těchto zemích. 

PhDr. Dagmar Moravcová,
zraková terapeutka, Centrum zrakových vad Oční kliniky dětí 

a dospělých 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Literatura: 
1. Brilliant, R. L.: Essential of Low Vision Practise, Butterworth-
-Heinemann, USA, 1999
2. Brown, B.: The Low Vision Handbook, Slack, USA, 1997
3. Lund, R., Watson, G. R.: The CCTV book (Habilitation and reha-
bilitation with close circuit television systems), Froland, Norway, 
Synforum, 1997
4. Moravcová, D.: Zraková terapie slabozrakých a pacientů s níz-
kým vizem, Triton Praha, 2004
5. Silverstone, B., Lang, M. A., Rosenthal B. P., Faye, E. E.:  
The Lighthouse Handbook on Vision Impairment and Vision Reha-
bilitation, Oxford University Press, 2000 (dvoudílný komplet)

obr. 3 Nácvik čtení s excentrickou fixací

obr. 4 Nácvik čtení s lupou poskytující 6násobné zvětšení

obr. 5  Nácvik čtení s kamerovou televizní lupou

obr. 6 Úprava prostředí podporující efektivní zrakovou práci
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• Výborné optické vlastnosti

• Žádné omezení při výběru brýlových obrub

• Velmi široká zóna pro vidění na dálku

• Unikátní spojení fotochromatického 

a polarizačného filtru 

• Ideální volba pro řidiče
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Jediná polarizační fotochromatická čočka, která tmavne jak na venkovním světle, 
tak i za sklem automobilu.

Výhradní distributor pro Českou republiku:
Omega Optix s.r.o., Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem, ČR, tel.: (+420) 326 920 000
fax: (+420) 326 920 001, info@omega-optix.cz, www.omega-optix.cz
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Blíží se léto a s ním doba dovolených strávených 
z velké části u moře. Mnozí z nás už se dnes 
nespokojí s ležením na pláži a dovolenou si 
chtějí užít i aktivnějším způsobem. Zkoumání 
mořských hlubin a života pod mořskou hladinou 
se k takovéto příležitosti samo nabízí. Čím dál tím 
víc lidí chce vidět život pod vodou v jeho přiro-
zeném prostředí a s dnešní technikou skutečně 
dokážeme v roli návštěvníků objevovat pro nás 
zcela netradiční vodní říši.

Vymezení pojmů
„Šnorchlováním“ rozumíme pohyb po hladině 

nebo těsně pod ní a dýchání pomocí trubice 
– tzv. „šnorchlu“, která končí nad hladinou. Oči, 
nos a velkou část obličeje nám kryje „potápěč-
ská maska“, která umožňuje vidění pod hladinou. 
Maska je k hlavě připevněna gumovým nebo ne-
oprenovým páskem, který zároveň drží šnorchl. 
Pro rychlejší pohyb na hladině můžeme mít na 
nohou gumové „ploutve“. Šnorchlování nepodlé-

há žádným předepsaným pravidlům a k jeho pro-
vozování není nutná licence. Ohrozit nás mohou 
jen lodě plující po hladině a mořské proudy nebo 
vlny, které nás mohou v nestřeženém okamžiku 
odnést na širé moře. Velkým nebezpečím jsou 
ostré korálové útesy, které mohou způsobit 
nepříjemná poranění. Šnorchlování se provádí 
zpravidla v mělkých pobřežních vodách nebo 
nad korálovými útesy v teplých mořích.

Jak už název napovídá, tak k „přístrojovému 
potápění“ potřebujeme přístroje a výstroj, která 
nám umožní dýchat pod vodou bez spojení s hla-
dinou. Kromě již zmíněné masky a ploutví chrá-
níme tělo proti chladu „neoprenovým oblekem“. 
Vyváženost ve vodě pak umožňuje „žaket“, který 
je tlakovou hadicí spojen s „lahví“ se stlačeným 
vzduchem, umístěnou na zádech potápěče. 
Z této lahve pak do úst vede „regulátor“, který 
dávkuje stlačený vzduch a umožňuje dýchání 
pod vodou. Množství vzduchu v láhvi odečítáme 
na „manometru“. Přístrojové potápění je mnohem 

náročnější než šnorchlování a je k němu třeba 
speciální výcvik a licence k jeho provozování. 
Vzhledem k tomu, že potápěčova chyba může 
vést až ke ztrátě života, je tento druhý způsob 
v rekreačních oblastech doporučen pouze pod 
dohledem instruktora. Při potápění s přístroji 
se běžně dostáváme do hloubky okolo dvaceti 
metrů a protože nejsme ničím spojeni s hladinou, 
můžeme se dostat i do jeskyní a vraků.

Věková hranice a fyzická 
kondice

Šnorchlování není nijak omezeno zdravotním 
stavem a může ho provozovat každý, kdo má 
v pořádku pohybový aparát. Po celém světě 
se běžně setkáváme se „šnorchlaři“ všech 
věkových kategorií od dětí po seniory. Pro 
optika jsou důležité dvě skupiny:

1. Věková hranice mezi 16.–40. rokem 
Zde předpokládáme u určité části populace 

zhoršené vidění do dálky, které je překážkou 
k ostrému vidění pod vodou.

2. Věková hranice mezi 35.–60. rokem
U těchto lidí můžeme předpokládat pres-

byopii v různých stadiích jako samostatnou 
refrakční vadu nebo jako přiřazenou vadu 
k myopii nebo hypermetropii.

U přístrojového potápění je zdravotní stav 
určujícím faktorem pro zdárné sportování. 
Potápěč musí mít v pořádku srdce, krevní tlak, 
plíce a vzhledem k náročnosti musí mít i psy-
chickou odolnost, která mu pomůže překonat 
krizové okamžiky. Z hlediska korekce zraku 
můžeme rozlišit opět dvě skupiny:

1. Věková hranice mezi 20.–40. rokem
Tato skupina začíná o několik let později, 

protože děti se přístrojovému potápění věnují 
jen ve výjimečných případech. Opět potřebu-
jeme řešit pouze špatné vidění do dálky.

2. Věková hranice mezi 35.–50. rokem
Stejně i zde přibývá presbyopie, i když tato 

skupina končí kolem padesátého roku. Aktiv-
ně se potápění věnuje jen málo starších lidí.

s

Šnorchlování 
a potápění
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Práce s klientem a stanovení 
refrakce

Tak jako u jiných druhů sportů musíme s klien-
tem vést dialog, který nám pomůže určit strategii 
při stanovení refrakce. Musíme mít alespoň 
základní znalosti o sportu, který klient vykonává, 
abychom s ním mohli o problému diskutovat. 
Důležité je přimět klienta vhodně zvolenými 
otázkami k tomu, aby přesně definoval své obtí-
že při potápění a zároveň byl schopen říct, co od 
korekce očekává. Musíme se přesně vyptat na 
průběh jeho ponorů a činnosti při nich vykoná-
vané (např. fotografování pod vodou, pozorování 
velmi malých živočichů, studium nerostů na dně 
atd.), abychom byli schopni určit vzdálenosti 
a oblasti, na které klient potřebuje ostře vidět. 
Zároveň je třeba hned v úvodu předeslat, že 
vidění pod hladinou bude vždy o něco horší než 
v přirozeném prostředí.

Při stanovení refrakce musíme brát 
v úvahu:
1.  vzdálenost korekční pomůcky od vrcholu 

rohovky,
2.  různé indexy lomu prostředí před a za ko-

rekčním sklem (u obličeje vzduch, vně voda),
3.  vzdálenosti, na které klient potřebuje 

ostře vidět (dálka, manometr – 50 cm, 
fotoaparát),

4.  vždy bychom měli přihlédnout k tomu, 
na co je klient zvyklý, a udělat rozumný 
kompromis,

5.  světelné podmínky, které pod vodou 
v různých hloubkách panují,

6.  materiál korekčního skla včetně jeho 
indexu lomu,

7.  tmelicí materiál při několika stmelených 
korekčních sklech,

8.  tlak vně korekční pomůcky, přímo závislý 
na hloubce pod hladinou.

Způsoby korekce
Potápěčská maska vodotěsně přiléhá ke 

kůži obličeje. Proto je vyloučena korekce 

klasickými brýlemi – stranice by narušily 
vodotěsnost a maska by se zaplavila vodou. 
Doporučuji tedy následující typy korekce:

1. Kontaktní čočka
Výhodou je pohodlí a komfort, srovnatelný 

s pobytem na vzduchu. Pokud je klient zvyk-
lý nosit kontaktní čočky i v běžném životě, 
doporučuji zůstat u této metody. Kontaktní 
čočka nemusí být přepočítána pro vidění pod 
vodou a můžeme použít stejnou korekci jako 
na vzduchu. Nevýhodou je nesnášenlivost 
s mořskou vodou a možnost vyplavení čočky 
při zaplavení masky vodou. Z tohoto důvodu 
doporučuji používat výhradně jednodenní 
kontaktní čočky a v kapse žaketu mít klasické 
brýle. V případě vyplavení čočky a následném 
návratu nad hladinu je můžeme použít a vyhle-
dat bezpečně směr ke břehu nebo na loď.

2. Dioptrická potápěčská maska
Tento způsob, používaný většinou profesio-

nálních potápěčů, umožňuje dobré vidění do 
dálky, případně i korekci na blízko.

a)  Potápěčské masky s dioptrickou korekcí 
dodávanou výrobcem

Na světě existuje několik výrobců potá-
pěčských masek, jejichž některé modely 
můžeme opatřit dioptrickou korekcí. Zorník 
masky jednoduše vyměníme za jiný, dodaný 
v korekci. Některé masky mají zorník dokonce 
rozdělen na dvě části nad sebou. Do vrchní 
části vložíme korekci do dálky, do spodní 
korekci do blízka. Nevýhodou těchto masek 
je nedodržení PD a velmi úzká škála dioptric-
kých korekcí.

b)  Potápěčské masky se speciálně vyrobe-
nou korekcí

Jedná se opět o speciální potápěčské 
masky, do kterých se však korekce vyrábí 
na zakázku. Buď výměnou celého zorníku, 
nebo natmelením příslušné korekční čočky na 
stávající zorník. Výhodou je lepší vidění u slo-
žitějších refrakcí včetně cylindrických korekcí 
a možnost korekce presbyopie. Nevýhodou 
je omezené zorné pole a možnost odpadnutí 
natmelené čočky.

Materiály pro výrobu čoček
V první řadě je třeba velmi citlivě volit index 

lomu korekční čočky vzhledem k rozdílným 
indexům lomu ve vodě. Dále je třeba brát 
ohled na zkreslení způsobené vodou (zdánlivé 
zvětšení předmětů). V neposlední řadě musí-
me zohlednit úhel lomu paprsků na rozhraní 
různých indexů lomu.

Nejlepším materiálem se jeví minerální čoč-
ka, kterou však nelze použít ve všech přípa-
dech. Je nejvíce stálá vůči mořské vodě a ani 

váha v tomto případě není závadou. Plastová 
čočka podléhá působení mořské vody (sice 
až po delší době, ale přece).

Musíme počítat s tím, že potápěčské masky 
mají pouze krátkou životnost, protože materi-
álům, ze kterých jsou vyrobeny, mořská voda 
také neprospívá.

V případě kontaktních čoček neexistuje 
žádný materiál, kterému by nevadil styk 
s mořskou vodou.

Z toho vyplývá, že je třeba klienta upozor-
nit na omezenou životnost takové korekční 
pomůcky a doporučit v případě potápěčské 
masky důkladné opláchnutí sladkou vodou po 
každém použití v moři.

Doporučení pro správnou 
korekci
1.  rozhovor s klientem o příslušném sportu 

a získání informací o jeho potřebách;
2.  úzká spolupráce optik-optometrista při 

stanovení správné refrakce, s přihlédnu-
tím ke všem výše zmíněným aspektům;

3.  navrhnout klientovi všechny možnosti 
korekce a po dohodě s ním vybrat tu 
nejvhodnější;

4.  upozornit klienta na všechna negativa 
korekce;

5.  vybrat spolu s klientem vhodný materiál 
korekční pomůcky a upozornit klienta 
na všechny jeho klady, zápory a nutnost 
ošetřování.

Vzhledem k tomu, že potápění a šnorchlování 
nabývá ve světě i u nás nebývalého rozmachu, 
můžeme očekávat, že stále více klientů bude 
mít povědomí o možnosti korekce. Chceme-li, 
aby byl optik považován za skutečného odbor-
níka, nezbývá než těmto informacím věnovat 
čím dál větší pozornost. Musíme se stále učit 
a potřeby našich klientů nám dávají úžasnou 
možnost proniknout i do oblastí, které s opti-
kou nemají na první pohled nic společného.

Mgr. Vilém Rudolf
foto Adam Malec
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Ocenění TOP OPTA 2007 

Kategorie brýlové obruby a sluneční brýle:
sluneční brýle P8438 z kolekce „Porsche 
DESIGN“ (Rodenstock ČR)
Kategorie kontaktní čočky:
s i l ikon -hydrogelové kontak tní čočky  
ACUVUE® OASYS™ with HYDRACLEAR™ 
Plus (Johnson & Johnson Vision Care)
Kategorie technologie:
povrchová vrstva Crizal A2 (Essilor-Optika)

Kategorie brýlové čočky:
brýlové čočky DriveWear (výrobce Younger Optics, vystavovatel 
Omega Optix).

v veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy 

OPTA v obrazech

▲ Beno Blachut, prezident SČOO, předal při 
slavnostním zahájení veletrhu kytici Věře Men-
šíkové, Bohuslavě Knopové a Ireně Klugarové 
z a.s. Veletrhy Brno a Aleně Šebkové ze SČOO 
za přípravu veletrhu OPTA.

▲ V pátek 23. 2. 2007 proběhla Valná hro-
mada SČOO. Jednalo se na ní především 
o cenách optických pomůcek.

▲ Beno Blachut by do budoucna OPTU rád ještě 
více zatraktivnil. Domnívá se, že nejlepší reklamou 
pro veletrh je doporučení někoho, kdo jej v minulosti 
navštívil a odnesl si z něj příznivý dojem. Proto je nut-
né domáckou atmosféru soustavně podporovat.

▲ Na stánku společnosti Rodenstock ČR 
mohli návštěvníci čtyřikrát denně vidět a hlav-
ně slyšet zpěvačku Ilonu Csákovou.

Veletrh OPTA 2007
největší v historii

Vystavovatelé 2006 2007

Počet vystavovatelů 222 242

Počet zúčastněných zemí 19 24

Čistá výstavní plocha m2 4 381 4 860

Návštěvníci

Počet návštěvníků 5 728 6 584

Počet zahraničních návštěvníků 732 1 218

Počet zemí 26 32

Základní statistické údaje veletrhu OPTA 2007 

▲ Společnost Omega Optix představila samo-
zabarvovací polarizační čočky DriveWear pro 
řidiče, které se poprvé objevily na veletrhu Silmo 
2006. Jde o první brýlové čočky, které kombi-
nují fotochromatický účinek a polarizační filtr.

▲ Večírek OPTIK PARTY Společenstva českých 
optiků a optometristů proběhl 24. 2. 2007 v ho-
telu Voroněž. Atmosféra večera byla jazzová.

OPTA v číslech
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▲ Společnost Essilor-Optika dokázala, 
že antireflexní vrstva na čočkách nemusí 
zákazníky odrazovat náročnou údržbou, 
a představila antireflexní vrstvu Crizal A2, 
na které se díky antistatické vrstvě neusa-
zuje prach.

▲ Společnost Johnson & Johnson Vi -
s ion Care získala ocenění TOP OPTA 
za silikon-hydrogelové kontaktní čočky 
nové generace ACUVUE® OASYS™ with 
HYDRACLEAR™ Plus. Nový poměr složek 
použitého materiálu s optimální kombinací 
jejich vlastností zajišťuje uživateli komfort 
po celou dobu prodlouženého nošení 
těchto čoček.

▲ Společnost Rodenstock ČR předvedla 
sluneční br ýle P8438 z nové kolekce 
značky Porsche Design. Jsou vhodné pro 
muže i ženy, hodí se do práce i pro sport, 
jsou lehké a navíc se do nich dají použít 
dioptrické sluneční korekční čočky.

▲ Docent Milan Anton přednášel v rámci 
cyklu odborných přednášek o refrakčních 
vadách. Konstatoval, že řada lidí nosí brýle 
s nesprávnou korekcí. Prevencí je pouze 
pravidelná prohlídka očí u lékaře.

▲ 2. mezinárodního kongresu OPTA 2007 se 
zúčastnilo 62 pedagogů a dalších specialistů 
v oboru optometrie z 18 zemí celé Evropy. Na 
programu byly přednášky věnované přede-
vším metodice vzdělávání v optometrii.
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▲ V sobotu 24. 2. 2007 proběhla na stánku 
společnosti Mr. Gain přehlídka oděvní kolek-
ce světově proslulého návrháře Osmanyho 
Laffity pro sezonu jaro–léto 2007 spojená 
se světovou premiérou kolekce brýlí značky 
Osmany Laffita Eyewear. Tato přehlídka byla 
snad největším magnetem veletrhu.

▲ Umístění veletrhu OPTA do nejmoder-
nějšího pavilonu brněnského výstaviště –  
pavilonu V – umožňuje vystavovatelům volit 
velkorysé expozice.

▲ Na veletrhu byly vystaveny i exkluzivní znač-
ky, např. Mercedes, Vivienne Westwood, John 
Richmond, Cerutti 1881, Iceberg nebo Misso-
ni. Přivezla je společnost Finest Group.

▲ Trend pro příští sezonu: pryč s nenápad-
ností! V roce 2007 se budou nosit kvalitní 
výrazné velké brýle sytých a plných barev, 
které na sebe okamžitě poutají pozornost. 
Řiďme se tedy slovy, že za brýle se není nut-
né skrývat ani stydět, právě naopak, brýle je 
třeba předvést v plné kráse.

Podle tiskových zpráv společnosti  
Veletrhy Brno, a.s., zpracovala redakce
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Veletrh MIDO v číslech
Ve dnech 4.–7. května 2007 proběhl v Milá-

ně 37. ročník Mezinárodního veletrhu optiky, 
optometrie a oftalmologie MIDO. Konal se 
tentokrát v novém komplexu budov s názvem 
Rho-Pero, jehož výhodou je to, že jsou všichni 
vystavovatelé a všechny služby soustředěny 
v jednom velkém prostoru, celkem v 7 pavi-
lonech, navržených architektem Fuksasem. 
Jednotlivé pavilony na veletrhu byly rozděleny 
dle sortimentu a oborů: obruby, sluneční brý-
le, čočky, oftalmologické přístroje, Mido Tech 
(prostor věnovaný technologiím), prostor pro 
tiskové pracovníky, prostor pro vystavovatele 
ze zahraničí.

S novým místem veletrhu se zvětšila i prona-
jímaná plocha, zájem vystavovatelů o ni vzrostl 
o 15 %. Rozšířil se také prostor pro novináře. 
Veletrh navštívilo odhadem 46 000 lidí, což 
znamená 9% nárůst. Počet vystavovatelů 
vzrostl o 3 %. 

Program veletrhu
Tento rok vznikla nově Mido Design Lab, tzv. 

návrhářská laboratoř MIDO, v níž si bylo mož-
né prohlédnout nejnovější trendy ve tvarování 
obrub. Vybrané firmy v ní předváděly svůj um 
a své dovednosti a nabízely své zkušenosti. 
Laboratoř přirozeně rozšířila a nahradila část 
zvanou Mido Trend, která se soustředila na 
nové prototypy obrub a sloužila především 
odborníkům. 

Součástí Mido Education (část věnovaná 
vzdělávání) bylo 15 seminářů, z nichž nej-
větší zájem vyvolal seminář o progresivních 
čočkách a jejich budoucím vývoji.

Obchodní výsledky v oboru oční 
optiky v Itálii za rok 2006

Obchodní výsledky za rok 2006 ukazují, že 
v Itálii panuje na trhu v oboru oční optiky příz-
nivá situace, oproti roku 2005 došlo k 17,4% 
nárůstu. Vývoz obrub, slunečních brýlí 
a čoček vzrostl o 18,2 %, přičemž nejvíce se 
vyváží do Evropy, následuje Amerika a Asie. 
Co se dovozu týče, 70 % zboží pochází z Asie, 
na Evropu připadá pouze zbylých 27 %.

Módní přehlídka – historie 
brýlí a módy od 70. let do 
současnosti

Hned první den veletrhu se konala pozoru-
hodná módní přehlídka zachycující vývoj módy 
v brýlích od 70. let až do naší doby. Celá přehlíd-
ka byla pojata téměř jako divadelní představení. 
Na scéně se vystřídaly 4 obrazy představující 
4 desetiletí našeho století. Modelky nejen že 
předvedly brýle z určitého období, ale byly také 
„vyšňořeny“ v oděvech, které se v té určité době 
nosily. Na velkém plátně za modelkami byly pro-
mítány dobové kresby a nábytek, aby byl obraz 
doby úplný. Celé představení doprovázela živá 
hudba. Tvůrci přehlídky nezapomněli ani na his-
torii veletrhu MIDO a také ji předvedli v náležitých 
barvách a obrazech. Každý účastník večera ob-
držel knihu od Alessandry Albarello a Francesky 
Joppolo s názvem Jen pro Vaše oči? Brýle od 
A do Z. Kniha zachycuje historii brýlí, téma je 
však pojato široce, s přesahy do oblasti kultury, 
umění, módy, filmu a filozofie. Přehlídku uváděli 

americká herečka Andie MacDowell, ztělesnění 
elegance, a Luca Barbareschi, vynikající italský 
divadelní herec s výraznou tváří. 

TRENDY NA ROK 2008 
Pokud chcete být v roce 2008 prudce mo-

derní, doslova si zahalte oči a inspirujte se při 
tom 4 hlavními barvami v brýlové módě.
1) Černá jako kočka

Černá barva je synonymem elegance, svůd-
nosti a tajemné noci. Jednoduše symbol tajemné 
divy – nedosažitelné krásky. Tato tajemná barva 
je však také praktická – odráží sluneční paprsky. 
Ti, kdo nemají zálibu v tajemnu, přesto černou 
barvu uvítají, protože je to barva klasická.
2) Třpytivá jako karneval

Nepřeberné množství tvarů a odstínů má tu 
moc, že člověka dobíjí energií, poskytuje mu in-
spiraci a probouzí v něm skryté city. Tento typ brýlí 
se hodí pro ty, kteří chtějí být nepřehlédnutelní.
3) Bílá jako záře

Tato barva obrub bude v roce 2008 velice 
žádaná. Stává se kultovní barvou pro novou 
kolekci. Je symbolem elegance, čistoty, 
jemnosti, rafinovanosti a na první pohled vás 
spolehlivě zaujme svou neobvyklostí.
4) Zlatá jako karamel

Zlatá barva je barva teplá, prozářená, barva 
země. Je určena rozhodným a odvážným 
ženám a mužům, kteří vědí, co chtějí a nebojí 
se výraznosti a stylu.

Výstava trendů na rok 2008 na 
trase Milán – New York

Letos poprvé bylo 3. května, den před zaháje-
ním veletrhu, vypraveno z New Yorku do Milána 
speciální letadlo, v němž bylo k vidění přes 100 
vybraných modelů od 40 italských výrobců na 
rok 2008. Tato výstava v letadle byla určena pro 
přibližně 30 amerických novinářů pojednávají-
cích o módě a trendech v této oblasti. Novináři 
se hned po příletu mohli seznámit se zástupci 
společností, kteří vystavené výrobky vyrábějí.

Mido 2008 se bude konat v termínu 
9.–12. 5. 

Na základě podkladů poskytnutých 
tiskovým oddělením veletrhu MIDO  

zpracovala redakce

Začátek nové éry
Milán, 4.–7. 5. 2007
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V průzkumu zaměřeném na chování zákazníků při výběru zrakových 

pomůcek 60% zákazníků uvedlo,že by si pravděpodobně koupili 

brýlové čočky Transitions, pokud by jim je jejich optik doporučil*. 

Brýlové čočky Transitions umí více, než jen korigovat zrak. 

Ve venkovním prostředí pomáhají chránit před oslněním, únavou očí 

a UV paprsky. Uvnitř poskytují všechny výhody běžných čirých čoček.

Chytrá volba pro ochranu zdravého zraku.

PRAVDEPODOBNĚ  
KOUPÍ, POKUD JIM 
DOPORUČÍTE.

60%

Důvod č.5

*Zdroj: Usage and attitudes Survey,  
květen 2004, Francie

NENÍ TO SNAD DOBRÝ DŮVOD PRO DOPORUČOVÁNÍ BRÝLOVÝCH ČOČEK TRANSITIONS?
VÍCE DOBRÝCH DŮVODŮ NALEZNETE NA ADRESE WWW.TRANSITIONS.COM
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Mezinárodní veletrh oční optiky 
Silmo si získává stále širší 
pozornost celého světa

Každý rok přijíždí do Paříže na tento veletrh 
čím dál větší počet odborníků. Pořadatel ve-
letrhu rozšiřuje svoje aktivity zejména v Asii, 
zemích východní Evropy a na americkém 
kontinentu, aby zde upevnil svou pozici jed-
ničky v oční optice. Letos se veletrh předsta-
vil už i v Šanghaji, v Moskvě (v rámci veletrhu 
MSOO od 11. do 14. března) a následně také 
v New Yorku (v rámci výstavy International 
Vision Expo od 22. do 25. března).

Právě v New Yorku Silmo oslavy svých 40. na-
rozenin zahájilo. Tyto narozeniny znamenají 
40 let úspěšného rozvoje optiky, 40 let tech-
nologických inovací, 40 let vývoje v návrhářství, 
40 let pozornosti obracející se k celému světu, 
40 let, které posílily pozici celého sektoru oční 
optiky, 40 let úzké vazby na módu. Jistě by se 
našly i další 40, které by bylo možné do pestrého 

výčtu zahrnout. Tato předpremiérová oslava 
narozenin se odehrála ve znamení představivosti 
a nápaditosti. Se svou „černou skříňkou“, která 
se stala znakem veletrhu Silmo na zahraničních 
akcích, připravil pořadatel zvláštní scénografický 
program, který předvedl brýlové obruby z celého 
světa. Brýle byly vybrány na základě dvou kritérií: 
inovace a kreativity. Brýle se tak staly nejdůleži-
tějším prvkem v prostředí, jemuž letos domino-
valy a budou dominovat barva černá a růžová 
(barvy letošního veletrhu Silmo 2007).

Program ukázal, jak umí Silmo předvést 
schopnosti svých vystavovatelů, a to formou 
módních přehlídek na téma „brýle a móda“. 
První přehlídka se konala v Oyonnax během 
prvního ročníku veletrhu Silmo již v roce 1967. 
Silmo také pořádá fórum trendů a je známo 
zvláštními tematickými sekcemi (např. brýle 
sportovní, sluneční, brýle pro děti...).

Do Ruska zavítalo Silmo poprvé v roce 
1996. Od roku 2000 se zde účastní vele-

trhu pravidelně a zkoumá nová území vhod-
ná pro trh, protože Rusko představuje trh 
opravdu široký. Účast v Rusku byla opět 
protkána symbolickým narozeninovým 
číslem 40. Bylo vystaveno 40 brýlí (symbol 
40 narozeninových svíček) a 40 obrub, 
které měly poodhalit francouzského du-
cha, šarm a tvořivost. 

Silmo tedy letos slaví své 40. narozeniny. 
Čtyřicítka je krásný věk zralosti, umožňuje 
totiž vidět do budoucna a přemýšlet, jak dál. 
Slavnostní ročník veletrhu proběhne v Paříži 
ve dnech 19.–22. října 2007. V souvislosti 
s oslavami připravuje pořadatel jako překva-
pení další akce.

Prezidentem veletrhu i nadále zůstává Guy 
Charlot, který tuto funkci vykonává nepřetržitě 
od roku 1993 a v lednu 2007 byl opět zvolen, 
viceprezidentem je pak Marc Lamy a tajemní-
kem Jean–Charles de Lemps.

40 let historie bohaté na události zahrnuje 
historii týkající se lidí, značek a firem z celého 
světa. Všichni společně každý rok dokazují, že 
obor optiky má stále co říci a dále se vyvíjí. Když 
se v roce 1967 spojili výrobci brýlí z Oyonnax 
a z Morez s výrobci obrub z Paříže a s výrobci 
skel, netušili, jak se takové malé setkání něko-
lika odborníků v průběhu let rozroste v akci ce-
losvětového významu, která dnes registruje na 
1 000 vystavovatelů a 46 000 návštěvníků.

Active Communication, Praha

Soutěž SILMO

SILMO Paříž pro Vás letos opět připravilo 
soutěž, v níž můžete vyhrát zájezd na vele-
trh SILMO 2007 v říjnu tohoto roku.
Uvnitř tohoto čísla časopisu naleznete od-
povědní lístek se soutěžními otázkami. Vy-
plněný lístek zašlete na adresu zastoupení 
veletrhu SILMO v Praze. Losování výherce 
proběhne na konci července za účasti zá-
stupců SČOO a jméno šťastného výherce 
naleznete v příštím čísle časopisu.

Paříž, 19. – 22. 10. 2007
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SILMO v zahraničí

Expozice Silmo na letošním veletrhu MSOO v Moskvě



veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy ve

Activisu Swing v sobě skrývá videokameru a softwarová část je instalována v externím počítači (stačí třeba malý notebook),

nabízí možnost

� ukázat zákazníkovi porovnání až 4 typů obrub nasazených přímo na zákazníkově
obličeji (možnost fotografie, videosekvence a nebo fotografie vybraná 
z videosekvence)

� porovnání brýlových čoček - přímo
v požadovaném tvaru v 3D zobrazení).

tyto systémy jsou vytvořeny podle 
zásady „lepší 1x vidět, než 10 x slyšet“
a proto svým software umožňují očnímu 
optikovi hlavně poradenství

� přiblížit nabídku povrchových vrstev a úprav pro brýlové čočky pomocí obrázků, 
animací a videoklipů

� pomoci při dalším prodeji – například barevných kontaktních čoček

Je samozřejmostí, že vybraná obruba se simulovanými brýlovými čočkami lze vytisknout, nebo poslat zákazníkovi E-mailem.
Samozřejmě s logem Vaší optiky, s anoncí produktu, který jsme zákazníkovi nabídli a se spoustou dalších informací.

Přístroj Activisu Swing pro Vás do ČR dováží společnost ESSILOR – OPTIKA, spol. s r.o.

Inzerat Swing  23.5.07  17:32  Stránka 1
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LENS PERFORMANCE OPTIMIZED 
FOR DRIVING IN OVERCAST

LENS COLOR CHANGES FOR DRIVING
IN SUNNY WEATHER, ABSORBING GLARE

AND EXCESSIVE LIGHT

LENS COLOR ACHIEVES MAXIMUM
DARKNESS  FOR MAXIMUM COMFORT

AND PROTECTION OUTSIDE
IN SUNNY WEATHER

WWW.DRIVEWEARLENS.COM

TMAVĚ HNĚDÁ BARVA MAXIMÁLNĚ POHLCUJE 

NADBYTEČNÉ SVĚTLO A POSKYTUJE

OPTIMÁLNÍ OCHRANU ZRAKU

MĚDĚNÁ BARVA POHLCUJE PŘEBYTEČNÉ SVĚTLO 

A ZAJIŠŤUJE ŘIDIČI KVALITNÍ VIDĚNÍ

VYSOCE KONTRASTNÍ ŽLUTOZELENÁ BARVA 

ČOČKY ZLEPŠUJE ROZPOZNÁVÁNÍ OBJEKTŮ

SAMOZABARVOVACÍ POLARIZAČNÍ ČOČKY PRO ŘIDIČE

ZATAŽENÁ
OBLOHA

OSTRÉ SLUNCE
ZA ČELNÍM SKLEM

OSTRÉ SLUNCE VE
VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

VYSOCE ÚČINNÝ POLARIZAČNÍ FILM POLARIZAČNÍ FILM
+

NOVÉ FOTOCHROMICKÉ ZABARVENÍ 
V ZÁVISLOSTI NA VIDITELNÉM SPEKTRU

POLARIZAČNÍ FILM
+

NOVÉ FOTOCHROMICKÉ ZABARVENÍ V ZÁVISLOSTI
NA VIDITELNÉM SPEKTRU

+
STANDARDNÍ FOTOCHROMICKÉ ZABARVENÍ 

V ZÁVISLOSTI NA UV SPEKTRU 

ABSORPCE 68% ABSORPCE 78% ABSORPCE 88%

Advertising Europe06.indd   1 6.11.2006   9:37:34
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Program CR-39™
Společnost PPG Industries, která má 125 výrobních závodů po 

celém světě, vyrábí pryskyřice pro potřeby optiků. Jako první uvedla 
v roce 1945 na trh materiál pro čočky z tvrdé pryskyřice, monomer 
CR-39®. V roce 2001 pak na trh uvedla materiál s trojím účinkem, 
monomer Trivex™. 

PPG povolila odlévat čočky z materiálu CR-39® přibližně 20 
společnostem. Tyto společnosti jsou zahrnuty do speciálního 
programu (tzv. CR-39™ Licensed Lens Caster Program). Program 
byl založen v souvislosti s 60letým výročím patentu na monomer 
CR-39®. Společnosti, které jsou součástí programu, se zavázaly, 
že budou používat tento monomer v čisté, nikoliv hybridní podobě, 
a budou dbát především na kvalitu výroby. Program byl poprvé před-
staven na veletrhu MIDO v roce 2006. V tomtéž roce byly na veletrhu 
Silmo v Paříži oceněny 3 ze společností, které pod program spadají, 
konkrétně Hoya Vision Care, Rodenstock a Shamir/Eyal Optical 
Industry. V roce 2006 rozšířila společnost PPG seznam společností, 
které mají toto povolení, o svého dlouhodobého partnera Signet 
Armorlite, Inc., zaměřujícího se především na plastové čočky.

Čočky z uvedeného materiálu se v současné době používají především 
při výrobě plastových čoček a také se dle statistik nejvíce prodávají. 

Společnost PPG Industries je majoritním vlastníkem společnosti Tran-
sitions Optical, která dodává výrobcům optiky fotochromatické materiály, 
spadá pod ni také společnost International Polarizer vyrábějící sluneční 
polarizátory. Dále pod ni patří společnost Intercast Europe S.p.A., zabý-
vající se výrobou slunečních čoček z tvrdé pryskyřice. PPG kromě toho 
vyrábí skelná vlákna, chemikálie, průmyslové a ploché sklo.

Nový materiál na výrobu čoček Trivex®

Tento materiál se používá od roku 2001. Je velice lehký, vysoce prů-
hledný (jako minerální sklo), odolný proti chemickým vlivům a je vhodný 
především pro brýle bez obrub. Thomas Fischer ze společnosti Knech 
Muller ze Švýcarska vyjádřil přesvědčení, že jej uvítají především ženy, 
protože se mimo jiné nemusí bát, že by make-up zničil povrch čočky. 
Tento materiál je univerzální a dá se použít pro různé účely – při sportu, 
při práci i ve volném čase. Je vysoce odolný a pevný, nedělají se v něm 
mikroskopické trhlinky, které se někdy objevují u polykarbonátových 
čoček po delší době používání. Čočky mají také UV ochranu. Pro své 
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V současné době jsou terapeutické či ban-
dážující kontaktní čočky používány v léčbě 
celé řady onemocnění předního segmentu 
oka. Vytvářejí mechanickou bariéru, chrání 
povrch oka před poraněním, vytvářejí mezi-
vrstvu mezi víčkem a rohovkou se spojivkou, 
mohou bránit vzniku srůstů (symblefaron). 
V případě degenerativních onemocnění ro-
hovky provázených ztenčením či její perforací 
navíc udržují integritu povrchu oka a dodávají 
očním tkáním patřičnou mechanickou odol-
nost. Jejich použití odstraňuje nepravidelnosti 
rohovkového povrchu (bulózní keratopatie), 
čočky rovněž snižují mechanické dráždění 
nervových zakončení, čímž pomáhají odstra-
nit bolest. Tím, že vytvářejí kryt – prakticky ob-
vaz rohovky (bandáž) – usnadňují a urychlují 
její epitelizaci. Brání osychání rohovky, mohou 

být napuštěny léky a tím se stávají léčebným 
prostředkem. 

Ideální terapeutická kontaktní čočka musí 
být tenká, propustná pro kyslík a vhodná 
pro dlouhodobé nošení. Doposud byla vět-
šina těchto čoček z hydrogelu s vysokým 
obsahem vody. Silikon-hydrogelové čočky, 
které se dostaly na trh v současné době, 
mají u některých klinických aplikací mnoho 
výhod. Jsou to kontaktní čočky, které se nej-
častěji používají u netěsných, prosakujících 
ran rohovky. Jsou vhodné u menších ran, 
například u bezstehové chirurgie katarakty, 
nebo u drobných perforujících poranění ro-
hovky. Tyto krycí kontaktní čočky lze použít 
po transplantaci rohovky, výhodné je také 
použití po laserové refrakční chirurgii (PRK, 
Epi-LASIK, LASIK, LASEK).

Terapeutické kontaktní čočky jsou již 
dlouhou dobu využívány v léčbě bulózních 
keratopatií. Měkké kontaktní čočky odstraní 
nepravidelnost povrchu rohovky, oploští 

puchýře na rohovce, chrání obnažené rohov-
kové nervy a navíc působí jako bariéra proti 
mechanickému dráždění víčkem. Podobně 
jsou využívány v léčbě pásové (zonulární) 
keratopatie po aplikaci chelátů při odstranění 
solí kalcia. Vždy je třeba mít na paměti, že 
špatně aplikovaná kontaktní čočka může ještě 
více destabilizovat povrch oka a oční tkáně se 
pak stanou náchylnější k infekčnímu zánětu. 
Měkkou kontaktní čočku můžeme použít u fili-
formní (vláknité) keratitidy, která se vyskytuje 
u syndromu suchého oka, symptomaticky 
pomáhá například při léčbě komplikací po vi-
rovém zánětu rohovky a spojivky. Ochrannou 
funkci měkkých kontaktních čoček můžeme 
využít například i u nemocných s ochrnutím 
lícního a trojklaného nervu, při onemocnění 
okrajů víček u trichiázy, či u poruch postavení 
víčka, entropia či ektropia. Měkké kontaktní 
čočky s velkým průměrem mohou být použity 
při prevenci vzniku srůstů například u Ste-
vens-Johnsonova syndromu či po poleptání 

Měkké terapeutické 
kontaktní čočky

obr. 1 Bulózní keratopatie

obr. 2 Kosmetická kontaktní čočka obr. 3 Srůsty víčkové i bulbární spojivky
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oka. Kontaktní čočka vytváří mezivrstvu mezi 
poleptaným povrchem oka a fornixem. Další 

obr. 4 Rohovkový vřed

obr. 5 Oděrka rohovky

vhodnou indikací jsou nehojící se rohovkové 
defekty například u metaherpetické keratitidy. 

Bylo zjištěno, že měkké kontaktní čočky brání 
prostupu proteolytických enzymů, které jsou 
obsaženy v slzách, do rohovkového stromatu, 
a tím brání možné perforaci rohovky. Měkké 
kontaktní čočky s velkým průměrem mohou 
být použity i u lagoftalmu po přechodnou 
dobu před sešitím víček (tarsorhafií). Známé 
je použití měkkých kontaktních čoček u re-
cidivující eroze rohovky. U nemocných se 
syndromem suchého oka závisí využití kon-
taktních čoček na klinickém obrazu. V těchto 
případech jsou vhodnější silikonové kontaktní 
čočky s nízkým obsahem vody a vysokou 
propustností pro kyslík. Hydrogelové čočky 
zvyšují odpařování slzného filmu a paradox-
ně mohou zhoršit klinický obraz. Zdá se, 
že plynopropustné čočky (RGP) s vysokou 
koncentrací kyslíku na rohovce vykazují nižší 
riziko vzniku bakteriálních infekcí. Je třeba 
mít na paměti, že i při dlouhodobém nošení 
silikonových kontaktních čoček stále existuje 
riziko vzniku periferní ulcerace, infiltrativní 
keratitidy a papilární konjunktivitidy. 

doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc., 
přednosta katedry 

optometrie LF MU, Brno

obr. 6 Fluorescenční test

Ideální terapeutická kontaktní čočka musí být tenká, propustná pro kyslík a vhodná pro dlouhodobé nošení.
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c

Společnost Bausch & Lomb plánuje na 
konci roku 2007 ukončení výroby kontaktních 
čoček SofLens® 66 v obou zakřiveních F/M 
i S/M. Dochází k tomu z prostého důvodu, 
kterým je zlevnění silikon-hydrogelových 
materiálů. Ty se výborně osvědčily po něko-
lika letech testování a reálného nošení, kdy 
je nosily miliony uživatelů kontaktních čoček 
na celé planetě. Díky příhodné ceně, která je 
srovnatelná s cenou překonaných hydrogelo-
vých materiálů, se naskytla výborná příležitost 
dostat mezi co nejširší počet nositelů kontakt-
ní čočky nové generace. 

Kontaktní čočky PureVision®, které máme 
v plánu nabídnout dosavadním uživatelům 
čoček SofLens® 66 jako lepší řešení korek-
ce zraku, jsou tím nejlepším, co v současné 
době společnost Bausch & Lomb nabízí. 
Tyto kontaktní čočky zajišťují všem uživate-
lům lepší vidění, komfort a zdravé nošení. 
Silikon-hydrogelový materiál s propustností 
pro kyslík Dk 110 zaručí svému uživateli mimo 
jiné bezpečí a pohodlný pocit po celou dobu 
případného měsíčního, tedy kontinuálního 
nošení. Stále větší počet uživatelů kontakt-
ních čoček vyžaduje jak příležitostné, tak 
pravidelné přespávání s čočkami. Jsou si 
vědomi toho, že pokrok v tomto oboru se ubírá 
rychlými kroky kupředu, a chtějí proto využít 
toho, co trh s novinkami nabízí. 

Následující tabulka nabízí srovnání tech-
nických parametrů obou skupin materiálů 
a čoček, které jsou z nich vyrobeny. Na první 
pohled se může zdát, že nižší obsah vody 
u kontaktních čoček PureVision® je jejich 
nevýhodou, ale je tomu právě naopak. Silikon 
obsažený v čočkách PureVision® zaručuje 
několikanásobně vyšší průchod kyslíku 
k rohovce než voda. K dalším výhodám si-
likon-hydrogelových čoček patří dioptrický 
rozsah, který se příjemně rozrostl, a v nepo-
slední řadě možnost přespání s čočkami.

Trendu „moci bezpečně přespat v kontakt-
ních čočkách“ si povšimly všechny firmy vy-

rábějící kontaktní čočky a prostředky, které 
o čočky pečují. Ovšem jen ty firmy, které 
věnují úsilí vývoji, stíhají uspokojit náročné 
a zvyšující se potřeby svých zákazníků. To je 
důvod, proč přední světoví výrobci opouštějí 
překonané hydrogelové materiály, na které 
jsme byli všichni zvyklí. Používání kontakt-
ních čoček se celosvětově začalo ubírat 
směrem k čočkám ze silikon-hydrogelových 
materiálů a s tím spojenému přespávání 
s čočkami. Ani naše republika nebude 
výjimkou a od roku 2008 již některé druhy 
doposud známých hydrogelových čoček 
zmizí. Budeme muset přijmout fakt, že našim 
uživatelům již známé a osvědčené kontaktní 
čočky z hydrogelových materiálů prostě 
nebudou stačit, a proto nastala ta pravá 
chvíle, kdy uživatelům sami nabídneme nové 
výrobky a informace. Společnost Bausch 
& Lomb, potažmo její distributor pro ČR, 
firma Optimum Distribution CZ & SK s.r.o., 
se chystá v letošním létě kromě převodu 
uživatelů SofLens® 66 na PureVision® uvést 
na náš trh silikon-hydrogelové čočky PureVi-

sion® Toric a PureVision® Multi-Focal, které 
umožní plnohodnotný a kvalitní přechod sou-
časných uživatelů torických a multifokálních 
kontaktních čoček na efektivnější materiál. 
O přesných termínech distribuce těchto 
novinek na našem trhu Vás bude společnost 
Optimum Distribution včas informovat. 

Martin Höck,
regionální manažer pro ČR,

Optimum Distribution CZ & SK s.r.o.

Lepší pohled 
 na svět 

Parametry kontaktních čoček SofLens® 66
Materiál alphafilcon A (skupina II podle FDA)
Obsah vody 66 %
Dioptrický rozsah +6,00 až –9,00  
Zakřivení (mm) S/M (8,4), F/M (8,7)
Průměr 14,2
Centrální tloušťka (mm) 0,08 při –3,00 D
Propustnost pro kyslík (Dk) 38
Zabarvení světle modré
Balení 6 čoček
Způsob nošení denní nošení, měsíční výměna

Parametry kontaktních čoček PureVision®

Materiál balafilcon A (skupina III podle FDA)
Obsah vody 36 %
Dioptrický rozsah +6,00 až –12,00 
Zakřivení (mm) unifit 8,6
Průměr 14,0
Centrální tloušťka (mm) 0,09 při –3,00 D
Propustnost pro kyslík (Dk) 110
Zabarvení světle modré
Balení 6 čoček
Způsob nošení kontinuální nošení, měsíční výměna

Technické parametry čoček SofLens® 66 a PureVision®

kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontakt
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Doporučte pohodlí s Focus® DAILIES®

® CIBA Vision, A Novartis Company 2007
CV/DD/FDSP/PR/20070514/CZ

A JEJICH OČI SE BUDOU USMÍVAT

Snadná péče, snadné nošení
•   Jedinečná, mrknutím aktivovaná poruchová lubrikace, 

zaručuje pohodlí po celý den
•   Vždy čistá čočka, není nutný žádný roztok na kontaktní 

čočky

Efektivní aplikace
•   Pouze jedno zakřivení, design zaručuje úspěch v 97% 

aplikací 
•   Na světě jediná jednodenní čočka vhodná pro sférické, 

astigmatické a presbyopické ametropie
•  Nejlepší volba pro nové nositele čoček

Na lince 800 122 020 a 800 121 020 můžete objednat Focus® DAILIES®  na vyzkoušení. 
Pro více informací navštivte naše webové stránky, nebo kontaktujte vašeho obchodního reprezentanta.

Reference: 1. Schwarz S et al. Optician 2006, 231:22 - 26 2. CIBA Vision. Data on fi le, 2006.© 2007CIBA Vision Corporation, www.cibavision.com
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Úvod
V současné době zažívá celá oblast prodeje 

a služeb, po několikaletém období růstu a vypl-
ňování zákaznických deficitů, zpomalení růstu 
v prodeji a zisku. Trh se stává nasycenější a ná-
ročnější. Na tento trend reagují dokonce i velké 
nadnárodní obchodní firmy a méně investují 
do výstavby nových prodejních center. Dle 
nových tiskových zpráv se i takové kolosy, jako 
je například Tesco, rozhodly začít investovat 
nejen do velkých supermarketů, ale začínají 
investovat i do prodejen menších rozměrů, 
v nichž také začínají vidět svou budoucnost. Do 
oblasti obchodu a služeb patří také oční optika, 
současné trendy se nevyhnuly tedy ani nám. 
Trh v České republice je v oční optice aktuálně 
negativně ovlivněn těmito faktory:

•  počet jednotlivých očních optik stou-
pá – konkurence neustále roste;

•  díky tomuto trendu počet zákazníků větši-
nou stagnuje;

•  nesmyslná cenová regulace ministerstva 
financí se záporně projevuje zejména u ma-
lých optik (větší optiky mohou cenovou 
regulaci snadněji obejít);

•  odbytové kanály se silně liberalizova-
ly – např. prodej čoček na internetu, prodej 
hotových brýlí už i u seriózních prodejců;

•  přítomnosti silných řetězců s velkou rekla-
mou, agresivní cenovou politikou a roz-
vojem filiálních poboček i do krajských 
a okresních center se nevyhnul ani obor 
oční optiky v Čechách;

•  roste počet různých výrobků a pomůcek, 
nabízených v oční optice;

•  otevřít si v dnešní době novou optiku a ne-
nabízet komplexní služby, včetně optomet-
rie, by byla rychlá cesta ke konkurzu.

Jak na tyto trendy správně zareagovat a upev-
nit si i v tak nelehké tržní situaci svoje postavení 
a hospodářský výsledek? Je to vůbec pro 
menší optiku s pár zaměstnanci možné? Je 
vůbec možná adekvátní reakce bez toho, 
abychom investovali větší množství finančních 
prostředků? Pokusme se na tyto otázky od-
povědět a využít jako správný zápasník v judu 
tlak okolního prostředí ve svůj prospěch. Po-
dívejme se tedy také na pozitivní trendy, které 
rovněž nabízí současná situace:

•  zpracovávání vizuálních informací se stává 
rok od roku důležitější;

•  stoupají nároky na vidění (počítače, hus-
tota a rychlost dopravy, média atd.);

•  správná a reprezentativní korekce i malých 
ametropií rozhoduje o pohodlí a výkon-
nosti jedince v pracovním procesu a jeho 
společenském uplatnění; 

•  počet presbyopů v aktivním věku se neu-
stále zvyšuje a jejich nároky na vidění jsou 
stejné jako u -náctiletých;

•  nabídka a různé možnosti korekce se díky 
technickému pokroku neustále rozšiřují;

•  čas, který máme k dispozici na jednoho zá-
kazníka, se oproti minulosti stále prodlužuje;

•  refrakční chirurgie nenahrazuje vzhledem 
ke složitosti principu vidění dřívější korekční 
prostředky a stává se pouze jednou z dal-
ších alternativ zlepšení vidění u ametropů.

O budoucnost oční optiky jako oboru se 
tedy nemusíme obávat. Směle můžeme 
naše „řemeslo“ doporučit i našim dětem. 
Oko jako „nedokonalý“ receptor vizuálních 
vjemů zřejmě nebude v brzké době nahrazeno 
telepatickým přenosem informací přímo do 
mozku, i když na implantabilních mikročipech 
se už na vědeckých pracovištích intenzivně 
pracuje. Využijme výše jmenované pozitivní 
trendy a šance, které se nám nabízejí!

Existují dvě oblasti, které ve své praxi nemůže-
me změnit ze dne na den a které představují ten 
nejdůležitější skrytý kapitál každé oční optiky:
1. poloha a velikost oční optiky,
2.  kolegové a spolupracovníci pracující v oční 

optice.

Co však mohu jednoduše změnit a zlep-
šit v oční optice, aniž by to vyžadovalo 
velké investice?
•  dlouhodobě plánovat a provádět účinnou 

reklamu a propagaci;
•  v případě nedostatku času pro plánování 

a aktivní vedení firmy zaměstnat nové 
pracovníky;

•  rozšířit a změnit sortiment a nabídku slu-
žeb;

•  kontrolovat a optimalizovat své příjmy 
a výdaje pomocí zapojení počítače a od-
povídajícího softwaru;

•  stále vzdělávat sám sebe a svůj tým;
•  využívat výhodných nákupních možností 

a minimalizovat nákupní ceny při odpoví-
dající kvalitě;

•  zdokonalit se v prodejní komunikaci se 
zákazníkem a využít i nových způsobů 
prodeje – např. přídavný prodej.

Přídavný prodej
Co je vlastně přídavný prodej? „Nákup další 

přídavné služby nebo zboží, které zákazník 
neměl před vstupem do obchodu původně 
v plánu zakoupit a který úzce souvisí s hlavním 
cílem zákazníkova nákupu.“

Sortiment vhodný pro přídavný prodej:
•  druhé brýle – náhradní, čtecí, pro práci 

s počítačem atd.,
•  kontaktní čočky pro příležitostné nošení,
•  sluneční brýle s odpovídajícími dioptriemi,
•  kvalitní pouzdro na brýle,
•  souprava na čištění brýlí,
•  kapky na zvlhčení očí,
•  potravinové doplňky – vitamín E, karoten, 

odličovače.
V každodenní prodejní rutině se nám někdy 

stává, že máme po úspěšném prodeji hlavního 
zboží obavy nabídnout zákazníkovi další zboží. 
Typickým příkladem je úvaha: „Tak fajn, teď 
si zákazník koupil drahé multifokální brýle za 
11 tisíc a já ho ještě naštvu další nabídkou?!“ 
Mnoho z nás uvažuje takhle ustrašeně. Tuto 
„brzdu“ jsme si sami vymysleli. Zákazník se 
může cítit nepříjemně pouze tehdy, když mu 
nabídneme něco, co je úplně mimo jeho 

Aktivní přídavný prodej
na příkladu jednodenních kontaktních čoček 

Focus® DAILIES® AquaComfortTM
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zájem. Nechte zákazníka, ať se rozhodne 
sám, co skutečně chce! Co když je zákazník 
připraven vydat víc peněz za hezčí pouzdro, 
za brýle k počítači, sluneční brýle nebo 
právě kontaktní čočky? Má se o možnosti 
korekce zraku kontaktními čočkami nebo 
o speciálních brýlích k počítači dozvědět od 
svého kolegy v práci nebo od svého speci-
alisty přes „dobré vidění“? Přídavný prodej 
se nám nikdy nepodaří, pokud nebudeme 
přesvědčeni, že výrobek, který nabízíme, 
klient skutečně využije. (Odcházím-li např. 
z prodejny obuvi a nemám-li v tašce kromě 
nových bot také krém na boty a nové ponožky, 
byla zřejmě u pokladny hodně demotivovaná 
prodavačka). Je velmi důležité, aby nabídka 
zboží a celá argumentace přídavného prodeje 
byla přizpůsobena individuální situaci klienta. 
Platí pouze ty argumenty, které si klient může 
vztáhnout na své výhody a potřeby a které mu 
přinesou výsledný efekt. 

Co když zákazník odejde i po vynikají-
cím poradenství nejenom bez přídavného 
prodeje, ale úplně bez toho, že by si něco 
koupil? 

Statisticky je prokázáno, že nejméně 80 % 
klientů se k Vám vrátí. Většina očních optik má 
velké deficity v oblasti komunikace a profesi-
onálního poradenství. Nemějte však obavy, 
v oční optice je pro zákazníka důvěra o něco 
důležitější než cena. 

Umění přídavného prodeje by neměl ovládat 
pouze majitel oční optiky. Všichni, kteří působí 
v poradenství a v oblasti prodeje, by měli být 
zasvěceni do vlastností všech nabízených 
výrobků a do způsobů přídavného prodeje. 

Jednodenní kontaktní čočka 
Focus® DAILIES® AquaComfortTM

Kontaktní čočka Focus® DAILIES® Aqua-
ComfortTM je typickým příkladem toho, jak si 
zvýšit příjmy pomocí přídavného prodeje. Je 
to výborná čočka jak pro doplňkový prodej, 
tak i pro první aplikaci. Kontaktní čočky jsou 
vůbec jedním z výrobků, které mají na českém 
trhu největší budoucnost. Když se podíváme 
na obchodní potenciál kontaktních čoček, 
zjistíme, že například v počtu aut na jednoho 
obyvatele už pomalu doháníme vyspělý svět, 
zatímco u kontaktních čoček pořád zaostá-
váme. Podíl nositelů čoček je např. v USA až 
15 %, v Holandsku a Velké Británii 8 %, avšak 
v Čechách, v zemi objevitele měkkých kon-
taktních čoček, se stěží blížíme 3 %.1 Graf na 
obr. 1 ukazuje nelichotivé výsledky průzkumu 
provedeného v západní Evropě a týkajícího 
se zdroje informací potencionálních nositelů 
čoček. Z grafu2 zjistíme, že oční optik nejmé-
ně informuje své klienty o možnosti korekce 
kontaktními čočkami.

Jednodenní kontaktní čočky jsou nejméně 
komplikovaným způsoben nošení kontaktních 
čoček, a proto mohou výrazně zvýšit podíl 
nositelů čoček v populaci.

Mají tyto výhody:
•  jednoduchá manipulace – nepotřebují 

čisticí roztoky a pouzdra;
•  nasazujete si vždy čistou, téměř sterilní 

čočku;
•  díky jednodenní životnosti – ultratenkému 

designu – zaručují pohodlí;
•  pro příležitostné nositele představují vů-

bec nejnižší finanční náklady na nošení 
čoček;

•  jednoduchá, hospodárná aplikace a malé 
nároky na skladové zásoby díky jednokřiv-
kovému designu;

•  technologie „Lightstream®“ byla vynale-
zena a používá se speciálně pouze pro 
výrobu jednodenních kontaktních čoček 
Focus® DAILIES ® AquaComfortTM;

•  v současnosti jsou vhodné pro téměř všech-
ny typy ametropií, sférické i astigmatické 
ametropie i jako řešení pro presbyopy, a to 
vše s vlastností AquaComfortTM pro zlepšení 
celodenního pohodlí;

•  jsou vhodné také u některých očních 
alergických projevů.

Jak však přesvědčit a motivovat klienty 
k rozhodnutí o nákupu kontaktních čoček? 
Neodrazujeme je spíš naší skepsí, stanovo-
váním termínů a neochotou? Zkuste se ně-
kdy po úspěšném prodeji brýlí zeptat klienta, 
zda v životě mívá situace, kdy mu brýle spíš 
překážejí než pomáhají (sportovní činnosti, 

společenské události, výchova malých dětí 
apod.). Je to dobrá otázka pro začátek roz-
hovoru o kontaktních čočkách. A zde je ide-
ální nabídnout jednodenní kontaktní čočky 
Focus® DAILIES® AquaComfortTM, u nichž je 
možné již 5 minut po nasazení čoček vyhod-
notit toleranční test a lze jimi nahradit drahý 
kamerový systém. Po vykonané refrakci, kdy 
už máme stanovenou anamnézu a přehled 
o stavu předního segmentu oka, zkuste dát 
zákazníkovi do očí jednodenní čočky, aby 
se lépe viděl ve zvolené korekční obrubě, 
ve které však ještě nemá svoje dioptrie. Tak 
lze úspěšně prodat nejenom krásnou módní 
obrubu, ale i balíček jednodenních čoček. 
Neomezujte se pouze na verbální informaci, 
dopřejte zákazníkovi pocit čoček v oku, dej-
te mu do ruky např. nějakou čočku s prošlým 
datem záruky, aby poznal jemnost a měkkost 
moderních čoček. Lze ho pak snadněji 
přesvědčit i k poněkud obtížnějšímu nácviku 
manipulace s kontaktní čočkou.

Závěr
Zvyšte si svá prodejní čísla využíváním 

technik přídavného prodeje. Jednou z mož-
ností jsou právě jednodenní kontaktní čočky 
Focus® DAILIES® AquaComfortTM, které jsou 
jedinými kontaktními čočkami na trhu jak pro 
sférické, astigmatické, tak i presbyopické 
ametropie, s přídavným efektem AquaCom-
fortTM. Nositel jednodenních čoček DAILIES® 
nikdy nepřestane nosit brýle z Vaší optiky. 
Nositelé čoček jsou totiž věrnější klienti, než 
si myslíme3. Je totiž vždycky možné přejít 
z čoček na jiný režim nošení. Kontaktní čočky 
Focus® DAILIES® AquaComfortTM může využít 
téměř každý nositel brýlí.

Tomáš Haberland, produktový manager, 
CIBA Vision

Zdroj:
1 LBS, 2001
2,3 GFK – Studie uživatelů: Contact lens 
owners 2005

Známí / 
přátelé
12 %

Oční lékař
16 %

Oční optik
10 %

Vlastní iniciativa
62 %

obr. 1  Výsledky průzkumu provedeného v západní 
Evropě a týkajícího se zdroje informací potencionálních 
nositelů čoček.
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Jen takový současný výrobce technicky 
špičkového sortimentu, který se zároveň stará 
o dokonalou znalost svého výrobku a záleží mu 
především na správném způsobu užívání, může 
v současné době uspět na světovém trhu. 

Tato skutečnost nepochybně vedla manage-
ment firmy Johnson & Johnson ke zřízení cen-
tra pro vzdělávání oftalmologů a optometristů, 
kteří se věnují aplikaci kontaktních čoček.

Před zřízením školicího centra v naší repub-
lice již existovalo centrum v Jacksonvillu na 
Floridě a v Soulu v Jižní Koreji. V budoucnu 
plánuje firma Johnson & Johnson zřídit další 
vzdělávací centra v jižní Evropě – v Itálii, 
v severozápadní Evropě – ve Velké Británii, 
dále v Šanghaji a v Tokiu. 

Bylo šťastným rozhodnutím zřídit první 
školicí centrum v Evropě právě v hlavním 
městě naší republiky, v Praze. Je to výraz 
úcty k místu, kde profesor Otto Wichterle 
jako první na světě realizoval nejen výzkumy, 
ale i výrobu a zkušební aplikace svého vy-
nálezu – hydrofilních, měkkých kontaktních 
čoček. Praha je navíc přirozeným centrem 
Evropy, je kulturním a vědeckým střediskem, 
které je čím dál více vyhledáváno jako turis-
tický cíl zahraničních návštěvníků.

The Vision Care Institute of Johnson & John-
son (TVCI) je vzdělávacím centrem, v němž se 
budou kontaktologové z celé Evropy vzdělávat 

a seznamovat se s výsledky výzkumu v této 
odborné oblasti a naučí se zde zacházet 
s nejnovějšími typy kontaktních čoček. 

The Vision Care Institute byl slavnostně ote-
vřen v březnu 2006. Měla jsem možnost být 
mezi několika málo českými odborníky, kteří se 
slavnostního zahájení účastnili. Byla to mimo-
řádná událost, a proto se chci podělit se svými 
pocity a zážitky z tohoto slavnostního aktu. Když 
jsem držela v rukou pozvánku, nedokázala jsem 
si představit, kde asi – v Jungmannově ulici 
v centru Prahy – mohl vzniknout institut, podle 
pozvánky ve velice moderní budově. S trochu 
nedůvěřivou zvědavostí jsem vstoupila dovnitř 
a byla okouzlena už samotným exteriérem velmi 
moderně řešeného komplexu, který vyrostl na 
uzavřeném nádvoří. To byl jen první, povrchní 
dojem, který jen umocnila další prohlídka 
interiéru institutu, jenž je rozložen ve dvou pod-
lažích budovy. Nejen účelně, architektonicky 
i esteticky dokonale řešené veškeré prostory, 
ale především členitost, krásné učebny a labo-
ratoře – vše s nejmodernějším technickým vy-
bavením – na každého návštěvníka nepochybně 
hluboce zapůsobí (v duchu jsem si jen říkala, že 
účty, které byly podkladem pro takový výsledek, 
bych snad ani nechtěla vidět). 

Význam události – slavnostního otevření 
a uvedení tohoto zařízení do provozu – pod-
trhla účast předních představitelů světové 
kontaktologie a osobností z diplomatického 
světa. Pásku slavnostně přestřihl velvysla-
nec USA v Praze William Cabanis za účasti 
prezidenta společnosti Johnson & Johnson 
z Jacksonvillu Philipa R. Keefera a vicepre-
zidenta Iana Daviese. Přítomny byly špičky 
světové i evropské kontaktologie a zástupci 
mezinárodního odborného tisku.

Slavnostní ceremoniál byl zahájen odhale-
ním reliéfní plastiky prof. Otty Wichterleho 
(1913–1998). Plastiku svého otce zde odhalil 
prof. Kamil Wichterle. 

Po úvodních proslovech jsme měli možnost 
prohlédnout si účelné vybavení všech prostor 
institutu. Střed tvoří okrouhlá posluchárna s při-
bližně 50 místy, z nichž každé je vybaveno do-
konalou komunikační technikou. Posluchárna je 
prostřednictvím internetu propojena s centrem 

s.r.o.

The Vision Care Institute 
Johnson & Johnson v Praze

první vzdělávací kontaktologické 
centrum v Evropě

v Jacksonvillu, takže v kterýkoliv moment může 
být navázána videokonference s ostatními světo-
vými instituty. Propojení lze realizovat i se všemi 
šesti místnostmi, které disponují vybavením pro 
praktickou aplikaci. Vedle vlastních prostor pro 
aplikaci jsou zřízeny malé učebny, propojené 
jednocestně průhlednými zrcadlovými stěnami, 
jež umožňují sledovat práci s klientem, aniž by 
ho rušila přítomnost více osob. 

Všechny přístroje jsou od špičkového světo-
vého výrobce. Slouží nejen k běžnému vyšet-
ření (refraktometr, digitální štěrbinová lampa, 
foropter, keratometr atd.), v každé místnosti 
se nachází také vybavení k vlastní manipulaci 
s čočkou. Nechybí ani speciální vyšetřovna 
s bezkontaktním tonometrem, funduskamerou 
a rohovkovým topografem.

To byly první dojmy. Se zájmem od té doby 
sledujeme realizaci výukových aktivit. Institut 
velmi úspěšně funguje pod vedením ředitelky 
Ing. Ivany Bartákové, MBA. Od zahájení 
vzdělávacího programu se s tímto institutem 
seznámilo mnoho zahraničních i českých 
kontaktologů. V kurzech přednášejí vynikající 
zkušení kontaktologové.

První kurzy (nejprve pro ruské a české 
kontaktology) byly zahájeny v dubnu 2006. 
Vedle vlastních kontaktologických znalostí 
a dovedností je kladen důraz na dokonalou 
komunikaci s klientem. Výuka v malých sku-
pinách umožňuje všem účastníkům kurzů 
dokonale se procvičit.

Kurzy jsou třídenní a probíhají většinou 
v mateřském jazyce účastníků z celé Evropy. 
Dosud byly realizovány kurzy v 11 jazycích. 
Účastníci přijeli ze 20 evropských zemí. 

V průběhu prvního roku existence centra 
bylo vyškoleno kolem 2 500 frekventantů. 

Těch několik málo posledních slov a čísel po-
pisuje a skrývá ve skutečnosti spoustu dobré 
práce, která nepochybně přinese pozitivní hod-
noty nejen frekventantům kurzů, ale následně 
i všem uživatelům kontaktních čoček.

prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
Centrální kulatá posluchárna je vybavena unikátní 

prezentační a konferenční technikou.
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Měkké kontaktní čočky jsou vedle brýlí nejrozšířenějším způsobem ko-
rekce zrakových vad. Stále náročnější požadavky nositelů i kontaktologů 
na zdravé, bezproblémové nošení kontaktních čoček vedou k relativně 
rychlému vývoji v této oblasti. Mění se design, způsob nošení a péče 
o čočky, ale především se vylepšují používané materiály.

Materiály na výrobu měkkých kontaktních čoček můžeme rozdělit 
podle jejich schopnosti vázat vodu na hydrofobní a hydrofilní neboli 
hydrogelové. Hydrofobní čočky jsou z materiálů, které vodu odpuzují 
(např. silikonová pryž). Hydrogelové čočky jsou schopné vodu vázat 
(např. HEMA). Díky tomu mohou slzy bez problémů procházet skrze 
čočku až k rohovce.

PC HydrogelTM

Novinkou ze skupiny hydrogelových materiálů je PC HydrogelTM. 
Jedná se o polymer Omafilcon A (skupina II.), který je obohacen 
o syntetický fosforylcholin (PC). 

PC je přirozenou součástí buněčných membrán, odpovídá za 
kompatibilitu buněk v lidském organizmu a má schopnost udržovat 
potřebné množství vody. Kontaktní čočky z materiálu PC HydrogelTM 
vykazují vysokou biokompatibilitu, tj. schopnost přizpůsobit se živé 
tkáni. K dalším výhodám patří zejména odolnost vůči dehydrataci 
a tvorbě depozit. Proto jsou čočky z materiálu PC HydrogelTM velmi 
vhodné pro problémové nositele (suché oči, klimatizace, snížený 
komfort nošení během dne), zklamané a nové nositele.

Na trhu v České republice jsou nabízeny tři typy kontaktních 
čoček z materiálu PC HydrogelTM:
Proclear® Compatibles

 Sférické kontaktní čočky se zvýšenou schopností udržet vodu. 
Proclear® Compatibles jsou určené pro každodenní pohodlné 
nošení s výměnou po jednom měsíci.

Proclear® Multifocal
 Víceohniskové čočky s výbornou ostrostí vidění do blízka, dálky 
i na střední vzdálenost. Proclear® Multifocal jsou jediné multifokální 
čočky, jejichž design umožňuje binokulární vidění se zachováním 
vnímání hloubky (kombinace „D“ a „N“ čočky).

Frequency® XC
 Měsíční kontaktní čočky s asférickým designem přední plochy 
a trojkřivkovou geometrií zadní plochy. Výhodou asférického 
designu jsou lepší zobrazovací vlastnosti. Čočka má korigované 
aberace, obraz je vnímán jako ostřejší, je dosaženo větší hloubky 
ostrosti a lepší kontrastní citlivosti. Trojkřivková geometrie zadní 
plochy čoček Frequency® XC umožňuje jejich lepší centraci a po-
hyb na oku. Proto parametrově vyhovují většině nositelů.

Materiál PC HydrogelTM je v současné době jediný nový hydrogelový 
materiál na trhu. Oproti klasickým hydrogelům je vysoce odolný vůči de-
hydrataci a umožňuje celodenní pohodlné nošení kontaktních čoček.

Bc. Alena Parmová, 
optometristka, odborná konzultantka, NEOMED s.r.o.

Novinky
v oblasti hydrogelových materiálů 

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

NEOMED s. r. o., Praha, tel.: 274 008 411
e-mail: info@neomed.cz, www.neomed.cz
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Jednodenní jednorázové kontaktní čočky 
mají na evropském trhu významný podíl 
a tvoří jeden z jeho nejrychleji rostoucích 

segmentů. Mnoho kontaktologů současně volí 
aplikaci jednodenních jednorázových čoček 
jako první možnost. Údaje výzkumu trhu z roku 
2006 provedené společností Eurolens v 19 
zemích na celém světě ukazují, že průměrné 
zastoupení jednodenních jednorázových čo-
ček u nových aplikací je 20 %.1

I přesto, že prodej jednodenních jednorázo-
vých čoček stále roste, výzkum odhalil, že 
celodenní pohodlí stále zůstavá klíčovým 
problémem pro nositele jednodenních čoček. 
Více než 35 % nositelů jednodenních jednorá-
zových čoček není u svých stávajících čoček 
spokojeno s pohodlím na konci dne.2

K vyřešení problému pohodlí s jednodenními 
jednorázovými čočkami přispěla společnost 
Johnson & Johnson, která je hrdá na možnost 
stavět na úspěchu 1•DAY ACUVUE® a pokra-
čovat ve tvorbě nových standardů pohodlí 
pro jednodenní jednorázové kontaktní čočky 
uvedením nových 1•DAY ACUVUE® MOISTTM.

NOVÁ STANDARDY POHODLÍ
Společnost Johnson & Johnson Vision Care 
v nedávné době představila výjimečnou úro-
veň pohodlí  kontaktních čoček pro opako-
vané použití uvedením dvou produktů:
•  kontaktních čoček ACUVUE® ADVANCETM

with HYDRACLEARTM přinášejících dlou-
hodobé celodenní pohodlí

•  kontaktních čoček ACUVUE® OASYSTM

with HYDRACLEARTM Plus určených 
k zachování pocitu zvlhčených a svěžích 
očí i v náročných prostředích

Tyto produkty jsou součástí řady ULTRA 
COMFORT SERIESTM, která pomáhá kon-
taktologům plnit stále se měnící potřeby 
a požadavky pacientů.

PŘEDSTAVUJEME 1•DAY ACUVUE® MOIST™
Společnost Johnson & Johnson Vision Care 
nyní posunula pohodlí na novou úroveň 
v oblasti jednodenních čoček uvedením 
1•DAY ACUVUE® MOISTTM, které přinášejí 
pacientům pohodlí i na konci dne.

Čočky 1•DAY ACUVUE® MOISTTM jsou vyro-
beny technologií LACREONTM. Pomocí této 
technologie je do materiálu etafilconu A uza-
vřena zvlhčující látka, která zůstává ve struk-
tuře čočky. Zvlhčující látka napodobuje při-
rozené zvlhčující vlastnosti mucinové vrstvy. 
Není uvolňována v průběhu nošení a pomáhá 
udržet stabilní slzný film a hydrofilní vlastnos-
ti čočky, výrazně zlepšující pohodlí na konci 
dne.

VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI
Dosud nebylo prokázáno, že by nějaká jiná 
jednodenní jednorázová kontaktní čočka byla 

lepší než 1•DAY ACUVUE®. Avšak nové studie 
ukázaly, že 1•DAY ACUVUE® MOISTTM úspěš-
ně překonávají výjimečné vlastnosti kontakt-
ních čoček 1•DAY ACUVUE®. Pocit svěžích 
očí po celý dlouhý den uvádí 77 % pacientů 
s 1•DAY ACUVUE® MOISTTM a 56 % pacientů 
s 1•DAY ACUVUE®.2

Další studie ukázaly, že kontaktní čočky 
1•DAY ACUVUE® MOISTTM poskytují výraz-
ně lepší vlastnosti než přední konkurenč-
ní čočky. Vynikající nebo velmi dobré 
pohodlí na konci dne uvádí 61 % nositelů 
1•DAY ACUVUE® MOISTTM oproti pouze 24 % 
nositelů čoček jiných předních výrobců.2

VYZKOUŠEJTE 1•DAY ACUVUE® MOIST™ V PRAXI
Můžete sami ve své praxi posoudit vlastnosti 
1•DAY ACUVUE® MOISTTM na základě zkuše-
ností se stávajícími a novými nositeli kontakt-
ních čoček.
Vyzkoušejte 1•DAY ACUVUE® MOISTTM

u vašich budoucích dvaceti pacientů 
a zeptejte se jich, jak jsou spokojeni s pohod-
lím na konci dne.

1. Eurolens Research 2006. Morgan PB, et al., International 
Contact Lens Prescribing in 2006. Contact Lens Spectrum; 
January 2007: 34-38
2. Johnson & Johnson Vision Care data on file 2005
3. etafilcon A: world’s number 1 lens material.
Johnson & Johnson Vision Care data on file 2005

„Pomáhají udržet pocit zvlhčených 
a svěžích očí i na konci dne.”

S použitím nové technologie je v kontaktních 
čočkách 1•DAY ACUVUE® MOISTTM unikátně 
kombinován osvědčený materiál etafilcon A3

se zvlhčující složkou cestou patentovaného 
procesu uzamčení v čočce.

Kontaktní čočka Zvětšeno
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Pocit čistoty a svěžesti
po nasazení

Pocit čistoty a svěžesti
po celý den

Bez pocitu suchosti
na konci dne

Zvlhčené oči
od rána do večera

Multicentrální, bilaterální monadická studie, maskovaná z hlediska sponzora. n=198
NS=statisticky nevýznamné
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Pohodlí na konci dne Pocit zvlhčených oči
od rána do večera

Delší pocit čistoty
a svěžesti

Snadné snímání

Bilaterální křížová studie. Hodnocení čoček po 1 týdnu. Provedena nezávislou výzkumnou skupinou. n=41

1•DAY ACUVUE® MOIST™
• Materiál: etafilcon A

• +6,00 D až +0,50 D (po 0,25 D)
• -0,50 D až -6,00 D (po 0,25 D)
• -6,00 D až -12,00 D (po 0,50 D)

• Rádius 8.5mm, 9.0 mm

•  Průměr 14,2 mm

• Obsah vody: 58%

• Dostupnost kyslíku: 88 % kyslíku 
dostupného rohovce

• Ochrana proti UV záření 2. třídy: blokáda 
min. 99 % UV-B a 80 % UV-A

ACUVUE®, ADVANCETM, HYDRACLEARTM, ACUVUE® OASYSTM, 1•DAY ACUVUE® MOISTTM, LACREONTM a ULTRA COMFORT SERIESTM jsou ochranné známky Johnson & Johnson Vision Care.
Focus® DAILIES® with AquaComfort™ je ochranná známka CIBA Vision. ©Johnson & Johnson Vision Care, divize Johnson & Johnson, s. r. o., 2007
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1. Sheraton H et al. Chemical Characterisation of 1•DAY ACUVUE® MOISTTM and 1•DAY ACUVUE® Contact Lenses. ARVO. 2006.

ACUVUE®, 1•DAY ACUVUE® MOISTTM a LACREONTM jsou ochranné známky JANSSEN PHARMACEUTICA N. V.  ©Johnson & Johnson Vision Care, divize Johnson & Johnson, s. r. o., 2007

Bez ztráty 
zvlhčující látky 

v průběhu 
nošení

Pohodlí, které trvá po celý den

Technologie LACREONTM

pro vlhkost,
která stále zůstává

Zvlhčující látka simuluje přirozené 
zvlhčující vlastnosti mucinové vrstvy. 
Není uvolňována v průběhu nošení 
a pomáhá udržovat stabilitu slzného 
filmu a hydrofilní vlastnosti čočky, 
čímž výrazně zlepšuje pohodlí 
na konci dne.

Změny vlastností čočky v průběhu 
nošení významně přispívají 
k nepohodlí na konci dne.

Technologie LACREONTM uzavírá 
do etafilconu A zvlhčující látku, 
která zůstává ve struktuře čočky.1
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k křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka 

Křížovka o ceny
Vážení luštitelé, v tomto čísle pro Vás tajenku připravila firma DIOPTRA, a.s. TURNOV, která rovněž věnovala cenu pro výherce. 
Vyluštění tajenky zašlete do 31. 7. 2007 na adresu redakce: EXPO DATA spol. s r.o., Česká oční optika, Výstaviště 1, 648 03 Brno.  
Z došlých odpovědí vylosujeme výherce, který obdrží jako cenu digitální fotoaparát.  
Výherkyně z č. 1/2007: digitální fotoaparát získává Jitka Holečková, Prachatice.

Správné znění tajenky z č. 1/2007: Těšíme se na Vás v Brně na stánku Dioptra.




