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Krize je tady! Ekonomická deprese 

zastihla po vzdálených Spojených 

státech spolu s ostatními státy na-

šeho „malého“ globálního světa i Českou 

republiku. První příznaky krize a s nimi 

spojený pokles tržeb a počtu zákazníků 

jsme spolu s loňskou silnou korunou 

pocítili nejprve u očních optik v Praze. 

Některé optiky v centru Prahy umístěné 

na atraktivních místech zažily v létě roku 

2008 až 50% propad tržeb. Také na mno-

hých jiných místech v republice zažíváme 

v posledních měsících pokles počtu za-

kázek, provázený menší ochotou klientů 

investovat do kvality svého zraku. 

Pryč jsou doby, kdy „podnikavci“ v obo-

ru oční optiky stačilo najít vhodné komerční 

prostory, nejlépe někde na obchodní ulici, 

ještě lépe v blízkosti polikliniky nebo přímo 

v poliklinice, zaměstnat nějakou pracovní 

sílu, nejlépe neoptičku, mladou s blond 

vlásky, vybavit tuto sběrnu přebytky obrub 

z hlavní filiálky a „kšeft“ se parádně rozjel. 

A to i bez servisu, bez možnosti měření 

zraku a vlastního dílenského zpracování 

zakázek. Při rozhovorech s kolegy zjišťuji, 

že nejmenší ekonomické ztráty nebo 

dokonce stálý nárůst i v těchto nelehkých 

časech mají ti, kteří se neustále spoléhali 

na běžného českého klienta, rozšířili servisní 

služby o měření zraku a aplikaci čoček, ne-

spotřebovávali své přebytky, ale investovali 

do nových obchodních ploch, přístrojové-

ho vybavení a vzdělání. Dobře komunikují 

s klienty a využívají možnosti nových počí-

tačových technologií v reklamě, při správě 

zakázek a ekonomické kontrole podniku. 

Nejsou bezradně zavaleni svou prací, ale 

najdou si čas i na plánování rozvoje firmy 

a svůj volný čas. 

Proto věřím, že v těchto nelehkých 

dobách se oddělí zrno od plev a že vzdě-

lání a zvládnutí našeho krásného řemesla 

bude opět důležité, a to jak ku prospěchu 

zákazníkům, tak ku prospěchu našeho 

oboru. Věřte, že lidi budou potřebovat 

dobře a pohodlně vidět právě v ekono-

micky nelehkých dobách, kdy bude ještě 

víc záležet na jejich pracovní výkonnosti, 

schopnosti ostře vidět a umění relaxovat 

u svých koníčků a sportovních aktivit.  

Proto přestaňte prodávat brýle a začně-

te prodávat dobré a pohodlné vidění! To 

bude vždy potřeba, hlavně v čase krize!

Přeji všem, kteří rádi dělají svou práci, 

příjemné prožití letní dovolené a načerpá-

ní tolik potřebných sil.

Tomáš Haberland

oční optik-optometrista

tomas.haberland@meoph.com
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Pondělí 30. března 2009 bylo pro 

studenty a učitele oboru oční 

technik na brněnské zdravotnické 

škole na Merhautově ulici významným 

dnem. Zástupci společnosti OMEGA OP-

TIX z Brandýsa nad Labem, Petr Novotný, 

František Luskač a Ing. Jiří Peterka, zde totiž 

předávali k užívání pro potřeby praktické-

ho vyučování nový zábrusový automat 

BRIOT ALTA. Automat v hodnotě téměř 

1 milionu korun zůstává majetkem firmy 

a byl škole bezplatně zapůjčen. 

Společnost OMEGA OPTIX patří již 

od svého založení k několika optickým 

firmám, které se dlouhodobě soustavně 

snaží sponzorsky podporovat naši optic-

kou školu. Studenti si oblíbili zábrusový 

automat BRIOT ACCURA, který poslední 

roky patřil v našich dílnách k nejmoder-

nějším. Formy podpory naší školy od po-

dobných firem jako OMEGA OPTIX jsou 

různé – od pořádání odborných přednášek 

pro studenty, umožnění exkurzí v sídlech 

společností až po bezplatné dodávky 

brýlových čoček, obrub, ale i přístrojů. Díky 

podobným darům může ve škole probíhat 

praktický výcvik v dílnách, na jejichž mo-

derní a finančně náročné přístrojové vyba-

vení by škola z vlastních zdrojů rozhodně 

neměla dostatek finančních prostředků. 

I v případě nákupu běžných přístrojů 

a spotřebního materiálu se většina oslove-

ných firem snaží vycházet škole vstříc tím, 

že zboží poskytuje s výraznými slevami. 

Za tuto podporu jsme velmi vděčni, neboť 

díky ní se studenti mohou seznamovat 

s nejmodernější technikou již ve škole 

a nejsou odkázáni jen na praxi v moder-

ních očních optikách, což je také součástí 

učebního plánu. Podobná spolupráce je 

přínosem i pro firmy, protože studentům 

se jméno firmy usadí v paměti, jestliže 

přístroje s jejím logem mají pravidelně 

po celou dobu odborné výuky na očích. 

Často se pak stává, že přístrojové vybavení 

těch firem, se kterými se studenti setkávali 

ve škole a oblíbili si je, si později s důvěrou 

pořizují do svých vlastních nových optik.

Touto cestou chceme velmi poděko-

vat nejen společnosti OMEGA OPTIX, ale 

i všem ostatním firmám, které jakýmkoliv 

způsobem podporují přípravu budoucích 

očních optiků na naší škole. Věříme, že 

i v budoucnu se bude tato spolupráce 

nejen udržovat na dosavadní úrovni, ale 

i rozvíjet k oboustranné spokojenosti. 

Ladislav Najman

SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15

najman@szsmerh.cz

obr. 1  Předávání zábrusového automatu BRIOT 
ALTA (zleva Ing. Jiří Peterka, zástupce 
firmy OMEGA OPTIX, a zástupkyně 
ředitelky školy Mgr. Iveta Kalhousová).

v brněnské
škole

Zprávy redakce
Nový zábrusový

automat BRIOT 
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Omega DS
Progresivní  čočk y

Free form technologie

Progresivní čočky, které se přizpůsobují nositeli, ne naopak!

Jedná se o progresivní design Seiko druhé generace.

Čočky jsou vyráběny nejmodernější technologií, kdy je progresivní 
design a všechny hodnoty z receptu broušen do zadní plochy čočky, 
což má za výsledek:

• vysoce přesnou kontrolu okrajového astigmatismu a dioptrických odchylek

• redukci zkreslení obrazu

• velmi plynulý přechod mezi všemi zónami pohledu

• významné rozšíření zón pohledu

• stabilní a širokou oblast na čtení

• velmi rychlé přivyknutí u prvonositelů

Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem, Česká republika
tel.: (+420) 326 920 000, fax: (+420) 326 920 001, e-mail: info@omega-optix.cz, www.omega-optix.cz
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...a co dál?
OPTA 2009

Každý, kdo letošní výstavu navštívil, si 

mohl všimnout toho, že potkával méně 

návštěvníků, že celá řada kolegů nepřijela 

a výstavní plocha byla ne sice o mnoho, 

ale přece jenom menší. Není důležité teď 

přesně vyčíslovat rozdíly mezi jednotlivými 

lety (pokles počtu návštěvníků byl 20 %). 

Tyto údaje si každý může najít na internetu 

na oficiálních stránkách BVV. Výsledky jsou 

ověřeny auditem a jsou jednoznačné. 

K zamyšlení vedou spíš některé nové ten-

dence a záměry firem, zda se na výstavě 

prezentovat, nebo ne. Samozřejmě že není 

možno zpochybňovat právo každé firmy 

svobodně se rozhodnout, zda na výstavě 

bude, nebo nebude vystavovat. Je to její 

podnikatelský záměr, marketingové roz-

hodnutí a riziko. To, že svou expozici letos 

nepředstavili někteří velcí vystavovatelé 

jako např. Rodenstock nebo Ciba Vision, 

bylo skutečně překvapující. Zda byli, nebo 

nebyli se svým rozhodnutím spokojeni, 

se zřejmě po pravdě nikdy nedozvíme. 

Zda je jejich rozhodnutí posunulo blíže 

k zákazníkům, nebo naopak od zákazníků 

vzdálilo, ovšem ukáže blízká budoucnost. 

Zda se to stane vzorem i pro další firmy, 

ukáže již OPTA 2010. 

Již delší dobu se objevuje trend nepre-

zentovat se přímo na výstavě, ale pozvat 

si zákazníky do hotelu či restaurace v blíz-

kém okolí za výrazně menších nákladů. 

Letos těchto případů bylo skutečně dost. 

Někteří kolegové se nad tímto způsobem 

firemní prezentace pozastavují a ptají se, 

co s tím. Pokud se jich ovšem zeptáte, zda 

tuto mimovýstavní prezentaci navštívili, 

řeknou ano. To je základ celého problé-

mu. Proč? Pokud bychom se nezúčast-

nili těchto prezentací, jistě by to byl krok 

správným směrem. Je skutečně fér, když 

velká část firem zaplatí výstavní plochu, 

zaplatí expozici, připravuje program a ce-

lou řadu aktivit, aby přitáhla stálé i nové 

zákazníky a tím je pozvala do Brna, a jiní 

toho pouze zneužijí a využijí?! Dá se to 

nazvat až parazitismem. Je to možná silné 

tvrzení, ale bez těch, kteří řádně vystavují, 

by se těžko naskytla možnost, aby těmto 

firmám někdo do hotelu přišel. Trochu to 

připomíná jeden příklad (školní) s daně-

mi, kdy by jistá politicky smýšlející strana 

Veletrh OPTA 2009 ve své bohaté historii překonal 15 let. To je dobrý důvod 
trochu se zamyslet nad jeho úkolem, významem i posláním v optickém 
oboru, a v neposlední řadě nad jeho budoucností. Především v souvislosti 

s ekonomickou situací ve světě i doma se objevuje celá řada otázek. 



Česká oční optika 2/2009

ráda hodně zvýšila daně. Tak dlouho by je 

zvyšovala, až je jednou nebude mít kdo 

platit, protože kvůli nim firmy zkrachují. 

Pojďme také vystavovat po hotelových 

saloncích a restauracích. Vraťme se zpět 

do hotelu Arnika v Krkonoších, kde jsme 

se nemohli hnout, kde jsme neměli prostor 

na soukromé obchodní jednání. Některé 

firmy argumentují na vysvětlení tím, že 

pronájem plochy je drahý, že peníze použi-

jí pro optiky jinak. Jistě, o ceně za pronájem 

je možno diskutovat a je na zástupcích 

BVV, aby stanovili správnou cenu. V té 

je však zahrnuta celá řada služeb, které 

všichni bereme jako samozřejmost. Co se 

ovšem ví méně a přitom je to každoročně 

publikováno, je to, že určitá finanční částka 

z prodané plochy cestuje jak českému, tak 

i slovenskému sdružení optiků. Právě tyto 

peníze slouží pro činnost sdružení a je 

z nich placena práce s právníky, rozbory 

zákonů, kongresy optometrie, meziná-

rodní spolupráce apod. Právě tato práce 

nastavuje základní parametry a podmínky 

pro celý obor oční optiky. Každý prodaný 

metr plochy, každá prodaná vstupenka 

na veletrh je pro všechny oční optiky a fir-

my bez rozdílu, zda jsou, nebo nejsou členy 

optického sdružení, velmi důležitá.

Dalším častým argumentem ze stran 

optiků je: proč bych jezdil na veletrh 

OPTA, stejně tam nebudou žádné novinky. 

Svým způsobem je to pravda, zejména 

v oblasti brýlových obrub si totiž tuto 

situaci připravují firmy samy. Místo toho, 

aby novinky skutečně byly představeny 

na výstavě a tam gradovala jejich prezen-

tace, jsou novinky často představovány 

v lednu a v únoru při návštěvě obchodních 

zástupců v optikách jen tak – je to jedno-

duše novinka (dodavatel má argument, 

že nebude brzdit svůj business, že má 

„těžký plán“). Dovedeme si představit, že 

by v našich autosalonech byly novinky 

vidět dříve než na příslušné celosvětové 

prezentaci? Dokážeme si představit, že 

nové modely značkových obrub se nej-

dříve uvedou na regionální výstavě, jako 

je OPTA, a teprve potom na MIDU nebo 

SILMU? A tak se optik rozhodne: co budu 

dělat na veletrhu OPTA? Nejedu. Menší 

počet návštěvníků se rovná menší zakázky, 

což se rovná větší nespokojenosti vysta-

vovatelů. Jde o dokonale uzavřený kruh. 

Všichni jsou nespokojeni. 

Když se stanovoval termín veletrhu 

OPTA, bylo snahou pořadatelů, aby byl 

časově stejně vzdálen oběma světovým 

veletrhům. Výsadou velkých a silných je 

možnost vybrat si a tak trochu diktovat. 

Posunem termínu konání veletrhu MIDO 

Milán na březen a posílením výstavy Opti 

v lednu v Mnichově se OPTA dostala 

do kleští, se kterými jenom těžce bude 

bojovat. O tom, zda je termín vhodný, 

nebo ne, mají největší potřebu rozhodovat 

právě vystavovatelé brýlových obrub, aby 

nám na veletrhu OPTA dokázali představit 

novinky. Praxe ukazuje, že počátek února 

je velmi vhodný.

Oční optika je velmi společenský 

obor. Celý obor se dynamicky rozvíjí 

a mění. Změny v legislativě, nové tech-

nologie... Pokud nebudeme mít mož-

nost se setkat, porovnat konkurenční 

nabídky, pokud nevylezeme ze svých 

optik a nebudeme si vyměňovat své 

zkušenosti a názory, je to začátek konce 

celého oboru, který už i tak ve své čistotě 

dostává v poslední době řádně na frak. 

Udělejme vše pro to, aby OPTA měla svůj 

zcela nezaměnitelný význam a postavení 

v našich kalendářích. Mysleme tak, že 

zúčastnit se veletrhu OPTA je profesio-

nální čest a povinnost. Uvědomme si, že 

pokud chceme mít svoji výstavu, musíme 

na ni chodit, jinak budou vystavovatelé 

ubývat. Tomu může pomoci každý. 

Dejme si již nyní do svého kalendáře 

datum 5.–7. února 2010. To je termín  

16. ročníku naší výstavy.

Ing. Ivan Vymyslický

ivan.vymyslicky@ppo.cz



Vážení oční optici,

Ti z Vás, kteří se zúčastnili naší prezentace na ESSILOR Road Show již vědí, 
že chystáme v nejbližší době novou Letákovou akci. Tuto akci stejně jako vloni 
zaměříme na vstupní produkt do rodiny Varilux - na multifokální brýlové čočky 
Varilux Liberty Orma Trio a Varilux Liberty Orma Transitions Trio.

Hlavním důvodem proč jsme se rozhodli tuto akci uskutečnit rozhodně není kazit trh 
s multifokály levnými produkty. Chtěli bychom do Vašich optik přivést více zákazníků 
a nahradit alespoň část existujících jednoohniskových korekcí korekcemi multifokálnímy. 
Zhoršení úrovně trhu se neobáváme, protože při loňské akci zaměřené obdobně totiž 
nebyl paradoxně největší nárůst prodeje u Varilux Liberty, ale u Varilux Physio  
a Varilux Comfort.

Celou akci budeme podporovat dvěma způsoby: 
-  pro akci je vytvořen speciální leták (viz.další dvě strany), na kterém je uvedena  

prodejní cena pro koncového zákazníka 
-  nabízíme Vám výhodnou nákupní cenu na již zmiňované multifokální brýlové čočky 

Varilux Liberty Orma 15 Trio a Varilux Liberty Orma 15 Transitions Trio.

Tyto letáky budou dodány ZDARMA na Vaše optiky (předpokládáme v počtu 5.000 ks 
na optiku / cca 1.5 milionu ks na celý český optický trh). 

Pak záleží jen na Vás co si na ně do kolonky k adrese dotisknete. Může se například 
jednat o informaci, že ve Vaší optice provádíte měření zraku (+ např. možné 
zvýhodnění této služby při předložení letáku), nebo o informaci o akčních cenách 
na brýlové obruby (např. při nákupu lepšího druhu multifokálu), atd. 
Vaší fantazii a obchodnímu duchu se meze nekladou.

Na základě Vašich požadavků letáky dodáme do Vašich optik od 15. 6. 2009.
Věříme, že tato akce stejně jako v loňském roce splní svůj účel a pomůže Vám použít 
multifokální čočky Varilux jako nástroj ke zvýšení Vašeho zisku.

Váš ESSILOR team

Na letácích je uvedena platnost v období od 1. 7. 2009 do 31. 8. 2009. My Vám ale 
speciální cenu nabízíme již nyní a podržíme ji až do 30. 9. 2009, aby jste mohli  
uspokojit i potřeby „opozdilců“ bez rizika Vaší finanční ztráty. 

V případě zájmu o tuto akci kontaktujte své regionální odborné poradce pro brýlové 
čočky ESSILOR a dohodněte si s nimi bližší podmínky.
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Přestaňte se stále rozhodovat, zda vidět 
ostře do dálky, nebo vidět ostře do blízka.

Nabízíme Vám totiž ostré vidění na všechny 

vzdálenosti. Navíc vše v jediných brýlích.

Ve vybraných optikách 
můžete vidět i fi lm o Varilux

Vidění přes brýle na blízko Vidění přes brýle do dálky

Vidění přes brýle s Varilux

VariluxExperience inz 4xA4.indd   2 28.5.2009   21:15:17



Na bližší informace se zeptejte svého očního optika: 

nebo se podívejte na www.optici.cz

Multifokální brýlové čočky 
mimořádně od 1.480 Kč

Za tuto cenu získáte:

•  ostré vidění na všechny vzdálenosti 
v jedněch brýlích

• až o 50 % lehčí brýle
• menší námahu Vašich očí a 
•  lepší pohled do Vašich očí díky Antirefl exní vrstvě

Multifokální brýlové čočky 
v provedení  mimořádně od 2.340 Kč

Mimořádná akční nabídka
                  od společnosti

Vynálezce multifokálních čoček

Rychlá adaptace Tmavé venkuČiré uvnitř

Bez antirefl exu S antirefl exem

1.4801.480 Kč

Kvalita za rozumnou cenu

Garance přivyknutí

Garance přivyknutí

Uvedená cena 1.480 Kč platí pro produkt Varilux Liberty Orma 15 Trio v období od 1. 7. do 31. 8. 2009. 
Uvedená cena 2.340 Kč platí pro produkt Varilux Liberty Orma 15 Transitions Trio v období od 1. 7. do 31. 8. 2009.
Běžná cena pro Varilux Liberty Orma 15 Trio je od 3.360 Kč a pro Varilux Liberty Orma 15 Transitions Trio je od 4.730 Kč.
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Projekt Varilux Experience Movie

Jako další podporu prodeje multifokálních čoček jsme pro Vás připravili film Varilux 
Experience. Tento film jednoduchým a názorným způsobem ukáže Vaším zákazníkům 
rozdíly mezi korekcí presbyopie jednoohniskovou brýlovou čočkou, bifokálem, běžným 
multifokálem a multifokální čočkou Varilux. Váš zákazník tak nejen dostane odpovědi 
na své otázky, ale díky vizualizaci si také uvědomí závažnost presbyopie, udělá si 
představu o možných způsobech korekce a bude tím otevřenější stát se nositelem 
multifokálních brýlových čoček Varilux.

Podle ohlasů ze zemí, kde byl projekt Varilux Experience Movie již spuštěn, byl po 
shlédnutí filmu zájem presbyopů o korekci pomocí multifokálních čoček Varilux vyšší 
o více než 40%.

Film Varilux Experience je dostupný jak jako běžný film (2D), tak i jako film využívající 
technologie 3D. Tato verze díky své plastičnosti ještě lépe umožňuje presbyopům 
pochopit závažnost jejich oční vady.

V případě Vašeho zájmu o film Varilux Experience kontaktujte Vašeho odborného 
poradce pro brýlové čočky ESSILOR. Nezapomínejte, že jen ten, kdo se v době krize 
odlišuje od ostatních a aktivně se podílí na získávání zákazníků, končí jako vítěz.

Ohlédnutí za ESSILOR Road Show

Dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši hojnou účast na ESSILOR Road Show, která 
se konala v 5 městech České Republiky v týdnu od 18. 5. 2009 do 22. 5. 2009. Vaše 
účast přesáhla počet 500 osob a předčila tak naše očekávání. Ještě jednou děkujeme 
za Vaši účast a věříme, že Vám účast na ESSILOR Road Show přinesla nové poznatky 
a podněty pro optimalizaci Vaší kazdodenní práce.

Pro ty, kteří se z jakéhokoli důvodu akce nezúčastnili přinášíme stručný přehled dění.
Celá akce byla zaměřena na „mladé“ presbyopy. Účastníky jsme rozdělili do 3 skupin: 
na majitele optik, optiky a optometristy. Problematiku „mladých“ presbyopů jsme pak 
každé skupině předložili právě z jejich úhlu pohledu. Pro majitele optik se PhDr. Poldauf 
zmínil o finančních aspektech, které přinese optice změna produkt mixu optiky větší 
orientací na „mladé“ presbyopy. Optometristům představili Tomáš Haberland,  
Bc. Helena Robešová a Bc.Luboš Merta specifika a možnosti korekce „mladých“ 
presbyopů. V sekci očních optiků Magda Růžičková a Pavel Ruso probírali ideální 
varianty korekce „mladých“ presbyopů a představili, jakou podporu ESSILOR pro 
prodej multifokálních čoček Varilux nabízí.

Ptáte se proč jsme řešili právě problematiku „mladých“ presbyopů?
Kvůli potenciálu, který tento segment skrývá. V Západní Evropě tvoří procento prodaných 
multifokálních korekcí do adice 1,5 plných 16,1%, zatímco ve východní Evropě pouze 3,5%.
A to je podle nás cesta, jak zmírnit dopad celosvětové ekonomické krize na obor oční 
optiky v ČR.

VariluxExperience inz 4xA4.indd   4 28.5.2009   21:15:31



12

Stránky SČOO

pořadatelé

partneři

partner

Kongres evropského 
optometrického 
vzdělávání v Brně

Druhý mezinárodní kongres optome-

trického vzdělávání organizovaný Spole-

čenstvem a Evropskou radou optometrie 

a optiky (ECOO) za podpory společnos-

tí Veletrhy Brno a CIBA Vision proběhl  

26. února až 1. března v Brně při příležitosti 

15. ročníku veletrhu OPTA 2009. Akce 

se zúčastnilo 90 osob (obr. 1) z těchto  

25 zemí – Belgie, Bulharsko, Dánsko, Eston-

sko, Finsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, 

Itálie, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, 

Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, 

Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švéd-

sko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina a Česká 

republika, kterou zastupovaly Univerzita 

Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta 

Masarykovy univerzity v Brně, České vysoké 

učení technické v Praze a Střední zdravot-

nická škola v Praze. Účastníci reprezentovali 

evropské vzdělávací instituce a národní pro-

fesní organizace, Světovou radu optometrie 

(WCO), Evropskou akademii optometrie 

a optiky (EAOO), Mezinárodní asociaci 

učitelů kontaktologie (IACLE) a Evropskou 

radu ECOO, jejíž interní výbory měly při akci 

zvláštní zasedání.

Třídenní kongres byl opět rozdělen 

na dvě části. V první, středo a východoev-

ropské části kongresu měli přední odbor-

níci přednášky na témata kontaktní čočky, 

keratografie, perimetrie, tonometrie a tyto 

oblasti pak prakticky vysvětlili v odpoled-

ních workshopech. V druhé, celoevropské 

části kongresu byly představeny konkrétní 

příklady provádění legislativních změn, 

možnosti zajišťování finanční podpory 

studijních kurzů z fondů EU, přípravy 

akreditace Evropského diplomu ECOO, 

představena byla i vznikající Evropská 

akademie optometrie a optiky a přehled 

magisterských a bakalářských kurzů v Ev-

ropě, hovořilo se o vytváření bibliografií, 

doporučených metodách úspěšného pro-

vádění přednášek, o nejnovějších změnách 

v evropské optometrii a o dalších oblastech 

v poskytování vzdělávání v této profesi.

Kongres byl hodnocen velmi kladně 

všemi zúčastěnými a mezinárodní asoci-

ace ho společně nazvaly jednou z nejdů-

ležitějších mezinárodních akcí zabývající 

se poskytováním vzdělávání v této profesi 

a propojováním evropských vzdělávacích 

institucí a jejich odborníků. Společenstvo 

obdrželo od Evropské rady optometrie 

a optiky poděkování za významné při-

spívání k celoevropskému rozvoji profese 

a poskytování vzdělávání. Zprávy o pří-

pravách i průběhu kongresu proběhly 
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mnoha nejvýznamnějšími evropskými 

odbornými médii. 

Organizátoři děkují společnostem 

Veletrhy Brno a CIBA Vision, bez jejichž 

podpory by se akce nemohla uskutečnit, 

a všem členům Společenstva pak děkují 

za důvěru nezbytnou k vykonávání našich 

zahraničních aktivit, které přispívají k pový-

šení oboru v naší zemi a mezinárodnímu 

povědomí o české optice a optometrii.

Ing. Pavel Šebek, scoo@scoo.cz

Poděkování ECOO 
Společenstvu

Krátce po skončení kongresu obdrželo 

Společenstvo děkovný dopis od Evropské 

rady optometrie a optiky (obr. 2). Níže 

přinášíme překlad textu dopisu.

Drahý Beno,

jménem Evropské rady optometrie a op-

tiky chci poděkovat Tobě, Pavlovi a Společen-

stvu českých optiků a optometristů za Vaši 

pohostinnost v Brně.

Vzdělávací kongres byl opět úspěšný, 

a to především díky Tobě, Pavlovi a Vašim 

kolegům.

Kromě toho bych rád Společenstvu vy-

jádřil vděk za jeho loajalitu a spolupráci, a to 

nejen vzhledem k ECOO, ale k celé evropské 

profesní a vzdělávací komunitě. To, co jste 

nám poskytli v Brně, velmi přispěje k další 

integritě naší komunity. Děkujeme.

Richard Carswell, tajemník ECOO

Napsali o veletrhu OPTA 
a o kongresu optometrického 
vzdělávání 2009...
Vyjeďte na východ do nového „vzdělá-
vacího centra“

Hlavní optická výstava v České republice 

se letos zaměří na „Sport a vidění“. 15. výroč-

ní veletrh OPTA proběhne na brněnském 

výstavišti ve dnech 27. února až 1. března. 

S více než 5 000 m2 výstavní plochy vloni 

OPTA přilákala 6 500 návštěvníků a 222 

vystavujících společností. Vedle nejmoder-

nějších obrub, slunečních brýlí a pomůcek 

pro slabozraké budou k vidění také optické 

technologie a přístroje. Pořadatelé uvádějí, 

že jejich optická výstava je „nejvýznamnější“ 

ve střední a východní Evropě a věří, že jejich 

každoroční kongres opět předvede, že je 

mezinárodním „vzdělávacím centrem“ pro 

odborníky v optometrii.

Článek z renomovaného odborného ča-

sopisu Optometry Today č. 49:3, únor 2009

Zprávy Společenstva

Výzva proti parazitování 
na veletrhu OPTA

Při 15. ročníku veletrhu OPTA 2009 si 

některé společnosti zřídily své prezentace 

mimo areál výstaviště a za účelem ušet-

ření vlastních nákladů tímto parazitovaly 

na veletrhu OPTA, poškodily celou akci 

a v neposlední řadě SČOO jako spoluor-

ganizátora. Tyto aktivity byly kritizovány 

na valné hromadě SČOO. Proto Společen-

stvo nyní veřejně apeluje na profesní etiku 

optických společností – „upusťte prosím 

v budoucnosti od firemních prezentací 

probíhajících v hotelech a prostorách 

přilehlých k výstavišti“.

Oznámení
V předběžné závěrečné zprávě z 15. me- 

zinárodního veletrhu oční optiky, opto-

metrie a oftalmologie OPTA 2009, která 

byla součástí posledních Optických zpráv 

SČOO (č. 3), jsme v seznamu společností, 

jež se zúčastnily všech 15 ročníků veletrhu, 

opomněli prezentovat společnost Diop-

tra a.s. Turnov – omylem došlo k jejímu 

nezveřejnění.

Dioptra je významná 

česká společnost, která je 

stále aktivní na optickém 

trhu a tradičně se pre-

zentuje každým rokem 

na veletrhu OPTA. 

Sekretariát SČOO

c 100 /m 72 / Y 0 / k 18

PANTONE 280

obr. 1  Účastníci mezinárodního kongresu 
optometrického vzdělávání

obr. 2  Děkovný dopis ECOO Společenstvu 
za zorganizování letošního kongresu 
a za ostatní evropské vzdělávací aktivity
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UNIVERZÁLNÍ
VE VOLBĚ MATERIÁLU

Freeform technologie umožňuje absolutní volnost 

při volbě materiálu čočky. S ohledem na estetické 

a funkční požadavky zákazníka je možné zvolit 

nejvhodnější variantu ze široké nabídky materiálů.

–1–2–3–4–5–6–7 +8–8 +7–9 +6–10 +5–11 +4–12 +3+2+1

-8,0  +6,0

-8,0 +5,0

-9,0 +7,0

-9,0 +7,0

-9,0 +6,0

-9,0 +6,0

-11,5 +5,0

-8,5 +5,5

-7,0 +5,5

-7,0 +5,5

BS-AKTIV INT 1,5

BS-AKTIV INT 1,5 TRANSITIONS

BS-AKTIV INT 1,6

BS-AKTIV INT 1,6 TRANSITIONS

BS-AKTIV INT 1,67

BS-AKTIV INT 1,67 TRANSITIONS

BS-AKTIV INT 1,74

BS-AKTIV INT 1,53 TRILOGY

BS-AKTIV INT 1,5 NUPOLAR

BS-AKTIV INT 1,5 DRIVEWEAR

PROGRESIVNÍHO    DESIGNU
UMĚNÍ    UNIVERZÁLNÍHO

UNIVERZÁLNÍ
VE VOLBĚ OBRUBY

Freeform technologie umožňuje  absolutní volnost 

při volbě výšky centrace. Ať už si zákazník vybere 

jakoukoliv obrubu, stačí zvolit adekvátní variantu 

progresivní výšky – 14, 16, 18 nebo 20 mm. 

• široké zorné pole a ostré vidění na všechny 
vzdálenosti

• vynikající snášenlivost při všech denních 
činnostech

• bezproblémové a rychlé přivykání při střídání brýlí

• komfort vidění při rychlých změnách směru 
pohledu

• neomezená možnost volby moderní brýlové obruby 

• široká nabídka moderních materiálů

Progresivní čočky BS-AKTIV INT splňují 
všechna očekávání nositelů progresivní 
korekce.

Ke Mlýnu 7, 530 06 Pardubice
Tel.: +420 971 303 303
Fax: ++420 971 303 306

e-mail: objednavka@optikacivice.cz

www.optikacivice.cz
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Ke Mlýnu 7, 530 06 Pardubice
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Fax: ++420 971 303 306

e-mail: objednavka@optikacivice.cz

www.optikacivice.cz
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Optometrie

Každý studijní obor má na své alma 

mater svůj počátek a vývoj. Vznik 

oboru optometrie na Univerzitě 

Palackého v Olomouci spadá do roku 

1986. Koncepce původního studia však 

již z dnešního pojetí představuje historii. 

Přesto toto studium bylo pro dnešní stav 

optometrie na UP velmi významné, protože 

představovalo první formu vysokoškolské-

akreditováno Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR v říjnu 2008 

se souhlasným stanoviskem Ministerstva 

zdravotnictví ČR (MZ ČR).

Splnění minimálních legislativních po-

žadavků je nutnou podmínkou poskytová-

ní vzdělání v tomto oboru. Garanti studia 

na UP si však kladou vyšší cíle. Spoluprací 

katedry optiky PřF UP, kde jsou studenti 

optometrie kmenově vedeni, s ostatními 

pracovišti, především s Oční klinikou LF UP 

a FZV UP, jsou vytvořeny předpoklady pro 

další plánovaný rozvoj studia optometrie. 

Jsou propracovávány a průběžně inovová-

ny obsahy teoretických přednášek. Dále je 

doplňováno přístrojového vybavení, které 

podporuje praktickou výuku vyšetřovacích 

metod. Například v roce 2007 byl realizo-

ván projekt Fondu rozvoje vysokých škol 

v hodnotě 2,7 milionu Kč. Tyto investiční 

prostředky byly cíleně využity na podporu 

zejména praktické části výuky optometrie. 

Průběžně je vybavení, určené pro studenty 

optometrie, doplňováno a obnovováno 

z provozních prostředků a menších 

projektů zaměřených na rozvoj studia. 

Jde především o nejnovější českou, ale 

i zahraniční literaturu a spotřební materiál 

pod logem UP

ho studia optometrie v Československu. 

Jeho absolventi v následujících letech 

významně ovlivnili vývoj oboru optometrie 

v České republice i na Slovensku. Na historii 

zapomínat nelze, protože si z ní bereme 

mnohá ponaučení, nicméně podstatnější 

je současnost oboru a rámcová představa 

o jeho blízké a vzdálenější budoucnosti.

Současný stav

Současné studium optometrie na UP 

je představováno plně stabilizovaným 

bakalářským nelékařským zdravotnickým 

oborem realizovaným od roku 2005, 

přičemž se na výuce studentů podílejí od-

borníci Přírodovědecké fakulty UP (PřF UP),  

Lékařské fakulty UP (LF UP) a Fakulty 

zdravotních věd UP (FZV UP). Studium 

je koncipováno podle platné legislativy 

z roku 2004 a následných novelizací. 

S bakalářským diplomem ho opouštějí 

odborníci, kteří jsou schopni se plně 

začlenit do poskytování zdravotní péče 

v rozsahu svých kompetencí jak z po-

hledu teoretické průpravy, tak i svými 

praktickými dovednostmi. Toto studium 

bylo s drobnými inovacemi opětovně 
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pro odborná praktika a cvičení. Do součas-

ného stavu optometrie je nutno zahrnout 

i personální posílení pedagogicko-organi-

začního týmu.

Významným počinem bylo získání 

akreditace příbuzného nelékařského 

zdravotnického oboru „ortoptika“ (opět 

s příslušným souhlasným stanoviskem 

MZ ČR). Tento nově akreditovaný obor 

bude poprvé otevřen od školního roku 

2009/2010. Studium zahrnuje vybrané 

preklinické a klinické lékařské a všeo-

becně zdravotnické předměty. Hlavní 

náplň tvoří disciplíny oftalmologické, 

ortopticko-pleoptické včetně příslušné 

rozsáhlé odborné praxe a vybrané oblasti 

optometrie. Nedílnou součástí jsou kurzy 

a praxe v ošetřovatelství se zaměřením 

zejména na péči v očním lékařství, dále 

sociologie, psychologie, edukace, etika, 

základy ekonomie a právních předpisů, in-

formatiky a statistiky. Studium je zajišťová-

no katedrou optiky PřF UP, FZV UP a ústavy 

LF UP, zejména její Oční klinikou, která je 

odborným garantem oboru na LF UP.

Jednou z aktivit současného studia 

optometrie na UP je zapojení do pro-

gramu ERASMUS. Nedávno se podařilo 

navázat kontakt s Anglia Ruskin University 

z Cambridge, kde má optometrie dlou-

holetou tradici. První vzájemné výměny 

pedagogů naznačují oboustranný zájem 

o spolupráci jak v oblasti pedagogické, tak 

vědecké. Přednáška prof. Johna Siderova 

při jeho návštěvě v Olomouci zaujala stu-

denty druhého ročníku svým tématem 

o metodách vyšetřování binokulárního 

vidění a současně zvýšila motivaci pro 

studium cizích jazyků.

Mimo již zmíněné zahraniční spo-

lupráce v rámci programu ERASMUS, 

která vzešla z aktivní účasti pedagogů UP  

na mezinárodním kongresu optome-

trického vzdělávání v Brně, je studium 

efektivně podporováno také kooperací 

s významnými komerčními subjekty. Patří 

sem pravidelný třídenní seminář k tema-

tice pevných kontaktních čoček, který 

pro studenty třetího ročníku každoročně 

organizují Beno Blachut, Daniel Mrva, Silke 

Lohrengel a Walter Winter s podporou fir-

my HECHT. Některá specializovaná témata 

k měkkým kontaktním čočkám jsou řešena 

na seminářích v The Vision Care Institut 

firmy Johnson & Johnson, s.r.o. Mezi další 

podobné aktivity patří odborné přednáš-

ky ve firmách ESSILOR-OPTIKA spol. s r.o. 

a Carl Zeiss spol. s r.o.

Nutnou součástí existence každého 

oboru je jeho popularizace. V akade-

mickém prostředí Univerzity Palackého 

v Olomouci je pro ni dostatek prostoru. 

Informace o studiu jsou potenciálním 

studentům poskytovány na pravidelných 

„Dnech otevřených dveří“. Specializované 

přednášky na vhodná témata zaznívají 

na tradičním „Olomouckém fyzikálním 

kaleidoskopu“, určeném pro středoškolské 

studenty, ale i na Univerzitě třetího věku UP.  

Její posluchači, většinou presbyopové 

s častějším výskytem zajímavých zrako-

vých vad a dostatkem volného času, tvoří 

optimální skupinu figurantů pro praktická 

cvičení z korekce zraku. Popularizace 

nelékařské zdravotnické profese optome-

trie v této skupině lidí tak padá na velmi 

úrodnou půdu.

Rozvoj optometrie

Logickým směrem rozvoje bakalářské-

ho stupně studia optometrie je organizace 

navazujícího magisterského studia. Ka-

tedrou optiky byly připraveny akreditační 

materiály pro dvouleté prezenční studium, 

které je přímým pokračováním prezenč-

ního bakalářského studijního oboru op-

tometrie. V současné době materiály pro-

cházejí jednotlivými stupni schvalovacího 

řízení. Vědecké rady participujících fakult 

obsah a formu studia schválily, souhlasné 

vyjádření poskytlo i MZ ČR. Připravené 

studium je účelovou kombinací předmětů 

zaměřených na specifické oblasti optome-

trie a souvisejících oborů, které umožní 

významně rozšířit a doplnit základní zna-

losti a dovednosti optometristy zejména 

v moderních a dynamicky se rozvíjejících 

oblastech. Studium bude také zahrnovat 

předměty zaměřené na prohloubení zna-

losti statistiky, metodiky vědecké práce, 

na rozvoj pedagogických schopností, 

edukaci pacientů a na znalost profesního 

marketingu. Značný prostor bude věnován 

vlastní tvůrčí činnosti studentů zaměřené 

na samostatnou realizaci výzkumu v rámci 

diplomové práce. Magisterské studium 

bude zajišťováno katedrou optiky PřF UP 

ve spolupráci s dalšími ústavy a katedrami 

Přednáška prof. Johna Siderova z Anglia Ruskin 
University z Cambridge při jeho návštěvě v Olo-
mouci v rámci programu ERASMUS

OPTOfest 08 – říjnová konference optometristů 
v Olomouci
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PřF UP, s Oční klinikou LF UP a s FZV UP. 

Na výuce se budou podílet externí od-

borníci z oblasti optometrie, kontaktologie 

a oftalmologie.

Rozvoj jakéhokoliv studia se neobejde 

bez finanční podpory. V současné době je 

ve stadiu doporučení k financování projekt 

Optometrie pro budoucnost Operačního 

programu Vzdělání pro konkurence-

schopnost, osa 2.2. Jeho cílem je podpora 

studia vedoucí k jeho účelné inovaci se 

zaměřením na potřeby praxe a s ohledem 

na směry rozvoje optometrie v optomet-

risticky vyspělých státech Evropy. Úspěch 

v soutěži ostatních projektů významně 

urychlí a zkvalitní zamýšlený rozvoj studia 

i oboru jako takového. Do projektu jsou za-

pojeni partneři – firmy Carl Zeiss spol. s r.o., 

ESSILOR-OPTIKA, spol. s r.o., a Johnson & 

Johnson, s.r.o., se kterými katedra optiky 

dlouhodobě spolupracuje.

Celoživotní vzdělávání

Optometrista je zdravotnický pracov-

ník, jehož činnosti po získání odborné 

způsobilosti jsou vymezeny zákonnými 

předpisy. Pokud vykonává svoji profesi 

samostatně, bez lékařského dohledu, 

má legislativou stanovenou povinnost 

se celoživotně vzdělávat. Tento prvek má 

garantovat systematické udržování a dopl-

ňování znalostí a dovedností tak, aby byla 

péče o zrak poskytována optometristou 

na kvalitní úrovni, jenž využívá respekto-

vané standardy a sleduje dynamický rozvoj 

oboru. Katedra optiky vstoupila aktivně 

do systému celoživotního vzdělávání akcí 

pořádanou v říjnu 2008. Pod názvem  

„OPTOfest 08“ byla uspořádána konference 

pro nelékařský zdravotní obor optometrie 

a zařazena do kreditního systému celoži-

votního vzdělávání tohoto oboru. Výzva 

k účasti byla cílena na absolventy dvou 

posledních ročníků prezenčního studia 

a studenty třetího ročníku. Pozváni byli 

i pedagogové, garantující profilaci studia, 

zástupci firem, které uplatňují svoje výrob-

ky v oboru optometrie, a zástupce profesní 

organizace optometristů. Hlavním cílem 

bylo setkání organizátorů a pedagogů 

s absolventy denního studia optometrie, 

udržení vzájemného kontaktu, získání 

zpětné vazby o jejich uplatnění v praxi 

a prezentace novinek ve studiu. Tyto infor-

mace vhodně implementované do studia 

potom mohou vést k jeho dalšímu zkva-

litnění. Účastí na odborném programu 

získali absolventi kredity do sledovaného 

celoživotního vzdělávání. Autoři zajíma-

vých a hodnotných bakalářských prací 

byli vyzváni k jejich zpracování do formy 

odborných příspěvků, které obohatily od-

borný program konference. Celkem zazně-

lo sedm takovýchto příspěvků. Současní 

studenti tímto byli pozitivně motivováni 

k pečlivému a svědomitému vypracování 

bakalářské práce a spolu s absolventy vy-

zváni k dalším aktivitám rozvíjejícím obor. 

Zástupci firem ESSILOR-OPTIKA, spol. s r.o., 

OCULUS s.r.o., Bausch & Lomb a Carl Zeiss 

spol. s r.o. přednesli příspěvky o novinkách 

v oboru optometrie z pohledu dodavatelů 

„technologií“ pro korekci zraku. Milým 

hostem byl Beno Blachut, prezident Spo-

lečenstva českých optiků a optometristů, 

který svým osobitým způsobem pohovořil 

o významu profesní organizace pro praxi 

optometristy. 

Konference měla odborný i společen-

ský program. Již při prezenci bylo zřejmé, 

že se scházejí lidé, kteří si mají co říci. Dis-

kuse účastníků zahrnovaly celé spektrum 

problémů. Od řešení konkrétních proble-

matických korekcí zraku, přes využívanou 

přístrojovou techniku, vyšetřovací postupy, 

vzpomínky na vzájemná setkání ve škole 

až po osobní úspěchy a nezdary.

Prvotní hodnocení konference vyzně-

lo velmi pozitivně, formát akce byl zúčast-

něnými hodnocen jako originální a zdařilý. 

Odpovědi z dotazníku, který účastníci 

anonymně vyplnili, poskytly okamžité re-

akce a hodnocení, které jsou pro realizační 

tým povzbudivé a motivující pro přípravu 

dalšího ročníku konference.

A na závěr…

Vysokoškolská studia jsou náročná 

jak pro studenty, tak pro jejich pedagogy. 

Každý zde řeší řadu specifických i opa-

kujících se situací, které odpovídají jeho 

roli na vysoké škole, a to od přijímacího 

řízení, přes imatrikulaci nových studentů, 

vlastní studium až po slavnostní předání 

diplomu při promočním aktu. Tím však 

péče o studenty optometrie, či vlastně 

v tomto okamžiku již absolventy, na UP 

nekončí, naopak. Jedním z cílů organizá-

torů oboru na UP je aktivní účast v procesu 

celoživotního vzdělávání, dále propagace 

oboru mezi studenty středních škol i širo-

kou veřejností za účelem efektivnějšího 

zapojení optometrie do systému zdravotní 

péče v České republice a samozřejmě další 

rozvoj výukového procesu.

RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D., 

RNDr. František Pluháček Ph.D., 

Bc. Lenka Musilová, DiS.

Katedra optiky Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci

wagnerj@prfnw.upol.cz

Každoroční třídenní seminář pro studenty k tema-
tice pevných kontaktních čoček
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Mezi menšími 
státy světa patříme do 

Rozhovor 
s Jiřím Grygarem

extraligy

Jiřího Grygara fascinovala astro-
nomie již od osmi let. „K Váno-
cům jsem dostal astronomický 

spis pro mládež. Když jsem tu útlou 
knížku dočetl, sdělil jsem rodičům, že 
budu hvězdářem. Myslím, že to tehdy 
nebrali nijak vážně,“ vzpomínal Jiří Gry-
gar na dobu svého mládí. Navzdory 
počáteční pochybnosti rodičů touha 
zkoumat tajemství vesmíru přetrvala 
a stala se životní záležitostí. Jiří Grygar 
je nejznámější postavou astronomie 
v České republice, jeho jméno však 
proniklo daleko za hranice naší re-
publiky, vlastně můžeme říci – daleko 
za naši sluneční soustavu.

 Jaký význam má pro astronomii 
Herschelova vesmírná observatoř, 
která měla vzlétnout do vesmíru 
letos v dubnu?
Start Herschelovy kosmické obser-

vatoře ze základny Evropské kosmické 

agentury (ESA) ve Francouzské Guyaně byl 

odložen z technických důvodů na květen, 

protože raketou Ariane budou ve skuteč-

nosti vypuštěny dvě vědecké družice – tou 

druhou je evropská mikrovlnná observatoř 

Planck. Úkolem Herschelovy observa-

toře je zkoumat blízký i vzdálený vesmír 

astronomické

Astronom a astrofyzik Jiří Grygar, 
foto Jaroslav Majerčík
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v oboru dlouhovlnného infračerveného 

a submilimetrového záření, tj. v principu 

zkoumat jednak velmi chladné objekty 

ve vesmíru (komety, mezihvězdný plyn 

a prach), a také objekty rekordně vzdálené. 

V tomto případě je totiž běžné optické 

záření hvězd a galaxií vlivem rozpínání ves-

míru posunuto do pásma velmi dlouhých 

vlnových délek.

Herschelova observatoř dále vyniká 

tím, že má na kosmické poměry obří 

zrcadlo o průměru 3,5 m (dosud největší 

zrcadlo má Hubbleův kosmický teleskop, 

„pouhých“ 2,4 m). To znamená, že bude 

velmi citlivá i pro velmi slabé rekordně 

vzdálené objekty. Proto se očekává, že 

přispěje k řešení otázek vývoje vesmíru 

v první miliardě let jeho existence, k ob-

jevu prahvězd a také ke studiu kosmické 

chemie, popřípadě i biologie.

 Na oběžné dráze Země se nachází 
ohromné množství kosmických tě-
les. Všechna se bedlivě monitorují, 
aby nedošlo ke srážce. Přesto se 
v nedávné době střetly dvě dru-
žice, což odborníky překvapilo. Je 
možné očekávat podobné situace 
i v budoucnu?
Myslím, že odborníci příliš překvapeni 

nebyli, protože tyto srážky jsou nevyhnu-

telné s ohledem na počet těles různých 

rozměrů, jež se nacházejí na nízkých 

oběžných drahách kolem Země. Jsou to 

jak funkční družice, které případně mohou 

manévrovat, aby se srážkám vyhnuly, ale 

hlavně již neovladatelné vysloužilé družice 

a tzv. kosmické smetí. To vzniká jednak 

řízenými srážkami (takové zkoušky zasáh-

nout družici pomocí naváděného pro-

jektilu provedly v minulosti USA a Čína), 

jednak také následkem různých havárií, 

zejména výbuchy družic nebo nosných 

raket, v nichž se vznítily odpařené zbytky 

nespotřebovaných pohonných látek. 

Jakmile se na oběžné dráze vyskytnou 

takové úlomky, navzájem se srážejí a tím 

lavinovitě přibývá drobných úlomků, které 

sice naše přístroje nevidí, ale které stále 

nesou dostatečně velkou kinetickou ener-

gii na poškození nebo i zničení aktivních 

družic, ba dokonce i raketoplánu nebo 

Mezinárodní kosmické stanice.

Po únorové kosmické srážce aktivní 

americké družice Iridium a neovladatelné 

vysloužilé ruské družice Kozmos 2251 se 

nebezpečí takové nehody zvýšilo, protože 

obě tělesa se rozprskla na stovky nebez-

pečných úlomků, které se dále navzájem 

srážejí a dál drtí. Ohrožen je mj. i Hubbleův 

kosmický teleskop a četné další umělé 

družice Země včetně pilotovaných.

Aktivní družice se dokáže, obrazně ře-

čeno, vyhnout srážce s tělesem větším než 

fotbalový míč, ale i daleko menší úlomky 

mohou být příčinou katastrofy, protože 

dokáží rozbít plášť kosmické stanice nebo 

raketoplánu. Už vícekrát se stalo, že čelní 

sklo kabiny raketoplánu dostalo zásah 

a k neštěstí nedošlo jen proto, že toto 

sklo je vrstvené a tvrzené, takže nedošlo 

k průrazu. Situace v příštích letech se tedy 

bude ještě zhoršovat, protože kosmické 

smetí vydrží ve výškách kolem 600 km, kde 

krouží Hubbleův teleskop, desítky roků.

 Ve vesmíru existuje tzv. skrytá 
hmota, která je podle vědců jednou 
z nejdůležitějších složek vesmíru 
a zároveň je pro ně velkou nezná-
mou. Můžete čtenářům objasnit, co 
to vlastně skrytá hmota je?
Kdybych to uměl objasnit, měl bych 

slušnou naději na Nobelovu cenu. Je to 

velká záhada soudobé astrofyziky. O skry-

té hmotě se dozvídáme z astronomických 

pozorování nepřímo, podle účinků skryté 

hmoty na hmotu zjevnou (zářící). K zářící 

hmotě patří zejména hvězdy, planety, 

komety, mezihvězdný prach a plyn. Zářící 

hmota neznamená jen hmotu viditelnou 

opticky, ale také pomocí rádiového, 

infračerveného, ultrafialového a rentge-

nového záření. 

Skrytá hmota se skládá ze dvou složek. 

První z nich je již dávno odhalená skrytá 

látka, která obklopuje hvězdné soustavy 

(galaxie) a vyznačuje se podobně jako 

zářící látka běžnou gravitací. Na rozdíl 

od zářící látky je však dokonale průhled-

ná – není tedy pozorovatelná ani jako 

silueta na světlém pozadí Mléčné dráhy. 

Z velikosti její přitažlivosti astronomové 

zjistili, že skryté látky je ve vesmíru téměř 

pětkrát více než hmoty zářící. Druhou 

složku představuje skrytá energie, jež 

se vyznačuje odpudivou silou, která se 

s rostoucí vzdáleností objektů zvyšuje! 

Skrytá energie proto způsobuje, že tempo 

rozpínání vesmíru se postupně zvyšuje, 

jak prokázala pozorování. Skrytá energie 

je rozložena v kosmickém prostoru na-

prosto rovnoměrně a navzdory rozpínání 

vesmíru se její objemová hustota nemění 

s časem. Jelikož zářící hmota i skrytá látka 
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se rozpínáním vesmíru zřeďuje, má skrytá 

energie tím větší podíl na celkové hmotě 

vesmíru, čím je vesmír starší. V současné 

době je hmotnost skryté energie asi třikrát 

vyšší než hmotnost skryté látky a dokonce 

téměř patnáctkrát vyšší než hmotnost 

zářící hmoty!

 V roce 2008 byla dokončena vý-
stavba první fáze argentinské 
observatoře Pierra Augera, která 
měří kosmické záření. Akademie 
věd ČR na projektu spolupracovala. 
Vy jste Pierra Augera několikrát 
navštívil. Jaké bylo Vaše poslání? 
Máte nějaké zajímavé vzpomínky 
na cestování do Jižní Ameriky?
Byl jsem u této mezinárodní akce 

od samého počátku, protože v roce 

1999 jsem získal grant Akademie věd ČR  

na zabezpečení účasti českých fyziků 

na vybudování obří mezinárodní obser-

vatoře pro výzkum extrémně energetic-

kého kosmického záření na jižní polokouli 

a v roce 2003 jsem dostal grant MŠMT ČR 

na hlavní financování české účasti v pro-

jektu. Fyzikální ústav AV ČR v Praze, 

v němž pracuji, se stal garantem české 

účasti a naše malá skupinka se díky tomu 

postupně rozrostla na čtvrt stovky pra-

covníků a studentů zejména ze Společné 

laboratoře optiky Fyzikálního ústavu UP 

v Olomouci a dále z Matematicko-fyzikální 

fakulty UK v Praze.

Naším hlavním úkolem bylo zabez-

pečit výpočet a výrobu zrcadlové optiky 

pro upravené obří Schmidtovy světelné 

komory, jež v Argentině slouží k zazname-

návání krátkých fluorescenčních záblesků, 

které vznikají v zemské atmosféře při 

průletu částic energetického kosmic-

kého záření. Podíleli jsme se však také 

na instalaci zařízení pro kalibraci těchto 

záblesků. Od roku 2006 tak v argentinské 

pampě pod Andami pracuje 12 komor 

vybavených složenými českými zrcadly, 

která mají průměr 3,5 m a jejichž zorné 

pole má průměr 30 stupňů. Jde o největší 

světelné komory svého druhu na světě. 

Observatoř společně vybudovali fyzikové, 

astronomové a inženýři ze 17 členských 

států z 5 kontinentů. 

Zážitek podílet se v relativně pusté 

pampě na konstrukci a provozu nej-

většího vědeckého zařízení na světě, 

které zabírá neuvěřitelně rozsáhlé území 

o ploše 3 000 čtverečních kilometrů, lze 

slovy jen těžko popsat. Pampa je totiž 

rozsáhlá nad jakoukoliv středoevropskou 

představu a od západu je chráněna hrad-

bou majestátních And s nejvyšší horou 

obou Amerik Aconcaguou. Češi mají 

v Argentině dobrou pověst zejména díky 

Václavu Havlovi a Pražskému Jezulátku 

(Bambino di Praga).

 Každá země přistupuje k práci i ře-
šení problémů jiným způsobem. 
Jaký je rozdíl mezi českou a zahra-
niční astronomií?
To je obtížná otázka, protože zahranič-

ní astronomie je velmi různorodá a v každé 

zemi to tedy vypadá jinak. Česká astrono-

mie však není na mezinárodní scéně žád-

nou popelkou. Nejvýznamnější světovou 

vědeckou organizací v astronomii je Me-

zinárodní astronomická unie (IAU), která 

byla založena v roce 1919 a již na svém 

prvním kongresu v roce 1922 přijala nově 

vzniklé Československo za člena. Dosud se 

konalo jen 26 takových kongresů a z toho 

dva (v roce 1967 a 2006) byly svěřeny Pra-

ze, přičemž IAU má dnes asi 80 členských 

zemí. O rok později bylo Česko jako teprve 

třináctý stát a zatím jediná postkomunis-

tická země přijato do svazku Evropské jižní 

observatoře (ESO), která provozuje několik 

observatoří na jižní polokouli v poušti 

Atacama v Chile. Tyto observatoře předsta-

vují v této době špičku pozemní optické 

astronomie. Observatoř ESO má v úmyslu 

si toto postavení dále upevnit, když hodlá 

do roku 2018 vybudovat největší daleko-

hled světa o průměru složeného zrcadla 

o neuvěřitelném průměru 42 metrů. 

Když k tomu připočteme českou účast 

na nejlepším pozemním dalekohledu pro 

studium energetického záření gama (HESS 

v Jižní Africe) a náš podíl na rovněž špičko-

vé světové observatoři Pierra Augera, tak 

mám pocit, že mezi menšími státy světa 

patříme do astronomické extraligy.

 Od roku 1952 se každoročně udě-
luje cena Kalinga. Vy jste ji obdržel 
v roce 1996. Za co jste ji konkrétně 
dostal a co pro Vás tato cena zna-
mená?
Cenu uděluje UNESCO každoročně 

za popularizaci vědy. Ve zdůvodnění se 

uváděla moje publikační a přednášková 

činnost, jakož i vystupování v rozhlase 

a televizi. O existenci této ceny jsem věděl 

několik desetiletí a když mi někteří přátelé 
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říkali, že bych ji mohl jednou dostat, po-

važoval jsem to za čirou utopii, už kvůli 

tomu, že v té době by eventuální návrh 

na cenu podléhal schválení strany a vlády 

naší země. Nicméně ani po sametové 

revoluci jsem si nikdy nemyslel, že bych 

mohl Kalingu získat, protože jsem znal 

seznam předešlých laureátů; bylo to jedno 

z největších překvapení mého života.

 Při příležitosti Vašich šedesátých 
narozenin po Vás byla pojmeno-
vána planetka. Věděl jste, že se 
něco takového chystá, nebo jste 
byl překvapen? Jakým způsobem 
se planety pojmenovávají, existuje 
nějaký systém?
Nevěděl jsem o tom a ani jsem to 

netušil. Sdělila mi to v e-mailu ředitelka 

hvězdárny na Kleti Ing. Jana Tichá, ale 

návrh podal – jak jsem se posléze dozvě-

děl – český exilový astronom dr. Luboš 

Kohoutek, který planetku č. 3336 objevil 

v roce 1971 v Hamburku. Systém pojme-

novávání planetek zavedla již zmíněná Me-

zinárodní astronomická unie a je poměrně 

složitý. Podstatné je, že planetka nemůže 

být pojmenována po svém objeviteli, ale 

objevitel má přednostní právo navrhnout 

komisi IAU její jméno a krátce to zdůvodnit. 

Planetky mohou být pojmenovány i po ži-

jících osobách, ale hodně planetek se jme-

nuje také podle geografických objektů, 

jako jsou města, hory, řeky, země anebo 

státy. Celkový počet objevených planetek 

již přesáhl 200 tisíc, ale pojmenovaných je 

jen něco kolem 15 tisíc.

 Hluboko v podvědomí veřejnosti je 
zakořeněn nekonečný rozpor mezi 
vědou a vírou. Jde skloubit vědu 
a víru, dokáže veřejnost porozumět 
věřícímu vědci? Vy sám jste věřící, 
jaký na to máte názor?

Česká veřejnost je v tomto ohledu 

netypická, protože u nás se skloubení vědy 

a víry považuje většinou za nepřístojné 

a nemožné. V zahraničí je tomu zcela 

jinak, a to nejenom na tzv. Západě, ale 

i na Východě včetně Ruska. Velmi dobře to 

vystihuje výrok Alberta Einsteina, že nábo-

ženství bez vědy je slepé, kdežto věda bez 

náboženství je chromá. Podle mého soudu 

lze vědu s náboženskou vírou docela 

dobře a dokonce výhodně spojit, protože 

to vidím tak, že zatímco věda odpovídá 

překvapivě úspěšně na otázky typu: JAK 

něco funguje?, náboženská víra má zase 

podstatně lepší odpovědi na otázky typu: 

PROČ to tak je?

Otázky tohoto typu nazývám dět-

skými, protože je soustavně kladou už 

docela malé děti, sotva začnou souvisle 

mluvit. Moje zkušenost ukazuje, že ta-

Předsedové Učené společnosti ČR: zleva prof. Vác-
lav Pačes, dr. Jiří Grygar, prof. Helena Illnerová, 
prof. Rudolf Zahradník, prof. Josef Koutecký, 
prof. František Šmahel (f oto z archivu J. Grygara)
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kový zvídavý špunt, který na vaše čím 

dál tím váhavější odpovědi opakovaně 

klade otázku: „A proč?“, zažene po sedmi 

kolech tázání do kouta i nositele Nobe-

lovy ceny za fyziku.

 Je v oboru astronomie hodně věří-
cích?
Nějaká statistika neexistuje, ale vlastní 

zkušenost mi napovídá, že mezi astrono-

my je více věřících než v obecné populaci. 

Údajně relativně nejvíce věřících vědců 

najdete mezi matematiky a fyziky.

 V České republice je celkem po-
pulární astrologie, mnoho lidí čte 
horoskopy. Lze brát horoskopy 
vážně? Má postavení planet vliv 
na lidské životy?
Horoskopy lze brát vážně, pokud si 

tím chcete vydělávat na živobytí, protože 

široká veřejnost astrology dobrovolně 

a docela slušně platí. Z vědeckého 

hlediska je to celé humbuk a nesmysl. 

Postavení planet má na lidské životy 

rozhodně menší vliv než jedno mávnutí 

křídly motýla v San Francisku na počasí 

v Praze o měsíc později.

 Který vesmírný objekt je pro Vás 
osobně nejzajímavější nebo který 
obdivujete ze všeho nejvíce?
Z těch objektů, které byly rozpoznány 

za mého života, nejvíce obdivuji černou 

veledíru v jádře naší Galaxie. Už jenom 

pro skutečnost, že se podařilo získat důkaz 

o existenci objektu, který zásadně nelze 

spatřit, ale jehož gravitace má dobře mě-

řitelný vliv na hvězdy, které kolem veledíry 

obíhají. Když si navíc připomenu, že toto 

úžasné divadlo je od nás vzdáleno plných 

25 tisíc světelných let, tak nemám slov. 

Dokonce se na tu dálku podařilo stanovit 

hmotnost veledíry na čtyřmilionnásobek 

hmotnosti Slunce. Je to přitom jediný 

údaj, který potřebujeme znát, protože 

z hmotnosti veledíry odvodíme prakticky 

všechno, co se chce fyzik dozvědět o ja-

kémkoliv zkoumaném objektu. To nelze říci 

o žádném jiném typu fyzikálních objektů 

v přírodě, kde musíme k jejich realistic-

kému popisu znát velmi přesně mnoho 

neobyčejně různorodých parametrů.

 Každý z nás určitě někdy přemýšlel 
o tom, zdali existuje inteligentní 
život ve vesmíru. Věříte na mimo-
zemskou civilizaci?
Správně se ptáte, zda věřím. Není totiž 

zatím žádná možnost, abychom existenci 

mimozemšťanů potvrdili, nebo na beton 

vyvrátili. V tuto chvíli však na existenci 

zelených pidimužíků spíš nevěřím, protože 

beru vážně tzv. Fermiho paradox. Slavný 

italský fyzik Enrico Fermi položil svým 

spolustolovníkům v Los Alamos v roce 

1950 zvláštní otázku, když se přeli právě 

kvůli mimozemšťanům. Zeptal se totiž: 

„Jestliže mimozemšťané existují, tak kde 

k čertu jsou? Proč nás už dávno nena-

vštívili?“ Ta otázka zní divně pro příznivce 

Ericha von Dänikena, který na tvrzení, že 

mimozemšťané tu už dávno byli, postavil 

svůj publicistický věhlas. Jenže fakta jsou 

neúprosná: na Zemi nejsou žádné známky 

po zelených pidimužích ani v minulosti, 

ani v současnosti. Fermi totiž vysvětlil, že 

za předpokladu existence více obydlených 

světů by byly některé mimozemské civili-

zace nutně starší než ta naše pozemská. 

Jelikož technický pokrok se obecně urych-

luje, tak například mimozemská civilizace 

vývojově starší o deset tisíc let než my by 

dávno prozkoumala celou Galaxii, objevila 

naši civilizaci na Zemi a poslala sem na ná-

vštěvu a průzkum nějaký ten hvězdolet. 

Existuje sice asi 50 rozličných vysvětlení 

Fermiho paradoxu, ale ten nejjednodušší 

zní: nepřistáli, protože nejsou.

 Někdo už od útlého věku ví, čím se 
bude živit. Jiní naopak nemají před-
stavu ani po ukončení studia. Jak 
to bylo u Vás? Kdy jste se rozhodl 
věnovat se astronomii?
Když mi bylo necelých devět roků, 

dostal jsem k Vánocům pod stromeček 

populárně-vědecký astronomický spis pro 

mládež. Když jsem tu útlou knížku dočetl, 

sdělil jsem rodičům, že budu hvězdářem. 

Myslím, že to tehdy nebrali nijak vážně, 

protože vždy, když jsem dočetl nějakou 

populárně-vědeckou nebo i vědecko-

fantastickou knížku, tak jsem chtěl být tím, 

čím byl hrdina knihy. Jenže tenkrát se karta 

obrátila. Od té doby jsem dělal vše pro to, 

abych byl jednou astronomem.

 Jak vypadá Váš pracovní den?
Neexistuje žádný průměrný pracovní 

den. Chodím do práce do Fyzikálního 

ústavu AV ČR, kde řeším pracovní úkoly, 

ale mám také řadu porad či schůzí, píšu 

oponentní posudky nebo někde doma 

či v cizině přednáším, konzultuji se svými 

doktorandy, čtu novou literaturu z oboru, 

píšu články, odpovídám na dotazy po in-

ternetu, věnuji se zahraničním návštěvám, 

vystupuji v rádiu a televizi atd. Nosím 

si práci domů a převážně nejvíc pracuji 

o víkendu doma, kdy mne nikdo neruší 

(rodina je ohleduplná).

Za rozhovor 

poděkoval Aleš Sirný
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Soudní znalec
v oční optice

V poslední době jsem již viděl takto 

vyplněný reklamační protokol a takto 

vyřešenou reklamaci několikrát.

Otázek, které se v souvislosti s takto 

vyřešenou reklamací objeví, je celá řada. 

Vyjmenujme alespoň některé z nich:

Je tato reklamace skutečně správně •	

posouzena?

Je možné posoudit, zda má zákazník •	

agresivní pot?

Existuje nějaká stupnice agresivity •	

lidského potu?

Bude se tato situace u zákazníka opět •	

opakovat?

Není to poradenská chyba optika při •	

výběru obruby?

Není to chybný výrobek, a tudíž zod-•	

povědnost nese dovozce?

Jak to řeší legislativa a technické •	

normy? 

V lidském těle probíhají denně tisíce 

různých chemických a biologických reakcí. 

V žaludku, v játrech, v očích, v potních 

žlázách… Tyto reakce jsou závislé na ne-

uvěřitelném množství parametrů a vstupů, 

jako je např. genetika, mikrobi, bakterie, ale 

záleží také na druhu stravy, tekutin a těles-

né činnosti. Je celkem jasné, že některé 

sekrety lidského organismu dovedou být 

neskutečně agresivní. Naštěstí se většina 

z nich vůbec na povrch těla nedostane 

a je součástí vnitřních pochodů a změn 

lidského těla. Přesto se setkáváme i s tím, 

jak některé sekrety, jako je pot, působí 

na všechno, s čím se tělo potká – oblečení, 

boty, rukavice, a také brýle. V naší praxi se 

právě nejčastěji setkáme s lidským potem 

a s jeho účinky na brýle.

Jenom krátce se zmiňme o tom, co je 

to vlastně pot. Použijeme oficiální definici 

tak, jak jsme ji schopni najít třeba na inter-

netu: Pot je vodnatý výměšek apokrinních 

a ekkrinních potních žláz. Oba typy žláz 

vytvářejí odlišný typ potu s odlišnou 

funkcí. Hlavní složkou potu je vždy voda. 

Ekkrinní žlázy fungují už od útlého věku 

a jejich sekret pomáhá v případě nutnosti 

ochlazovat povrch kůže a tím i celý orga-

nismus. Pot, který tvoří, obsahuje kromě 

vody také různé množství iontů (sodík, 

hořčík, draslík, chlor). Přesné složení potu 

je přísně individuální. Ztráty solí potem 

znamenají nutnost doplňování nejen 

vody, ale i minerálů, zvláště při silném po-

cení při těžké práci, sportovních výkonech 

nebo při horečce.

Apokrinní žlázy se u člověka nacházejí 

převážně v podpaží, v tříslech a kolem 

bradavek. Aktivními se stávají až během 

puberty. Pot z těchto žláz obsahuje bílkovi-

ny a tuky, které jsou živnou půdou pro bak-

„Vážený zákazníku, reklamaci Vám s politováním ne-
můžeme uznat jako oprávněnou, protože k poško-
zení obruby došlo Vaším agresivním potem.“ 

Reklamace v praxi
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terie žijící přirozeně na povrchu kůže. Roz-

kladem těchto složek vznikají aromatické 

látky, které jsou příčinou tělesného pachu, 

jenž může být vnímán jako nepříjemný. 

Z výše uvedeného je jasné, že v praxi 

neexistuje žádná definice agresivity potu, 

či dokonce stupnice agresivity. Lidský pot 

má přirozeně podle svého složení různé 

účinky na různé látky nebo kovy. Pot je 

složen z tuků, vody, feromonů, močoviny, 

různých solí apod. Při kontaktu s kovovou 

obrubou vzniká díky těmto sloučeninám 

nám dobře známá elektrolýza a tím dochá-

zí k narušení povrchové úpravy brýlí. To je 

tak trochu potíž každé brýlové obruby. Je 

tedy zákazník vinen, že došlo k poškození 

obruby potem? Může zákazník znát pH 

svého potu, a tudíž případný nežádoucí 

účinek? Možná jenom ten, který měl již 

několik negativních zkušeností. Běžný 

zákazník o působení potu při koupi brýlí 

nemá tušení. Budeme se tedy při prodeji 

brýlí zákazníka ptát, zda nemá agresivní 

pot, a budeme ho testovat? Odpověď je 

jednoduchá. Je potřeba zákazníka dobře 

sledovat, podívat se, jak vypadají jeho 

nynější brýle, zvážit, zda nebude lepší 

reklamaci předejít vhodným výběrem 

materiálu brýlové obruby. To bych také já 

jako laik očekával od poradenství profesi-

onální obsluhy.

Podívejme se nyní na brýle jinak. 

Z hlediska legislativy se jedná o zdravot-

nický prostředek. Tímto se jednoznačně 

a důrazně odlišují od oblečení, obuvi apod. 

Na zdravotnický prostředek je kladena 

celá řada nutných, ze zákona stanovených 

vlastností. Brýle jako dioptrická pomůcka 

jsou zařazeny do kategorie třídy I. (Jenom 

pro připomenutí: třídy jsou celkem tři a ty 

se ještě dělí na některé podskupiny – čím 

větší je riziko poškození zdraví, tím je vyšší 

třída.) Základní požadavky na zdravotnické 

prostředky jsou dány evropskou legislati-

vou 93/42/EHS a na to navazující legislati-

vou ČR (Zákon 123/2000 o zdravotnických 

prostředcích a nařízení vlády 336/2004). 

Jaké vlastnosti a požadavky musí zdra-

votnický prostředek (brýle) splňovat? 

Vyjmenujme jenom některé. Zdravotnické 

prostředky:

nesmí v žádném případě ohrozit zdra-•	

ví a bezpečnost uživatele,

při zatížení v provozu nesmí dojít •	

ke změně jejich charakteristik po ce-

lou dobu jejich předpokládaného 

používání,

svou konstrukcí, provedením a mate-•	

riálem musí vyloučit nebo minimali-

zovat veškerá rizika negativního vlivu 

na zdraví,

při uvedení na trh musí být provedeno •	

prohlášení o shodě,

před uvedením na trh musí distributor •	

svůj produkt ohlásit na MZ,

musí být správně označeny dle stáva-•	

jících norem,

při zjištění nežádoucího účinku je •	

třeba uvědomit o tom zákonem 

stanovené orgány, jako je MZ, ČOI, 

policie...

Tímto výčtem, který zdaleka není úpl-

ný, bych rád poukázal na to, že posouzení 

reklamace se závěrem, že zákazník má 

agresivní pot, není rozhodně zcela správ-

né. Uvedené posouzení může, pokud se 

na ně zaměří kontrolní orgány, způsobit 

nejenom optikům, ale také distributorům 

mnoho obtíží. V čem? Především v tom, 

že ne všichni splňují některé zákonné 

povinnosti, jako je oznámení na MZ nebo 

prohlášení o shodě, že zdravotnický pro-

středek nemá správně s tělem reagovat, 

a tudíž daný typ obruby nebo modelová 

řada jsou rizikové. Možná se to zdá ne-

smyslné, až přitažené za vlasy, a těžko se 

nám s tím souhlasí. Zákon nerozlišuje. 

Obruba je jednoduše zdravotnický pro-

středek třídy I. a musí splnit vše potřebné. 

Vím, že někdy vypadají obruby od potu 

příšerně a nechce se nám takový případ 

posoudit jako oprávněnou reklamaci. 

Praktické zkušenosti mi říkají, že pokud 

by došlo na lámání chleba třeba u soudu, 

bude těžké situaci se ctí obhájit s tím, že 

zákazník má agresivní pot. Právě proto, 

že neexistuje definice agresivního potu 

a že obruba je zdravotnický prostředek. 

Buďme proto při posuzování uvedených 

reklamací velmi opatrní. Dobře zvažme 

veškerá rizika. Spolupracujme dobře 

s optiky a s dodavateli. Mysleme více stra-

tegicky – někdy dělba nákladů a následný 

správný výběr může zachránit mnohem 

více, než se domníváme.

Na fotografiích (obr. 1, 2) můžeme 

vidět jeden z případů, kdy byla obruba po-

škozena vzájemným působením materiálu 

povrchové úpravy a nositele. Přes celkem 

jasnou ukázku poškození povrchové úpra-

vy nošením (potem) znělo doporučení 

reklamaci posoudit jako oprávněnou, což 

s nelibostí nesl jak dodavatel, tak i optik. 

Doporučení je jednoduché. Mysleme více 

strategicky a troufám si říci, neprovokujme 

tam, kde za námi není legislativa – nemá-

me to zapotřebí.

Ing. Ivan Vymyslický

ivan.vymyslicky@ppo.cz

obr. 1, 2 Ukázka poškození povrchové úpravy 
obruby potem
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Antireflex je dnes už štandardnou 

súčasťou väčšiny okuliarov ponúkaných 

na optike. Jeho užívateľský prínos, čí-

rosť a kontrast zobrazovania už pozná 

väčšina nositeľov okuliarov. Významnou 

súčasťou takmer každej antireflexnej 

vrstvy je aj hydrofóbna úprava, ktorá 

zabraňuje prilnievaniu tekutých látok 

vyskytujúcich sa v bežnom živote, 

s ktorými môžu prísť do styku okuliare. 

Ide najmä o dažďové kvapky, konden-

zované pary, pot atď. Hydrofóbna vrstva 

je účinným prvkom proti znečisťovaniu 

tekutinami.

Okuliare, resp. sklá sú však oveľa 

intenzívnejšie, možno povedať takmer 

stále vystavované aj znečisťovaniu 

prachom. Prach, ktorý sa v okolí človeka 

vyskytuje viac či menej všade, dokáže 

rovnako znižovať efekt dobrých okulia-

rov. Drobné častice na povrchu skiel pô-

sobia nepríjemne najmä pri intenzívnej-

ších svetelných podmienkach. Svetelné 

lúče ne-

prenikajú cez 

šošovky rovnomerne, 

ale sa čiastočne lámu na čas-

ticiach prachu, čo narúša čistý a kom-

fortný pohľad. Pri zníženom osvetlení 

usadený prach zase zabraňuje preni-

kaniu svetla, čo zhoršuje viditeľnosť pri 

rôznych činnostiach. Takto znečistené 

okuliare máme tendenciu utierať, čím 

sa však účinok usadania prachu zväč-

šuje, nakoľko na povrchu skiel vzniká 

elektrostatický náboj, ktorý ešte viac 

priťahuje usadanie nečistôt. Častým 

utieraním okuliarových skiel od prachu, 

najmä ak sa na čistenie nepoužívajú 

určené čistiace prostriedky, dochádza 

postupne k vytváraniu mikroškrabov. 

Tieto po určitom čase začnú byť vi-

diteľné, rušivé a úplne znehodnotia 

okuliare. 

NANOPURIT je nový antireflexný 

zušľachťovací systém so zvýšeným 

antistatickým účinkom, ktorý redukuje 

usadanie prachových častíc na povrchu 

skiel. Systém NANOPURIT je nanesený 

na základnej tvrdej elastickej vrstve GRA-

FIT ULTRA, 

ktorá chráni 

okuliarovú šošovku 

pred poškriabaním. Kom-

paktná sústava samotných nano 

antireflexných vrstiev zvyšuje svetelnú 

priepustnosť šošovky na 99,5 %, čo 

vytvára kontrastnejšie videnie a eli-

minuje nežiadúce rušivé odrazy zo 

šošoviek. Zušľachťovací systém uza-

tvára ochranná vrstva so zosilneným 

hydrofóbnym a antistatickým účinkom, 

ktorá zabraňuje rýchlemu znečisťovaniu 

povrchu skiel prachovými časticami 

a tekutinami. Takto vybavené šošovky 

zostávajú dlhodobo čisté. Pohľad cez šo-

šovky vybavené NANOPURITOM zostáva 

krištáľovo čistý bez rušivých momentov. 

Okuliare nie je nutné tak často čistiť, 

vďaka čomu sa predlžuje ich životnosť. 

Intenzita a rýchlosť znečistenia je elimi-

novaná vďaka nano hladkému povrchu, 

ktorý sa vytvára procesom v hlbokom 

vákuu naparovaním látok, ktoré znižujú 

adhéziu a zvyšujú antistatický účinok po-

vrchu skiel. Táto technológia sa používa 

aj v oblasti prenosu informácií optickými 

vláknami. 

NANOPURIT má veľmi jemný ele-

gantný zbytkový odtieň tyrkysovo mod-

rej farby. Odtieň je príjemný pre zrakový 

vnem a esteticky ladí so širokým spek-

trom farieb okuliarových rámov.

vizner@sagitta.sk

ČISTÝ, pre ČISTÝ POHĽAD

Nový typ antireflexnej úpravy, ktorá redukuje 

priľnavosť prachu a tekutín na šošovkách 

a poskytuje tak čistý a nerušivý pohľad.
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Turbínová 1, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Zelená linka: 0800 148 147, Bezplatná linka pre ČR: 800 172 332

E-mail: objednavky@sagitta.sk, objednavky.cocky@sagitta-brno.cz
www.sagitta.eu

: ČISTÝ, PRE ČISTÝ POHĽAD

: výraznejší komfort videnia 
: kontrastnejší obraz večer aj za šera
: čistý pohľad bez odleskov do vašich očí
: zvýšená oteruvzdornosť a vyššia životnosť 
: potlačené usadanie prachových častíc
: olejofóbna úprava
: malá náchylnosť na znečistenie povrchu 

dotykom pokožky
: ľahké čistenie

Antireflexná vrstva NANOPURIT s jasno mod-
rým zbytkovým odrazom, olejofóbnou a antista-
tickou úpravou. Predstavuje absolútnu novinku 
z dielne receptovej brusiarne Sagitta. Táto kom-
binácia poskytne vášmu zákazníkovi nadštan-
dardné úžitkové vlastnosti.
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Vodicí pes

Jako optometristka se při své práci 

setkávám s celou řadou optických 

a kompenzačních pomůcek. Některé 

jsou běžné, jiné zákazníci žádají spíše oje-

diněle. Je pravdou, že jedna velmi důležitá 

skupina takovýchto „pomůcek“ je v našem 

oboru poněkud opomíjena. Jsou jí vodicí 

psi. Přiznejte si, kdyby za vámi přišel člověk, 

který by měl zájem o vodicího psa, dokáza-

li byste mu poradit, odeslat ho na správná 

kontaktní místa? Nebo mu třeba říci, co 

všechno získání vodicího psa obnáší, kolik 

to stojí a jak dlouho získání pomocníka 

trvá? Pokud ne, doufám, že vám tento 

článek o něco více rozšíří obzory.

Vodicí psi jsou kompenzační pomůc-

kou pro zrakově handicapované. A to 

nejen pro zcela nevidomé, ale i slabozraké 

a osoby se zbytky zraku. Jsou součástí 

velké skupiny asistenčních psů, kam mimo 

jiné patří i tzv. balanční psi pro osoby 

s poruchou rovnováhy či psi signální, 

kteří pomáhají neslyšícím a osobám se 

záchvatovým onemocněním.

Využití psů pro nevidomé není zdaleka 

novodobou záležitostí. První psi byli cviče-

ni již v roce 1916 v Německu. Následkem 

úrazů bojovými plyny přicházelo o zrak 

během 1. světové války mnoho vojáků. 

Vyvstala tak potřeba poskytnout jim 

vhodnou kompenzaci zrakového handi-

capu. Tehdy byl vybrán jako nejvhodnější 

německý ovčák, později byl okruh rozšířen 

i na další plemena. V roce 1928 pak vzniká 

ve Švýcarsku první organizace vodicích 

psů. V současné době určuje standardy 

více než 
kompenzační pomůcka

Eric Isselée © www.f-f.cz
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Mezinárodní federace vodicích psů (The 

International Guide Dog Federation) se 

sídlem ve Velké Británii. Všechny organiza-

ce jí podléhají. Jsou tak udržována přísná 

pravidla odchovu, výcviku psů a péče 

o zrakově postižené klienty. 

Na kompenzační pomůcku v podobě 

vodicího psa má nárok každá osoba, která 

je držitelem ZTP/P s třetím stupněm mi-

mořádných výhod z důvodu postižení zra-

ku. Udává to vyhláška Ministerstva práce 

a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., která 

určuje nárok na kompenzační pomůcku 

v rámci sociálního zabezpečení. Nejdříve 

však musí zájemce kontaktovat příslušnou 

organizaci vodicích psů, kde je zařazen 

do výukového kurzu. Po jeho absolvování 

žádá zpětně o úhradu ceny předávaného 

psa; ta je hrazena v plné výši sociálním 

odborem úřadu. Pořizovací cena speciál-

ně vycvičeného psa je vždy individuální, 

pohybuje se okolo 190 000 Kč.

Cesta psího pomocníka ke svému 

pánovi není vůbec jednoduchá. Už jen 

správný výběr štěňat je vzhledem k vyso-

kým nárokům na vodicího psa velmi dů-

ležitý. Základním kritériem pro budoucího 

průvodce je dobrý zdravotní stav a vhodná 

povaha. Proto jsou vybírána pouze štěňata 

s průkazem původu a výcvikové organi-

zace dávají přednost vlastním chovným 

stanicím či osvědčeným chovatelům, 

kde mají jistotu kvalitních rodičů. Ani to 

však nezaručuje stoprocentní úspěšnost. 

Vybraná štěňata putují v 7–8 měsících 

věku do rodin tzv. převychovatelů. Jsou 

to dobrovolníci, kteří učí psy soužití s lidmi 

a připravují je na běžný život nevidomých. 

V tomto období se štěňata každých  

6 týdnů setkávají, aby byly zjištěny pokroky 

a nedostatky. V jednom roce života začíná 

během dne návštěva výuky, kterou pro-

vádí kvalifikovaní instruktoři. Pes přechází 

od jednodušších úkonů k složitějším, cel-

ková znalost je přibližně 30 úkonů. Tento 

výcvik trvá 7–8 měsíců, na jeho konci 

opouští pes rodinu a je postupně předá-

ván klientovi, který společně s ním skládá 

zkoušky. Při nich pes získává certifikát pro 

vykonávání služby vodicího psa a budoucí 

majitel uplatňuje již zmiňovaný nárok 

na úhradu. Kontakt s mateřskou organizací 

však zdaleka nekončí. Nově vytvořený pár 

sem pravidelně dochází, řeší případné 

problémy a postupně se sžívá. Jsou po-

řádána i pravidelná setkání a závody lidí 

s vodicími psi. Pes dělá člověku společníka 

po dobu svého aktivního života, což je 

přibližně 10 let.

V České republice je mnoho organiza-

cí, které se zabývají vodicími psi a zrakově 

postiženými lidmi. Je to práce nesmírně 

náročná, ale velmi užitečná a důležitá. 

Všem, kteří se této práci věnují, patří veliká 

poklona a obdiv. 

Jednoho zástupce – pana Milana 

Dvořáka, který se vodicími psy zabývá, 

jsem pro vás vyzpovídala. 

 Jak dlouho již pracujete s vodi-
cími psy a jak jste se k této práci 
dostal?
Pracuji se psy od raného mládí, 

nejdřív coby „svazarmovský“ kynolog, 

později po přestěhování do Prahy jsem se 

dostal k tehdy zakládajícímu se středisku 

výcviku vodicích psů v Praze – Jinoni-

cích. To bylo v roce 1994. Od té doby 

se věnuji přípravě vodicích psů a lidem 

se zrakovým postižením, kteří prostřed-

nictvím vodicího psa znovu nacházejí či 

nově objevují svoji vlastní samostatnost 

a nezávislost na okolí.

 Co na ní máte nejraději a co naopak 
nemáte rád? 
Mám rád psy, cítím se s nimi šťastný, 

svobodný, jejich ušlechtilost mne uchva-

cuje a jejich bezprostřednost nabíjí pozi-

tivními pocity. Nerad se s některými psy 

odcházejícími do služby někam daleko 

loučím. Sice mám stále možnost sledovat 

jejich život s nevidomým člověkem, ale už 

je nemohu k sobě přivinout a od srdce si 

s nimi „popovídat o životě“. Hledal jsem 

smysluplnost a humanitu ve využití práce 

se psy a nejbližší mému naturelu byla 

právě práce pro nevidomé. Nebyl bych 

schopen využít psa například proti potla-

čení akce ekologických aktivistů. 

Nácvik bezpečného obcházení překážek (foto: www.vycvikvodicichpsu.cz)
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povelovat a kdy který příkaz zvolit, stejně 

tak když byste nevěděla, kde zhruba se 

na trase právě nacházíte. Potom byste 

mohla přijít k nám a vyslechl bych vaši 

představu o vodicím psovi. Možná by 

byla potřebná jemná korekce představ, 

opravdu není možné mít „německého 

ovčáka s modrýma očima“, rovněž je 

mylná představa klientů, kteří se domní-

vají, že přijedou do cizího města a pes 

jim vyhledá nějaký úřad, aniž by tam 

kdy předtím byl. Pes pracuje na základě 

povelu, proto vy musíte trasu, kam se 

chcete dostat, znát. Vodicí pes zrychlí 

nevidomému pohyb a zároveň posky-

tuje bezpečí chůze. Představy klienta 

o vodicím psovi musí rovněž odpovídat 

reálným možnostem, například malý 

člověk se pravděpodobně nebude hodit 

k velkému německému ovčákovi a velmi 

pomalému člověku zas většinou rychlostí 

chůze nevyhovuje flat coated retriever. 

Poté bychom si smluvili schůzku v mís-

tě bydliště, abychom si ujasnili, kde je 

možné psa venčit, jak vypadá prostředí, 

ve kterém bude pracovat, jaké jsou vaše 

životní podmínky, kde by pejsek měl své 

místo, pokud chodíte do zaměstnání, 

jak a kde bude moci odpočívat během 

vašeho pracovního dne, atd. Poté byste 

si požádala o poskytnutí „kompenzační 

pomůcky“ zrakového postižení a sociální 

odbor místně příslušného úřadu vám 

sdělí stanovisko o přiznání této pomůcky. 

Součástí je doporučení očního lékaře. 

 Jak dlouho se lidé s vodicím psem 
sžívají? 
Je to různě dlouhé období – od pár 

dnů, pokud má člověk možnost psa u nás 

v Brně navštěvovat v závěru přípravy, až 

třeba po půlrok – to záleží také na složitosti 

tras, po kterých se člověk s vodicím psem 

pohybuje, a na jeho zkušenosti. Velkou roli 

zde hraje také cit pro práci psa. 

 Jsou i případy, kdy se to nepodaří? 
Může se to stát, proto je potřeba dů-

kladně klienta proškolit a před nabídkou 

konkrétního pejska případně korigovat 

jeho představy. Sebelepší vodicí pes ne-

může poskytnout svému pánovi službu, 

pokud ten nepřistoupí na to, že je to živá 

bytost, u které musí respektovat přirozené 

životní potřeby a chování. 

dorůstají tři psi kříženci – „goldendoodle“ 

= královský pudl a zlatý retriever. V květnu 

budou mít rok a nastoupí do výcviku. Velmi 

se na zkušenost s nimi těším. Všechna tato 

plemena se používají pro službu vodicích 

psů na celém světě. Jsme členové světové 

organizace škol pro výcvik vodicích psů 

a máme možnost jakékoliv plemeno či jeho 

křížení a zkušenosti konzultovat s kolegy 

z celého světa. A to je velmi přínosné. Ště-

ňátka máme od vlastních chovných fenek 

i je nakupujeme od vybraných chovatelů.

 Kolik vybraných štěňat úspěšně 
dokončí celý výcvikový program 
a složí zkoušku? 
Dá se říci, že 70 % pečlivě vybraných 

štěňátek projde výchovou v rodině, 

výcvikem a poté je předáno do služby 

nevidomému člověku. 

 Kolik psů již vaše organizace za své 
působení předala? 
Od roku 2000 působí naše organizace 

v Brně, za tu dobu jsme předali do služby 

96 vodicích psů, celkem mi za můj pra-

covní život s vodicími psy prošlo rukama 

přes 160 psů. Ne všichni z nich, pocho-

pitelně, pracují. 

 Pokud bych chtěla (a potřebovala) 
vodicího psa, co všechno mne čeká 
a co musím udělat? 
Předně potřebujete zvládnout pro-

storovou orientaci. Na to existují spe-

ciální kurzy, kterými téměř každý těžce 

zrakově postižený člověk prochází. Vodicí 

pes by vám nemohl prokázat potřebnou 

službu, pokud byste nevěděla, jak ho 

 Vaše organizace má určitě svou 
chovnou stanici či vybrané chova-
tele, od kterých získáváte štěňata. 
Která plemena využíváte? Proč 
právě tato plemena? 
Ze skupiny retrieverů pracujeme s lab-

radorskými, zlatými a flat coated retrievery, 

dále zůstává ve výcviku klasický německý 

ovčák, občas bílý švýcarský ovčák. Před 

několika lety jsme spustili projekt výcviku 

královských pudlů – právě předávám 

do služby čtvrtého představitele tohoto 

plemena a po nabídce ze zahraničí nám 



Česká oční optika 2/2009

 Jaké chyby lidé nejčastěji dělají při 
kontaktu s osobou, kterou dopro-
vází vodicí pes? 
Je to stále stejné – vyrušují psa v práci – 

mlaskáním, hvízdáním, voláním a mluvením 

na sebe upozorňují a lákají psa na pamlsky 

vytahované rychle z nákupní tašky. Rádi to 

dělají tajně v domnění, že když jeho pán 

nevidí, tak to nepozná. Jak hloupé. 

Dále to jsou neomalenosti typu hla-

zení psa bez souhlasu majitele, případně 

tahání nevidomého přes přechod, aniž 

bychom se zeptali, zda o naši pomoc 

stojí. Spousta lidí si myslí, že vodicí pes je 

výrobek, stroj, že se mu dá povel a on ho 

bezmyšlenkovitě vykoná. K psovi je po-

třeba přistupovat s láskou, porozuměním 

a na druhou stranu také s důsledností. 

 Optika má k Vaší práci poměrně 
blízko. Obě profese se zabývají 
lidmi, kteří mají potíže se zrakem. 
Myslíte si, že jsou optici o vodicích 
psech a o všem, co s nimi souvisí, 
dostatečně informováni? 
Je mi líto, rozhodně si to, s velkým 

smutkem, nemyslím – viz odmítnutí pre-

zentací vodicích psů jako kompenzačních 

pomůcek zrakového postižení na brněn-

ském veletrhu OPTA.

Ještě pár slov 
na závěr.. .

Lidé si také často myslí, že vodicí pes 

je chudák. Pes coby smečkové zvíře je 

nejšťastnější ve společnosti svého pána. 

Je s ním 24 hodin denně, žije v teple jeho 

příbytku, má pravidelnou vyváženou stravu. 

Někteří na to namítnou, vždyť přece MUSÍ 

pracovat. Přál bych vám tedy vidět vodicího 

psa v okamžiku, kdy vezmu do ruky postroj. 

Sami byste viděli, jak si radostně přisedne 

a těší se. Někteří také namítají, že vodicí psi 

jsou pořád na vodítku a ani se neproběh-

nou. Každý tvor si musí po práci odpočinout. 

Vodicí psi nejsou výjimkou. I oni se musí 

po práci proběhnout a pohrát si s ostatními 

psími kamarády. Na přivolání svého pána 

pak přiběhnou a společně odcházejí. 

Za rozhovor děkuji Milanu Dvořákovi, 

Škola pro výcvik vodicích psů, Cejl 68, 

602 00 Brno, www.vycvikvodicichpsu.cz

Desatero pro kontakt 
s nevidomým, kterého  
vede vodicí pes
1.   Vodicího psa nikdy nevyrušujme při 

práci. Nedožadujme se jeho pozor-

nosti mlaskáním, voláním, hvízdáním 

či jinak. Velmi mu tím ztěžujeme jeho 

práci a soustředěnost.

2.  Bez vědomí majitele na vodicího 

psa nesahejme, nehlaďme jej, byť 

v dobrém úmyslu. Je slušností nej-

dříve oslovit člověka a zeptat se jej 

na souhlas. 

3.  Vodicího psa k sobě nevolejme. Neod-

bytné nutkání komunikace zaměřme 

na majitele.

4.  Psovi bez vědomí majitele nenabízej-

me jídlo či pamlsky. Kondice a zdravot-

ní stav jsou základem pro jeho dlouhý 

život a práci.

5.  Chceme-li pomoci nevidomému 

člověku, kterého vede vodicí pes, vždy 

člověka nejdříve oslovme a zeptejme 

se, zda naši pomoc potřebuje. Neurá-

žejme se, když ji odmítne, je třeba plně 

soustředěn na svou cestu.

6.  Pomáháme-li nevidomému, nema-

nipulujme se psem, komunikujme 

s člověkem a slovně doprovázejme, 

co děláme.

7.  Jdeme-li po ulici se svým vlastním 

psem, nikdy mu nedovolme vodicího 

psa obtěžovat, očichávat či jinak jej 

vyrušovat v práci.

8.  Míjíme-li vodicího psa s nevidomým 

člověkem, mějme svého psa vždy 

na vodítku.

9.  Nastupujeme-li se svým psem do do-

pravního prostředku, vždy dejme 

přednost člověku s vodicím psem.

10.  V dopravním prostředku umožněme 

umístění vodicího psa a uvolněme 

vhodné místo.

Bc. Jitka Krejčíková

studentka magisterského  

studia optometrie na MU v Brně

Nácvik vedení nevidomého přes přechod (foto: www.vycvikvodicichpsu.cz)
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Jak to vidí

Jitka Molavcová

 Jakou úlohu ve Vašem životě hraje 
zrak?
Právě jako sluch, chuť, čich, hmat, 

schopnost mluvit a pohybovat se.

 Co Vás upoutá na první pohled – 
barva, tvar, zvuk, vůně, nebo něco 
jiného?
To vše dohromady. Jak jedinečně to 

patří k sobě a doplňuje se... Třeba v lese 

vnímám vzácný klid, vůni stromů a zpěv 

ptáků, modré nebe a blízkost milované-

ho člověka.

Původně vystudovala grafickou školu. Její jméno si 
čtenáři spojí s divadlem Semafor, kde vystupuje 
od roku 1970, a se jménem její postavy Žofie Me-

licharové z her o Jonášovi a Melicharové. Hraje v divadle, 
vystupuje v rozhlase, zpívá, ovládá několik hudebních 
nástrojů (mimo jiné saxofon, banjo, kytaru a flétnu) a čtyři 
jazyky. Natočila řadu hudebních alb, například Já mám ráda 

komiky. Píše knížky pro děti (například Pohádky a písničky 

pro šikovné děti), připravuje pro ně pořady (mnozí si jistě 
vybaví např. Malý televizní kabaret pro děti) či natáčí CD 
(Zpívánky). V roce 1996 obdržela cenu Thálie za svoji roli 
v představení Hudebního divadla v Karlíně Hello Dolly! 
V nedávné době ji diváci mohli vidět například v Národ-
ním divadle, a to ve hře Dobře placená procházka, kterou 

režíroval Miloš Forman.
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 Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Byly by tytéž, které nosil kocour 

pana Wericha ve filmu Vojtěcha Jasného  

Až přijde kocour. Anebo přímo růžové 

brýle, které by tu životní pravdu zmírnily, 

všechno by bylo přívětivé, přátelské, lidi 

by se nehádali, vážili by si jeden druhého 

a ctili by názory bližního svého...

 Kdy Vám naposledy oči zářily nad-
šením?
Při pohledu na čerstvě narozené 

miminko, drobečka chlapečka, který ale 

zatím má očička zavřená, protože hodně 

spinká. Ale otevře je vždycky, když ho při-

nesou k mamince. Po chvíli je zase blaženě 

přivře, když začne bumbat.

 Kdy je podle Vás potřeba mít oči 
na stopkách?
V přítmí mezilidských vztahů.

 Co Vás v poslední době uhodilo 
do očí?
Jak málo stačí ke ztrátě důvěry a jak 

dlouho usilujeme o její nabytí.

 Stát se vidoucím – jak vidíte tento 
proces Vy?
Umět se dívat srdcem, jak nás k tomu 

vybízí Exupéryho Malý princ.

 Věříte v lásku na první pohled, nebo 
se řídíte jinými smysly?
Věřím v lásku na první slovo, které platí 

po zbytek života.

 Otevřel Vám někdy někdo oči?
Karel Čapek, Saint-Exupéry a spousta 

malých dětí.

 V kom vidíte hrdinu?
Velký je ten, kdo přemůže sám sebe. 

To je pro mě hrdinství.

 Zavíráte před něčím oči?
Někdy sama před sebou.

 Nad čím byste přivřela oko?
Nad tápáním hledajícího a nad nejis-

totou dobrého.

 Co (nebo koho) byste střežila jako 
oko v hlavě?
Důvěru a lásku.

 Kdo a čím si u Vás udělá dobré 
oko?
Kdo se umí dívat z očí do očí.

 Na co se ráda díváte?
Na lidi, kteří se mají rádi.

 Jaké místo na světě podle Vás stojí 
za vidění?
Každé místo, kde cítíte, že jste vítán.

 Máte někdy chuť vidět do budouc-
nosti?
„Lépe v mylné naději sníti, před sebou 

čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti, 

strašlivou poznati jistotu!“ (K. J. Erben)

 Jaký vhled a poučení Vám dává 
Vaše práce?
Divadlo je součástí mého života. 

Ovšem za předpokladu zdraví. Těch pra-

vých hodnot v životě je tak málo. Vlastně 

pouze život sám a osobní vztahy. Bez ostat-

ního můžeme být. Když to či ono mám, tak 

je to fajn, když nemám, tak to nepotřebuju. 

Tohle když si člověk řekne, život se značně 

zjednoduší. Nemám ve zvyku bilancovat... 

Vím, že v životě člověk může mít všecko, co 

chce. Leží to před námi jak na velkém stole. 

Jen po tom sáhnout. Ale je nutné nezapo-

mínat na jednu věc! Jakmile to z toho stolu 

sundáš, ať je to cokoliv, na spodní straně 

je cena. A tu musíš zaplatit.

 Z pohádek známe situaci, kdy musí 
hlavní hrdina jít stále kupředu a ne-
smí se ohlédnout. Přesto Vy osobně –  
co vidíte, když se ohlédnete (a co 
máte před sebou)?
Neohlížím se ráda. Ale umím se těšit. 

A nevěřím, že štěstí ztrácí již svým pouhým 

trváním.

 Když hledíte na svět, jak jej vidíte 
a vnímáte?
Jako krásnou, modrou kouli, na které 

to někdy zle klouže...

Za rozhovor poděkovala redakce.

Foto: Josef Louda
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Čas odbarvení v minutách
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Zajímavosti

Nový způsob  
léčení retinoblastomu

Retinoblastom je nejčastější nitro-

oční nádor u dětí. V 90 % případů 

je diagnostikován před třetím 

rokem života dítěte. Prof. P. Gobin z Weill 

Cornell Center v New Yorku referuje 

o nové metodě léčby retinoblastomu – 

tzv. chemosurgery. Varuje oftalmology 

před enukleací oka s melanoblastomem 

a jeho zevním ozářením, pokud na tomto 

oku nebyla nejdříve vyzkoušena tato 

nová technologie.

Při metodě chemosurgery je apliko-

vána infuze melphalanu do oftalmické 

artérie tenkým mikrokatetrem zavede-

ným do femorální artérie v třísle. Infuze 

je podávána po dobu 30 minut a celková 

dávka dosahuje 20–30 % dávky užívané 

Presbyopické  
nitrooční čočky

Ideální presbyopická nitrooční čočka by 

měla operovanému pacientovi zajistit 

vidění a schopnost akomodace, jakou 

má mladý člověk. Podle Dr. Applegate 

z Texasu v USA však skutečnost za tímto 

požadavkem značně pokulhává.

Průměrná nekorigovaná zraková os-

trost u 60letých operovaných bývá přibliž-

ně 20/15. Příčinu spatřuje Dr. Applegate 

ve změnách v implantované čočce. Změny 

tvaru, velikosti a makromolekulární struk-

tury vedou ke zvýšení sférické aberace. 

Změny v elasticitě čočky snižují amplitudu 

akomodace. Sférické aberace jsou u pres-

byopů většinou pozitivní, ale mohou být 

i neutrální a negativní. I po aplikaci sférické 

čočky IOL tak zůstává 10–15 % sférických 

aberací nekorigovaných.

Obtížnější je obnovení fyziologické 

akomodace. Mladé oko má průměrnou 

amplitudu akomodace 6,0 D, zatímco 

běžná akomodativní čočka IOL jen asi 

1,0 D (duální optický systém asi 2–3,0 D). 

Většina lidí je spokojena s akomodací 4,0 D.  

Běžné akomodativní čočky dosahují ome-

zeným posunem dopředu jen malého 

zvýšení akomodace. Multifokální čočky 

dosahují až 4,0 D pseudoakomodace, 

obraz na sítnici však není dokonalý. Fy-

ziologické presbyopické čočky dosahují 

po uvolnění ciliárního závěsu až 7,0 D 

akomodace. Toho by mohla dosáhnout 

i čočka s pouzdrem vyplněným umělou 

čočkou nebo polymerem. 

ze světa optiky

při intravenózní chemoterapii. Při in-

traarteriální infuzi je chemoterapeutikum 

výrazně méně toxické a i menší dávka 

prokazuje příznivý efekt. 

Léčení bylo provedeno u 30 očí 

s pokročilým melanoblastomem urče-

ných k enukleaci. 15 očí bylo vyléčeno 

se zachovalým viděním. Prof. Gobin 

předpokládá, že při časnějším nasazení 

terapie by mohlo být zachováno až 75 % 

očí s viděním. Žádné z léčených dětí ne-

bylo znovu hospitalizováno a u žádného 

nedošlo následně k infekci, anémii nebo 

komplikacím běžným po intravenózní 

chemoterapii.

Ze 30 dětí bylo 15 vyléčeno s viděním 

a u 4 dětí bylo zachováno oko bez vidění. 

V 6 případech léčení selhalo a oči byly 

enukleovány, u 3 očí došlo k technickému 

selhání při zavádění katetru. 

Prof. Gobin seznámil s touto technikou 

retinoblastomové týmy ze Španělska, 

Itálie a Německa. Ty nyní tuto metodu 

dále prověřují.
Literatura:

Philips, P.: Significant new treatment approach 

for RB may save eyes. Eurotimes, 11/10, October 

2008, str. 34
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Při pokusech na opicích s injikovaným 

polymerem v čočkách bylo dosaženo 

po aplikaci pilokarpinu akomodace kolem 

6,0 D. U všech operovaných opic však 

následně došlo ke zkalení čoček. Pokra-

čující výzkum by měl přispět k obnovení 

akomodace alespoň 3–4,0 D.
Literatura:

Applegate, R.: The ideal presbyopic IOL remains an 

elusive goal for doctors and patients, Eurotimes, 

13/3, 2008, str. 22

Prevence  
progrese myopie

Doktor D. Tan ze Singapuru využí-

vá k prevenci progrese myopie 

u školních dětí konzervativní 

léčebný postup – tzv. metodu neurovision. 

V Singapuru má až 80 % školáků myopii. 

Dr. Tan zjistil, že při progresi myopie se 

zraková ostrost stává i po optimální korekci 

subnormální. Terapie neurovision nemění 

refrakci, ale zlepšuje zrakovou ostrost. 

Metoda neurovision využívá počítačová 

cvičení stimulující korové zrakové centrum, 

kontrastní senzitivitu a zrakovou paměť, 

a tím i zrakovou ostrost.

Léčeno bylo více než 13 000 pacientů, 

dětí i dospělých se střední myopií, ale 

i presbyopů a osob po refrakčně chirur-

gickém zákroku. Cvičení byla prováděna  

ob den po dobu 12 týdnů. U všech se 

zlepšila zraková ostrost o více než 2 řádky, 

a to i po 12 až 18 měsících. Zlepšila se 

i kontrastní senzitivita.  Kontrolní studie 

bude pokračovat na čtyřech školách.
Literatura:

Guttman, Ch.: WOC looks forward to future of re-

fractive surgery in 2020. Eurotimes 13/9, September 

2008, str. 12–13

Multifokální  
nitrooční čočky

Úspěšný vývoj ve výrobě nitrooč-

ních čoček (IOL) přináší operova-

ným ametropům, presbyopům 

a lidem se šedým zákalem stále větší 

nezávislost na korekci brýlemi. Nitrooční 

čočky byly dříve aplikovány jen u pokro-

čilých katarakt. Nové typy multifokálních 

a akomodativních čoček IOL jsou dnes 

užívány i v časných stadiích presbyopie. 

Pokroky v operační technice, menší incize, 

snížená aplikace energie a nové astigma-

tické techniky vedou ke zvýšení přesnosti 

a bezpečnosti operace. Refraktivní výměna 

IOL může být prováděna i u vysokých my-

opií a hypermetropií. Asférické čočky IOL 

příznivě ovlivňují i aberace vyššího řádu.

Při refrakčních operacích jsou podle 

dr. Fineho v Americe nejčastěji aplikovány 

dvě multifokální čočky IOL – REZOOM 

(AMO) a ReSTOR (ALCON) a akomodativní 

IOL – Crystalens (Eyeonics, Inc.). S dříve 

používanými čočkami IOL ARRAY bylo po-

operační nezávislosti na brýlích dosaženo 

u 44 % operovaných, zatímco s čočkou 

ReSTOR u 80–85 % operovaných, s čoč-

kou REZOOM u 60–85 % operovaných 

a s čočkou Crystalens u 73 % pacientů. 

Dr. Fine předpokládá, že zavedení nového 

typu čočky Crystalens povede ke zlepšení 

výsledků operace zvláště u hypermetropů 

a vysokých myopů.

V klinickém výzkumu jsou i jiné multi-

fokální a akomodativní IOL. Čočka Tecnis 

multifocal je silikonová IOL s difraktivní 

zadní plochou a přední plochou, která 

kompenzuje pozitivní sférické aberace 

rohovky. Čočku Synchrony IOL tvoří před-

ní pozitivní čočka o hodnotě +38,00 D  

a zadní variabilní minusová čočka, obě 

umístěné v pouzdře čočky. Jsou spojené 

pérovým mechanismem, který je ovládán 

kontrakcí ciliárního svalu a zonulárního 

závěsného aparátu, který je posunuje.

Čočku NuLens IOL tvoří dvě PMMA 

ploténky z flexibilního polymeru. Během 

akomodace tlačí sklivec na zadní ploténku, 

vytlačuje měkký optický materiál otvorem 

v přední ploténce a tak zvyšuje zakřivení 

přední plochy čočky. Lomivost čočky se 

může zvýšit až o 10,0 D. Čočka PowerVision 

IOL má mikroskopickou pumpičku, která 

vytlačuje tekutinu z periferního zásobníku 

do centra čočky a tak mění zakřivení čočky. 

Při relaxaci akomodace je postup opačný. 

U čoček LiquiLens IOL (Vision Solution 

Technologies) tvoří optiku dvě nesmísitel-

né tekutiny s různým indexem lomivosti. 

Při pohledu přímo vpřed je tekutina s vy-

sokým indexem lomivosti umístěna dole 

a zajišťuje emetropii do dálky. Při pohledu 

dolů se tekutina s vysokým indexem lomu 

přesune nahoru do pupilární oblasti a za-

jišťuje vidění do blízka. Akomodativní me-

chanismus je 100% závislý na gravitaci.

Smart IOL (Medennium) je termo-

dynamická, hydrofobní akrylová čočka. 

Optický materiál je při pokojové teplotě 

tekutý. Po vstříknutí do pouzdra čočky 

nabývá IOL díky tělesné teplotě svého 

originálního rozměru. Ve vývoji je i IOL, 

ve které je zvýšení indexu lomu řízeno 

elektrickým impulzem buď z řasnatého 

tělíska, nebo z optického systému užíva-

ného v digitálních kamerách.
Literatura:

Fine, H.: Improved options for presbyopes in the near 

and distant future. Eurotimes 13/4, 2008, str. 10

Přečetl doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
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Základy 
brýlové optiky

Lidské oko

Dokonalost zraku, jednoho z nejdů-

ležitějších lidských smyslů, velkou 

měrou ovlivňuje momentální stav 

samotného orgánu, který nám zobrazení 

okolního světa umožňuje – oka. Zrak však 

nezávisí jen na stavu lidského oka a jeho 

přídatných orgánů, ale i na zrakovém 

centru v mozku a nervovém propojení 

mezi ním a okem. Často se v této souvis-

losti říká, že nevidíme očima, ale mozkem. 
Kvalita našeho vidění může být ovlivněna 

mnoha chorobami a poruchami, ale i zcela 

fyziologickými procesy v lidském těle, jako 

je akomodace oka. 

Protože oko je ve své fyzikální podstatě 

vlastně malá optická kamera, je možné 

některé jeho optické nedokonalosti 

opravovat třemi základními způsoby: brý-
lovými čočkami, kontaktními čočkami 
a chirurgickými zákroky. Při první a druhé 

variantě přichází ke slovu optometrista 

a oční optik. Třetí způsob patří do oblasti 

oční refrakční chirurgie. 
Úkolem optometristy a očního optika 

je vytvořit, řečeno optickým slovníkem, 

nový složený optický systém – korekční 

brýlová čočka (kontaktní čočka) + oko. 

Dnes, kdy má v civilizované společnosti 

téměř každý člověk možnost fotografovat 

a filmovat, není těžké si představit, jakou 

roli hraje v kvalitě obrazového záznamu 

kvalita optických členů v zobrazovacích 

přístrojích. Optický systém korekční čoč-

ka + oko není výjimkou. Kvalitu anatomic-

kého optického systému oka nemůže op-

tometrista ani oční optik změnit, ale může 

svou prací podstatně ovlivnit výslednou 

kvalitu zmiňovaného složeného systému. 

K tomu, aby se mu to podařilo, potřebuje 

nejen dokonalou řemeslnou zručnost, ale 

i široké teoretické optické znalosti, které 

jsou potřebné zvláště v poslední době, kdy 

2. část

čočka
(Lens cristallina)

duhovka
(Iris)

rohovka
(Cornea)

bělima
(Sklera) zrakový nerv

(Fasciculus opticus)

sítnice
(Retina)

sklivec

jamka žluté 
skvrny (Fovea)

obr. 1  Lidské oko
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se na trhu objevují stále dokonalejší, ale 

i cenově náročnější korekční čočky. 

Optický systém oka

Předpokladem kvalitního zobrazení 

v oku, tak jako u všech optických čočko-

vých systémů, je dokonalá průhlednost 

optických členů a prostředí. Optický sys-

tém lidského oka tvoří průhledná rohovka 
a oční čočka. Rohovka i čočka se nacházejí 

v přední části oční koule (obr. 1). 

Rohovka má tvar miskovitě vyklenu-

té rozptylné čočky (n = 1,376, tloušťka 

přibližně 0,5 mm) a je tvořena pružnou 

průhlednou bezcévní tkání. Ohraničuje 

přední okraj oční koule. Přední plocha 

rohovky je nejlámavější optickou plo-

chou v oku, protože odděluje optická 

prostředí s největším rozdílem indexů 

lomu – vzduch/rohovka. Proto se také 

každá změna zakřivení rohovky masivně 

projeví změnou zobrazení v oku. Oční 
čočka leží asi 5 mm za rohovkou a mezi ní 

a rohovkou je čirá komorová voda. Oční 

čočka má tvar dvojvypuklé, spojné čočky 

(n = přibližně 1,4) a má schopnost měnit 

svou optickou mohutnost díky složitému 

procesu akomodace. Díky ní se na sítnici 

automaticky vytváří ostrý obraz vzdále-

ných a blízkých předmětů. Za čočkou je 

čirý rosolovitý sklivec, který je posledním 

průhledným prostředím, kterým prochází 

světlo na konečnou zobrazovací plochu, 

které v oku říkáme sítnice. Na sítnici se 

zobrazuje převrácený obraz toho, na co 

se díváme. Díky jemné husté struktuře 

světločivých elementů (čípků a tyčinek) 

v sítnici, které jsou nervově propojeny až 

se samotným zrakovým centrem v mozku, 

pak probíhá proces vidění. Kulatou clonu, 

která upravuje množství světla vnikajícího 

do oka, a zároveň působí i jako clona okra-

jových zobrazovacích paprsků optického 

systému oka, tvoří duhovka. Ta přiléhá 

na přední plochu oční čočky. Kulatému 

otvoru v ní říkáme zornice (pupila). Ta 

má schopnost měnit svůj průměr. Díky 

zachycení okrajových paprsků duhovkou 

je obraz ostřejší, poněvadž se tím zmen-

šuje otvorová vada optického systému. 

Geometrický střed zornice (střed pupily) je 

důležitým bodem pro správnou centraci 

brýlové čočky před okem.

Na začátku 20. století sestavil švédský 

oftalmolog Allvar Gullstrand (1862–1930, 

obr. 2), nositel Nobelovy ceny za oftalmo-

logii z roku 1911, na základě mnoha mě-

ření optický model průměrného lidského 

oka. Tento model, používaný pro potřeby 

optických výpočtů zobrazování v lidském 

oku, patří mezi nejpodrobnější a nazývá-

me ho schematické oko. Centrovanou 

optickou soustavu schematického oka 

tvoří šest kulových lámavých ploch – dvě 

rohovkové a čtyři čočkové (jádro a kůra 

čočky), definované poloměry křivosti. 

Obklopují je optická prostředí definovaná 

indexy lomu (obr. 3). 

 

Některé údaje o schematic-
kém Gullstrandově oku 

Výchozím bodem pro měření vzdále-

ností, uváděných v milimetrech, je v sou-

stavě schematického oka vrchol rohovky. 

Značení vzdáleností je v souladu s jenskou 

znaménkovou dohodou. V závorce jsou 

hodnoty při maximální akomodaci.

Indexy lomu
rohovka 1,376
komorová voda 1,336
kůra čočky 1,386

jádro čočky 1,406

sklivec 1,336

Vzdálenosti od vrcholu 
rohovky 
zadní vrchol rohovky 0,5 
přední vrchol čočky 3,6 (3,2) 

přední vrchol jádra 4,146 (3,8725)

zadní vrchol jádra 6,565 (6,5275)

zadní vrchol čočky 7,2 (7,2)

obr. 2  Švédský oftalmolog Allvar Gullstrand

Poloměry křivosti 
přední plocha rohovky  7,7
zadní plocha rohovky 6,8

přední plocha čočky 10 (5,33)

přední plocha jádra 7,911 (2,655)

zadní plocha jádra –5,76 (–2,655)

zadní plocha čočky –6 (–5,33)

Optická mohutnost 
v dioptriích
přední plocha rohovky 48,831

zadní plocha rohovky –5,882

rohovka 43,053
přední plocha čočky 5 (9,375)

jádro čočky 5,985 (14,96)

zadní plocha čočky 8,33 (9,375)

celá čočka v oku 19,11 (33,06)

celá soustava oka 58,64 (70,57)
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Poloha ohnisek soustavy 
ohnisko předmětové –15,707 (–12,397)

ohnisko obrazové 24,387 (21,016)

Poloha sítnice
délka oka 24

Ohniskové vzdálenosti 
soustavy oka
předmětová –17,054 (–14,169)

obrazová 22,875 (18,03)

V souvislosti s výpočty optických 

mohutností soustavy lámavých ploch se 

uvádí Gullstrandova rovnice:

φ = φ
1
 + φ

2
 – d

n  φ
1
φ

2
 ,

kde je

φ ......celková optická mohutnost,

φ
1
 ....optická mohutnost první plochy,

φ
2
 ....optická mohutnost druhé plochy,

d .......vzdálenost vrcholů ploch v metrech,

n ...... index lomu prostředí mezi plochami.

Důležité pojmy

Abychom si mohli popsat refrakční 

stavy oka a stav vidění z nich vyplývající, 

seznámíme se s důležitými pojmy, které 

s refrakčním stavem oka úzce souvisí. 

Emetropické oko 
•		oko	 s	normálním	optickým	systémem,	

kdy se předmět nacházející se v neko-

nečnu při minimální akomodaci zobrazí 
na sítnici.

Ametropické oko
•		předmět	 nacházející	 se	 v	 nekonečnu	

se při minimální akomodaci nezobrazí 
na sítnici.

Akomodace oka
•		změna	optické	mohutnosti	 optického	

systému oka díky změně optické mo-

hutnosti čočky,

•		možnost	zaostření	vzdálených	a	blízkých	

předmětů,

•		s	rostoucím	věkem	tato	schopnost	klesá	

(presbyopie).

Daleký bod R 
(punctum remotum) 
•		bod	na	optické	ose	oka,	který	se	zobrazí	

na sítnici při minimální akomodaci oka.

Blízký bod P 
(punctum proximum)
•		bod	na	optické	ose	oka,	který	se	zobrazí	

na sítnici při maximální akomodaci oka.

Vzdálenost dalekého 
bodu aR
•		vzdálenost	dalekého	bodu	od	předměto-

vého hlavního bodu oka v metrech,

•		záporná	je	před	optickým	systémem	oka,	

kladná je za systémem (znaménková 

dohoda).

Vzdálenost 
blízkého bodu aP 
•		vzdálenost	blízkého	bodu	od	předměto-

vého hlavního bodu oka v metrech,

•		záporná	před,	kladná	za	systémem.

Axiální refrakce oka AR
•		převrácená	hodnota	vzdálenosti	daleké-

ho bodu 1/ aR

•		udává	se	v	dioptriích,

•		refrakční	 stav	 oka	 při	minimální	 ako-

modaci.

obr. 3 Schematické Gullstrandovo oko

Poloha hlavních bodů 
soustavy oka 
hlavní bod předmětový 1,348 (1,722)

hlavní bod obrazový 1,602 (2,086)

Poloha uzlových 
bodů soustavy 
uzlový bod předmětový 7,078 (5,633)

uzlový bod obrazový 7,332 (5,997)
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SEECOAT  POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Dokonalost bez kompromisů

Nikon See Coat Běžná úprava

ČIROST
Plná průhlednost

ČISTOTA
Jednoduché

čištění, zvýšené 
antistatické
vlastnosti

TVRDOST
Vysoká odolnost 
proti poškrábání

TECHNOLOGIE PRŮZRAČNÉ OCHRANY

PRVOTŘÍDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

výhradní distributor v ČR a SR: Omega Optix, s.r.o.

ČR: Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem, tel.: (+420) 326 920 001, www.omega-optix.cz
SR: Majerská cesta 73, 974 01 Banská Bystrica, tel.: (+421) 484 113 074, www.omega-optix.sk

Čočka Nikon 1,6 SeeCoat nyní skladem v Omega Optix. 
Dodání do 1 pracovního dne.
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Hledáme 
optometristu

do zavedené optiky v centru Hradce Králové. 
Bližší  informace: p. Pilná, tel. :  608 97 95 94,

e-mail :  optikahk@seznam.cz

Placená inzerce

Akomodační šíře AŠ 
•		maximální	akomodační	výkon	oka	v	dioptriích,	s	věkem	klesá	

(obr. 4),

•		rozdíl	mezi	maximální	a	minimální	optickou	mohutností	oční	

čočky,

•		rozdíl	mezi	převrácenými	hodnotami	vzdáleností	dalekého	

a blízkého bodu,

AŠ = (1/ aR) – (1/aP) 

Dílčí akomodační 
výkon oka AB
•		částečný	akomodační	výkon	oka	při	zobrazení	bodu	B,	který	

se nachází ve vzdálenosti aB, 

AB = (1/aR) – (1/aB)  

Akomodační interval Δa
•		úsek	na	optické	ose	před/za	okem,	který	se	zobrazí	na	sítnici	

v rozsahu akomodace oka,

•		úsek	za	okem	je	pouze	virtuální	(neskutečný).

Ladislav Najman

SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15

najman@szsmerh.cz
Pokračování příště.

obr. 4  Závislost akomodační šíře na věku
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TRILOGY® je nová generace brýlových 

čoček vyrobených z materiálu Trivex. 

Tento materiál byl speciálně vyvinut 

pro moderní vrtané brýle.

skvělé optické vlastnostilehké a tenkévelmi odolné

ČOČKY PRO VRTANÉ BRÝLE
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přizpůsobování
Vyrovnávání 

a anatomické

Přizpůsobování a vyrovnávání obrub 

jsou dvě důležité činnosti optika, 

při kterých se používají stejné ná-

stroje, nářadí a pracovní postupy. 

Cílem vyrovnání brýlí je, aby působily 

esteticky, nejevily známky tvarových defor-

mací a byly předběžně připraveny pro prv-

ní nasazení zákazníkovi při výběru obrub 

v prodejně. Podruhé brýle vyrovnáváme 

v dílně ihned po vsazení zabroušených 

čoček, abychom odstranili případné de-

formace, které vznikly při vsazování čoček, 

zvláště u plastových obrub.

Anatomické přizpůsobení obruby je 

nezbytné před zaznamenáváním polohy 

zornic v očnicích při výběru brýlové ob-

ruby a nakonec při výdeji hotových brýlí. 

Bez dokonalého individuálního anatomic-

kého přizpůsobení by brýle nesplňovaly 

funkční ani vzhledové požadavky a zákaz-

ník by s nimi nemusel být spokojen.

V praxi to tedy znamená, že oční optik 

při výběru obrub nejdříve vybranou obru-

bu před nasazením zákazníkovi vyrovná. 
Při vydávání obrub uživateli musí optik ho-

tové brýle ještě anatomicky přizpůsobit. 

Tyto úpravy provádíme v závislosti 

na typu obruby a druhu jejího materi-

álu bez nahřátí, nebo po nahřátí, kdy 

příslušná část obruby změkne a dá se 

vytvarovat do požadovaného tvaru. 

Při provádění úprav pouze pomocí rukou 

existuje nejmenší riziko poškození po-

vrchové úpravy obruby. Pestrou paletu 

použití však nabízejí sady speciálních 

přizpůsobovacích kleští. 
K základnímu vybavení pro tento 

účel patří malý svěrák s gumovými nebo 

plstěnými vložkami do čelistí, víceúčelová 

opěrka brýlí na okraji pracovního stolu 

a základní nářadí – plochý středně veliký 

pilník na rozpilování rozevření stranic, sada 

jehlových pilníků na drobné úpravy, sada 

plochých a křížových šroubováků, sada 

matičkářů, kladívko, ploché obdélníkové 

i špičaté kleště, ploché kleště s plastovými 

čelistmi, prohýbací kleště na očnice a stra-

nice, štípací kleště. K nahřívání plastových 

částí obrub se dnes běžně používá horko-

vzdušný elektrický nahřívač.

Konečné vytvarování brýlí patří mezi 

základní dovednosti očního optika a vy-

žaduje patřičné znalosti o materiálech 

a vysoký stupeň řemeslné zručnosti.

Vyrovnávání 
deformovaných brýlí 

Během vyrovnávání obruby nemů-

žeme postupovat chaoticky, ale vždy 

začínáme od nosníku a pokračujeme 

přes očnice, stěžejky a stranice až k jejich 

koncovkám. 

brýlí
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Na brýlích postupně kontrolujeme 

a upravujeme:

prohnutí a stočení brýlového středu •	

v nosníku,

symetrické postavení sedel nosníku •	

kovových obrub,

průběh prohnutí očnic po obvodu •	

a vsazení fazety čoček v drážce očnic,

symetrické stočení čoček,•	

symetrické rozevření stranic,•	

inklinaci stranic vůči rovině očnic,•	

prohnutí stranic a jejich koncovek,•	

sklon stranic při jejich sklopení na brý-•	

lový střed.

Prohnutí a stočení brýlového 
středu v nosníku

Běžný brýlový střed by měl být lehce 

prohnutý k čelu nositele tak, aby po při-

ložení rovné hrany (měřítko, okraj pracov-

ního stolu) byla mezi zadní stranou očnic 

u nosníku a okrajem hrany mezera asi 

3–5 mm. Roviny očnic nesmí být stočeny 

v nosníku do podoby vrtule. 

Případnou úpravu provádíme u plasto-

vých obrub zásadně při lokálně prohřátém 
nosníku. K tomuto účelu je vhodný nahřívač 

s nástavcem, který usměrňuje horký vzduch 

na malou plochu, poněvadž nahřívání 

nosníku obruby se vsazenými plastovými 

čočkami s antireflexní povrchovou úpravou 

může vést k poškození antireflexního povla-

ku čočky. Kovový nosník můžeme prohýbat 

rukama, samozřejmě bez nahřívání, pokud 

nejsou vsazeny v očnicích minerální čočky. 

Jestliže čočky z očnic nevysadíme, raději 

použijeme k úpravě můstku nosníku dvou 
plochých kleští, jejichž čelisti přikládáme 

na okraje nosníku těsně k očnicím. Pozor 

na poškození povrchu nosníku ostrými 

hranami čelistí plochých kleští. Před ucho-

pením kovovými čelistmi kleští je potřeba 

povrch obruby buď chránit vhodnou 

podložkou, např. silnější plastovou fólií, 

nebo raději použít speciální ploché kleště 

s plastovými čelistmi. 

Postavení sedel nosníku 
kovových obrub

Kontrola symetrického postavení nos-

níkových sedel, která jsou u některých typů 

kovových obrub upevněna na drátěných 

třmenech, je velmi důležitá ihned při vý-

běru obruby zákazníkem. Jestliže by sedla 

nebyla stejně vzdálena od středu nosníku 

obruby, byla by celá obruba po nasazení 

na nos posunuta na jednu stranu. Veškerá 

měření polohy zornice vůči okrajům očnic 

obruby by tak byla ovlivněna touto strano-

vou asymetrií. Navíc by brýle nepůsobily 

na obličeji esteticky.

Třmeny sedel upravujeme prsty rukou, 

špičatými plochými kleštěmi nebo speci-

álními kleštěmi na sedla kovových obrub. 

U nosníku si všímáme úhlů dosednutí 

na nosní kořen budoucího uživatele, a to 

ve třech řezech vedených nosním koře-

nem – vodorovném a dvou svislých. 

Průběh očnic
Očnice musí přesně sledovat svou 

drážkou vrchol fazety čočky po celém 

jejím obvodu. Očnice s drážkou nesmí být 

vytočená dopředu ani dozadu. Úprava je 

u plastových obrub možná až po nahřátí 

očnice do měkka.

Očnice kovových obrub opatrně pro-

hýbáme speciálními prohýbacími kleštěmi 

nebo pomocí palce ruky.

Stočení čoček v očnicích
Poloha čoček v očnicích musí být oso-

vě symetrická podle osy symetrie vedené 

svisle středem nosníku obruby. Musí být 

též zachován původní vzhled brýlového 

středu, tak jak byl před vsazením čoček.

Čočky natáčíme ihned po jejich vsa-

zení do zahřáté očnice ráznějším pooto-

čením po uchopení prsty, nebo pomocí 

speciálních kleští s kruhovými gumovými 

čelistmi. Při jejich používání musíme být 

velmi opatrní u měkkých čoček z polykar-

bonátu. Vzhledem k tomu, že polykarbonát 

je měkčí než CR-39, můžeme na povrchu 

čočky způsobit nenávratný otisk okraje 

kulatých čelistí kleští nebo poškození 

antireflexní povrchové úpravy.

obr. 1  Symetrické rozevření stranic 

obr. 2  Nesymetrické rozevření stranic
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Rozevření stranic zvětšíme po nahřá-
tí buď zatlačením obou palců z vnitřní 

strany kloubu směrem k přední straně 

brýlového středu, nebo opřením dose-

dací plošky očnice o okraj stolu (obr. 4). 

Nikdy však nesmíme po nahřátí a změk-
nutí materiálu očnice zvětšovat úhel 
rozevření stranic jejich páčením směrem 
ven! Mohli bychom v horším případě 

vytrhnout zapuštěnou stěžejku z očnice, 

nebo ji v lepším případě uvolnit v jejím 

změklém lůžku v očnici. Stejné zásady 

platí i při úpravě inklinace stranic. 

Bez nahřívání zmenšujeme rozevření 

stranic plastových obrub podlepením do-

sedací plochy na stranici nebo brýlovém 

středu tenkým plátkem plastu. 

Úhel rozevření stranic zvětšíme 
za studena pomocí plochého pilníku, kte-

rým po upevnění stranice mezi gumové 

čelisti svěráku nebo po opření o hranu 

opěrné lišty na okraji stolu odpilujeme 

z dosedací plochy na stranici nebo 

na brýlovém středu potřebnou část mate-

riálu tak, abychom dosáhli požadovaného 

úhlu rozevření. Použijeme pilník s boční 

hladkou plochou, abychom při pilování 

nepoškodili zámek stěžejky.

K úpravě úhlu rozevření stranic kovo-
vých obrub jsou určeny kleště se speciálně 

upravenými čelistmi, které mají jednu 

nebo obě čelisti opatřené plastovou pod-

ložkou, aby se povrch obrub nepoškodil. 

Inklinace stranic
Úpravu inklinace stranic provádíme 

buď po nahřátí brýlového středu, nebo 

i bez nahřátí, podobně jako při úpravě 

rozevření stranic. 

Změklou část očnice se stěžejkou 

můžeme opatrně přihnout opřením 

o podložku tak, aby se inklinace stranice 

upravila, ale zásadně to neprovádíme 
„páčením“ za stranici.

V případě, že chceme inklinaci upra-

vovat bez nahřátí, musíme stranici trochu 

přivřít, aby se nedotýkala dosedací plochy 

na očnici. Opatrným nahýbáním (páčením) 

stranice upravíme potom sklon oček stěžej-

ky na požadovaný inklinační úhel. Dobře 

nám mohou posloužit kleště s plastovými 

plochými rovnoběžnými čelistmi nebo jiné 

speciální kleště, kterými hlavně přidržujeme 

stěžejku v jejím lůžku na brýlovém středu, 

aby se neuvolnila. Během úpravy se nesmí 

kleštěmi poškodit povrch obruby. 

Častou úpravou inklinace může 

dojít k únavě kovového materiálu stě-

žejky a tím k jejímu odlomení. V případě 

poškození musíme celou poškozenou 

stěžejku vyměnit.

Shodnost inklinačního úhlu pravé 

a levé stranice zkontrolujeme pohledem 

na brýle z boku. Také můžeme položit 

obrubu s otevřenými stranicemi na rovnou 

podložku a zkontrolovat, zda se obě stra-

nice v ohybu koncovky současně s okraji 

obou očnic dotýkají podložky. 

Prohnutí stranic  
a jejich koncovek

Stranice musí být ve svém průběhu 

mírně obloukovitě prohnuté, aby netlačily 

uživatele do hlavy ve spánkové oblasti 

před ušima. 

Prohnutí plastových stranic nejlépe 

provedeme po jejich nahřátí vytvarová-

ním rukou.

Koncovka stranic musí být od ohybu 

anatomicky přihnutá k hlavě a měla by 

kopírovat i prohlubeň lebky za ušním 

boltcem. Doporučuje se koncovou špičku 

mírně zvednout (jako špičku lyže), aby se 

brýle lépe nasazovaly a konce stranic se 

nezarývaly do kůže. Koncová část stranice 

má svírat s osou těla stranice úhel přibliž-
ně 130°, a to i po dodatečném zkrácení 

nebo prodloužení stranice. Nevyhovující 

je hákovité zahnutí koncovky, které může 

být příčinou bolestivých otlaků na zadní 

straně ušního boltce. Úpravu provádíme 

po nahřátí materiálu, a to i v případě 

plastových návleků na koncové části 

kovových stranic.

Zvláštním způsobem se upravuje 

uvolněná pérová koncovka, kterou jsou 

opatřeny zvláště brýle pro děti nebo spor-

tovce. Je-li nutno koncovku více stočit, aby 

stranice lépe držely za ušima, přetahujeme 

Rozevření stranic
Při vsazování do plastových obrub čas-

to dochází k nestejnoměrnému rozevření 

stranic. Průměrnému člověku, kterému 

byla vybrána odpovídající velikost brýlové-

ho středu, vyhovuje úhel rozevření stranic 

přibližně 95°, který svírá rovina brýlového 

středu se stranicí. Rozevření stranic musí 

být symetrické, aby rovina brýlového 

středu byla rovnoběžná s rovinou obličeje 

nositele brýlí (obr. 1, 2). 

Úhel rozevření stranic plastových ob-

rub můžeme měnit po předchozím nahřátí 

i bez nahřívání. Po nahřátí kloubové části 

obruby zmenšíme rozevření stranice zatla-

čením palcem na lícovou stranu kloubové 

části směrem k nosníku nebo přitlačením 

brýlového středu lícovou (přední) stranou 

kloubové části očnice na čistou plochou 

podložku (obr. 3). Pozor však na nežádoucí 
zmáčknutí povrchu okraje očnice při nad-

měrném rozehřátí materiálu brýlového 

středu! Proto je dobré použít měkkou 

podložku, například podložku pod počíta-

čovou myš. Touto úpravou změní dosedací 

plocha na očnici polohu a zmenší se i úhel 

rozevření stranice. 
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Tyto fotografi e nejsou počítačově upraveny, představují skutečný pohled přes čočku NuPolar® a přes běžnou čočku.
NuPolar® je ochranná známka společnosti Younger Optics.

POLARIZAČNÍ SLUNEČNÍ BRÝLE
VÝRAZNĚ ZLEPŠUJÍ VIDĚNÍ

POHLED PŘES NEPOLARIZAČNÍ ČOČKU POHLED PŘES ČOČKU NUPOLAR®

polarizační brýlové čočky
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ji přimáčknutou palcem přes kulatou 

tyčinku, například tužku nebo držátko 

šroubováku. Tyčinku přiložíme u začátku 

pérové části (na přechodu mezi tělem stra-

nice a pérovou koncovkou) a několikrát jí 

přejíždíme směrem ke konci stranice.

Úprava stranic  
po jejich sklopení

Po sundání brýlí z očí a složení stranic 

sledujeme, zda jsou stranice v zákrytu 

a koncovky příliš nepřečnívají spodní 

okraj očnic. Cílem této úpravy stranic je, 

aby i po složení vypadaly brýle esteticky 

a daly se snadno zasunout nebo vložit 

do ochranného pouzdra. Příliš přečnívající 

konce stranic by mohly i znemožnit ulože-

ní brýlí do běžného pouzdra. 

K úpravě složených stranic můžeme 

použít speciální kleště, kterými uchopíme 

stěžejku a jejich pootočením upravíme 

polohu složené stranice. Po této úpravě 

znovu překontrolujeme, zda se nezměnila 

inklinace otevřených stranic. 

Tuhost stěžejky se musí upravit tak, 

aby se stranice daly zavírat snadno, ale 

nezavíraly se vlastní vahou.  

Anatomické 
přizpůsobování brýlí

Anatomickým přizpůsobením brýlí 

rozumíme úpravu hotových brýlí tak, 

aby byly respektovány veškeré proporce 

obličeje a hlavy uživatele i s případnými 

asymetriemi. Provádí se v přítomnosti zá-

kazníka při přebírání hotových brýlí. Brýle 

nejdříve zákazníkovi nasadíme a zeptáme 

se, jestli ho brýle někde netlačí. Užitečné je, 

když brýle nasazuje jejich budoucímu uži-

vateli oční optik sám, aby mohl posoudit, 

jaký odpor kladou stranice při nasazování, 

jaká je vůle nosníku a délka stranic.

Zásadně si přitom všímáme a násled-

ně upravujeme:

usazení nosníku (sedel) na nosním •	

kořeni uživatele – musí dosedat celou 

plochou,

prohnutí brýlového středu v nosníku,•	

výškovou polohu nasazených brýlí – •	

lze snadno upravit u kovových obrub 

s volnými sedly, která umožňují přihý-

báním upravovat šířku nosníku, 

vodorovnou polohu brýlového středu •	

na obličeji – ovlivňuje ji výšková polo-

ha pravého a levého ucha, podle níž 

se upravuje inklinace pravé a levé 

stranice (současná móda masivních ši-

rokých stranic často komplikuje nebo 

i znemožňuje optikovi nastavit nestej-

nou inklinaci stranic zákazníkům, kteří 

nemají uši ve stejné výšce), 

stejnou vzdálenost brýlových čoček •	

od očí při pohledu shora – ovlivňuje 

ji rozevření stranic, které musí být 

upraveno podle případné asymetrie 

lebky (obr. 1, 2), 

svislou inklinaci očnic – spodní okraj •	

očnic by se neměl dotýkat tváří ani 

při grimase úsměvu,

obloukovité prohnutí stranic, jak už •	

bylo popsáno při vyrovnávání obrub,

délku stranic – brýle nesmí klou-•	

zat po nose dopředu, ale ani tlačit 

za ušima,

anatomickou úpravu koncovek.•	

Potřebné úpravy provádíme obdobným 

způsobem a za pomoci stejných nástrojů 

a pomůcek jako při vyrovnávání brýlí.

Ladislav Najman

SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15

najman@szsmerh.cz

Pokračování příště.

obr. 3  Zmenšení rozevření stranice

obr. 4  Zvětšení rozevření stranice
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  přístroj pro diagnostiku 
a léčbu poruch 
binokulárního vidění

Synoptofor

obr. 1  Synoptofor můžeme odečítat na stupnici, a to buď 

ve stupních nebo v prizmatických diop-

triích. Nosiče diagnostických obrázků se 

mohou posouvat ve vertikálním směru 

a také rotovat kolem své horizontální 

osy. Tímto způsobem diagnostikujeme 

vertikální odchylky a cyklotropie (forie). 

Optický systém obsahuje spojné čočky 

(+8 D), jejichž ohniska splývají s rovinou 

diagnostických obrázků a vytvářejí tak 

Synoptofor je komplexní nástroj 

užívaný pro diagnostické a terape-

utické účely v případě poruch svalu 

okohybného systému. Přístroj se skládá ze 

základny (obr. 1), na kterou jsou připev-

něna dvě ramena, která mohou rotovat 

v horizontální rovině. Ramena obsahují 

optický systém se světelným zdrojem 

a místem pro zasouvání diagnostických 

obrázků. Rotaci obou ramen přístroje 
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paralelní svazky světelných paprsků, které 

po odrazu na polopropustné destičce 

(dělič světelných svazků) pronikají do očí 

vyšetřovaného. Dělič světelných svazků se 

nachází v nosiči, který je umístěn na konci 

ramen přístroje přivrácených k očím vy-

šetřovaného.

Pomocí děliče světelných svazků 

jsou diagnostické obrázky vnímány tak, 

jako by byly v nekonečnu a uvolňují tak 

proximální složku akomodace, která je 

zapojována psychicky v blízkosti přístroje. 

Přes polopropustné destičky jsou dobře 

vidět rohovkové reflexy vyšetřovaného. 

Jejich poloha na rohovce je při vyšetřování 

velmi důležitá.

Diagnostické obrázky

Typ, velikost a barva diagnostických 

obrázků definuje jejich použití při diagnos-

tice a léčbě motorických a senzorických 

poruch zrakového systému. Disimilární 

obrázky (obr. 2) se používají pro zjišťování 

simultánní percepce. Obrázek viděný le-

vým okem je překryt obrázkem viděným 

pravým okem. Similární obrázky jsou 

používány pro zjišťování fúze. Obrázek 

viděný levým okem je stejný jako obraz 

viděný pravým okem s výjimkou malého 

kontrolního detailu, který je na obou 

obrázcích odlišný (obr. 3). Třetím typem 

jsou stereoskopické obrázky, s jejichž 

pomocí diagnostikujeme poruchu stere-

oskopického vidění (obr. 4). Posun obrázku 

o 0,5 mm odpovídá stereoskopické para-

laxe o velikosti 10 úhlových vteřin. Podle 

velikosti diagnostických obrázků (3, 9 

a 30 mm) rozlišujeme foveolární, makulární 

a paramakulární obrázky. Díky tomu jsme 

schopni určit například typ fúze.

Vyšetřování 
na synoptoforu

Na synoptoforu vyšetřujeme objek-

tivní odchylku šilhání. Při vyšetřování roz-

svěcujeme střídavě obě ramena přístroje. 

Pokud se oko odchyluje ze svého orto-

forického postavení, natáčíme rameno 

přístroje ve směru, odkud se odchylující 

oko vrací. V okamžiku, kdy vymizí zpětný 

pohyb uchylujícího se oka, odečteme 

na stupnici hodnotu objektivní úchylky 

šilhání. Při vyšetřování objektivní úchylky 

musíme zohlednit úhel kappa (úhel, který 

svírá osa vidění a pupilární přímka).

Dále při vyšetřování zjišťujeme sub-

jektivní odchylku šilhání. Jedná se o úhel, 

kdy vyšetřovaný správně překryje dva 

disimilární obrazy. V případě, že objektivní 

odchylka se od subjektivní liší o více než 3°,  

jedná se o anomální retinální korespon-

denci (ARK).

ARK zjišťujeme také pomocí speci-

álních diagnostických obrázků meto-

dou dle Hering-Bielschowského (obr. 5). 

Do každého ramene přístroje umístíme 

černý obrázek s vertikálně a horizontálně 

orientovanou štěrbinou. Přibližně na  

20 sekund rozsvítíme jedno a posléze 

druhé rameno přístroje. Vyšetřovaný pak 

zavře oči a vnímá pozitivní paobrazy. 

V případě ARK vytvářejí paobrazy ležaté 

písmeno T.

Dalším důležitým vyšetřením na sy-

noptoforu je měření šířky fúze. Vyšetření 

probíhá při použití optimální korekce. Při 

vyšetření používáme similární obrázky 

v makulární velikosti. Ramena přístroje 

obr. 2  Disimilární obrázky

nastavíme do subjektivní odchylky a za-

znamenáme její velikost.

Poté natáčíme ramena přístroje smě-

rem do konvergence, až dojde k rozostření 

obrázku (vyčerpali jsme fúzní konvergenci –  

blur point). Hodnotu zaznamenáme 

a pokračujeme v natáčení ramen až 

do bodu rozdvojení obrázku, kdy dojde 

k vyčerpání akomodační konvergence 

(break point). Normální hodnoty kladné 

šířky fúze jsou 25–40 pD1. Při následném 

zpětném pohybu ramen zaznamenáváme 

tzv. recovery point.

Obdobně natáčíme ramena do di-

vergence. Zde zjišťujeme pouze bod 

rozdvojení a bod obnovení fúze. Normální 
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hodnoty záporné šířky fúze jsou 8–10 pD.  

Vertikální šířka fúze se měří posuvem 

diagnostických obrázků ve vertikálním 

směru. Normální hodnoty vertikální šířky 

fúze jsou 3–4 pD.

Na synoptoforu dále zjišťujeme veli-

kost úhlu kappa. Tento úhel spolu svírají 

osa vidění (linea visus) a pupilární přímka. 

Měření úhlu kappa se na synoptoforu 

provádí monokulárně pomocí speciálního 

obrázku (obr. 6), na kterém jsou s odstu-

pem 1° rozložena čísla a písmena. Prů-

hledem přes polopropustnou destičku 

ramene synoptoforu zjišťujeme polohu 

rohovkového reflexu vůči centru zornice. 

Fyziologicky se rohovkový reflex nalézá 

lehce nasálně a nahoře vůči centru zorni-

ce2. Takový úhel se označuje znaménkem 

plus. Měření individuální hodnoty úhlu 

kappa provádíme tak, že vyšetřovaného 

vyzveme, aby fixoval postupně jednotlivá 

čísla (resp. písmena) do té doby, než se 

rohovkový reflex objeví v centru zornice. 

V tomto okamžiku se vyšetřovaného 

ptáme, jaké číslo (resp. písmeno) fixuje, 

a podle toho určíme velikost úhlu kappa 

s přesností na 1°. Výslednou velikost úhlu 

kappa odečítáme (resp. přičítáme) k ob-

jektivní odchylce při šilhání.

Při zjištění tupozrakosti je nutné 

vyšetřit, zda se jedná o tupozrakost 

s excentrickou nebo centrální fixací. 

Synoptofor obsahuje rotující polarizační 

filtr, který vytváří tzv. Haidingerův svazek. 

Tento je vnímán pouze makulou. K jeho 

zvýraznění se používá modrý kobaltový 

filtr, který se vsune do ramene synopto-

foru. Při vyšetření (probíhá monokulárně) 

je vyšetřovaný vyzván, aby tento rotující 

svazek fixoval. Úkolem vyšetřujícího je 

sledovat rohovkový reflex. Pokud vyšet-

řovaný vidí Haidingerův svazek a zároveň 

se jeho rohovkový reflex nalézá centrálně 

na rohovce, mluvíme o centrální fixaci.

Ortoptické cvičení 
na synoptoforu

Ortoptické cvičení je metoda vedoucí 

k obnovení porušeného binokulárního 

vidění, které se provádí zejména u strabu-

jících dětských pacientů. Na synoptoforu 

provádíme tzv. odtlumování skotomu od-

chylujícího se oka. Ke cvičení se používají 

obr. 4  Stereoskopické obrázky obr. 5  Vyšetření ARK

obr. 6  Obrázek pro zjišťování úhlu kappa

obr. 3  Similární obrázky
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obrázky pro simultánní percepci. Osvět-

lení obrázku vedoucího oka je ztlumeno 

na minimum. Obrázek před odchylujícím 

se okem oscilujeme do té doby, dokud je 

tento obrázek vnímán lépe než obrázek 

před vedoucím okem.

Dále je možné na synoptoforu nacvi-

čovat superpozici. Ramena synoptoforu 

nastavíme do objektivní odchylky. Ke cvi-

čení používáme obrázky pro periferní 

simultánní percepci.

Vyšetřující pohybuje ramenem umís-

těným před vedoucím okem kolem 

objektivní odchylky a vyšetřovaný musí 

opakovaně pohybovat druhým ramenem 

synoptoforu tak, aby docházelo k super-

pozici obou obrázků. Pokud se vyšetřo-

vanému ztrácí obrázek umístěný před 

odchylujícím se okem, vyšetřující tímto 

obrázkem osciluje.

Na synoptoforu také můžeme cvičit 

fúzi a rozsah (šířku) fúze. Ke cvičení fúze 

používáme obrázky pro fúzi I (para-

makulární). Úkolem vyšetřovaného je 

opakovaně spojovat obrázky. Obrázky 

obsahují drobné kontrolní značky. Pokud 

jedna z nich vymizí z výsledného binoku-

lárního vjemu, vyšetřující tímto obrázkem 

osciluje. Ramena synoptoforu se poté 

natáčí souměrně směrem do stran. Vy-

šetřovaný se snaží v celém rozsahu udržet 

fúzi, přičemž rozsah natáčení ramen se 

pozvolna zvyšuje.

Pro cvičení šířky fúze používáme nej-

častěji obrázky pro fúzi II (makulární).

Vyšetřovaný spojí oba obrázky v jeden 

binokulární vjem a vyšetřující natáčí sou-

měrně obě ramena synoptoforu směrem 

do konvergence a divergence. Úkolem 

vyšetřovaného je udržet co nejdéle jed-

noduchý binokulární vjem.

Prostorové vidění nacvičujeme pomo-

cí obrázků pro stereopsi (obr. 4). Vyšetřova-

ný popisuje prostorový vjem.

Mgr. Petr Veselý, DiS.

Klinika nemocí očních a optometrie

LF MU a FN u sv. Anny, Brno

veselype@seznam.cz
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instructions

Zájemci mohou odpovědět na uve-
dené otázky. Správné odpovědi 
obdrží na požádání na výše uvedené 
e-mailové adrese autora.

1.  Ramena synoptoforu obsahují 
spojné čočky s ohniskovou vzdá-
leností:

a) 0,125 m
b) 0,25 m
c) 0,12 m

2.  Děliče svazků (polopropustné 
destičky) v ramenech synopto-
foru mají za úkol:

a) Uvolňovat proximální složku 
akomodace
b) Umožnit lokalizaci rohovko-
vých reflexů
c) Obě odpovědi jsou správné

3.  Similární obrázky s kontrolní znač-
kou se používají k diagnostice:

a) Simultánní percepce
b) Fúze
c) Stereoskopického vidění

4.  Při střídavém rozsvěcování ramen 
synoptoforu zjišťujeme:

a) Subjektivní odchylku šilhání
b) Objektivní odchylku šilhání
c) Úhel kappa

5.  Diagnostické obrázky o velikosti 
3 mm na synoptoforu označujeme 
jako:

a) Makulární
b) Parafoveolární
c) Foveolární

6.  Pokud je rozdíl mezi objektivní 
a subjektivní odchylkou vetší  
než 3°, jedná se o:

a) ARK
b) Excentrickou fixaci
c) Amblyopii

7.  Úhel, který spolu svírají osa vidění 
a pupilární přímka, se nazývá:

a) Kappa
b) Gama
c) Alfa

8.  Haidingerův svazek na synoptofo-
ru používáme k diagnostice:

a) ARK
b) Excentrické fixace
c) Amblyopie

9.  Normální hodnoty šířky fúze 
ve vertikálním směru jsou:

a) 0 pD
b) 3–4 pD
c) 7–8 pD

10.  Při nacvičování tzv. superpozice 
na synoptoforu používáme dia-
gnostické obrázky:
a) Similární
b) Disimilární
c) Žádná odpověď není správná

Kontrolní 
otázky
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brněnského 

V expozicích byla zastoupena vět-

šina předních značek brýlových obrub, 

slunečních brýlí a brýlí pro sport a volný 

čas, návštěvníci se seznámili s téměř 

kompletní nabídkou z oblasti korekčních 

i kontaktních čoček, technologií a vyšetřo-

vacích přístrojů. Zvýrazněné téma ročníku 

SPORTS & VISION zaměřilo pozornost k vý-

robkům zkvalitňujícím vidění při sportov-

ních a volnočasových aktivitách.

Většina vystavovatelů (63 %) předsta-

vila nové kolekce brýlových obrub a slu-

nečních brýlí pro sezonu 2009, druhou 

nejpočetnější skupinou byli vystavovatelé 

korekčních brýlových čoček (18 % firem). 

Uskutečnila se řada českých a sloven-

ských premiér nových výrobků a nejlepší 

exponáty již počtvrté soutěžily o ceny 
TOP OPTA. Ocenění získaly čtyři výrobky: 

silikon-hydrogelové kontaktní čočky pro 

korekci presbyopie AIR OPTIX™ AQUA 
MULTIFOCAL od společnosti NOVARTIS 

s.r.o., CIBA Vision, unikátní přístroj TRK-1P 

japonské značky Topcon – čtyřkombinace 

pachymetru, tonometru, refraktome-

tru a keratometru, kterou vystavovala 

společnost Geodis Brno, spol. s r.o., dále 

povrchová úprava na plastové brýlové 

čočky Crizal Forte od společnosti ESSILOR-

OPTIKA, spol. s r.o., a italské brýlové čočky 

Impact RX Rudy Project, které koncepč-

ním způsobem řeší dioptrickou korekci 

pro sportovce; jejich vystavovatelem byla 

společnost Exit 1, s.r.o.

Při veletrhu OPTA se uskutečnil 2. ce-

loevropský kongres o spolupráci univerzit 

zabývajících se výukou optometrie. Tří-

denního setkání se zúčastnilo devadesát 

pedagogů a dalších odborníků z 25 zemí, 

kteří jednali o spolupráci mezi univerzita-

mi a harmonizaci evropského vzdělávání 

v oboru optometrie. Kongres uspořádalo 

Společenstvo českých optiků a optomet-

ristů ve spolupráci s Evropskou radou 

optometrie a optiky. Při této příležitosti 

na výstavišti proběhlo pracovní setkání 

prezidentů profesních sdružení oční optiky 

a optometrie ze zemí střední a východní 

Jubilejní ročník 

15. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie, 
který se konal na brněnském výstavišti od 27. 2. do 1. 3., opět 
zaplnil celý pavilon V a navzdory nepříznivé ekonomické situaci 

přivítal přibližně pět tisíc návštěvníků z 33 zemí. OPTA potvrdila své postavení 
vedoucího optického veletrhu v zemích střední a východní Evropy a podruhé se 
stala místem celoevropského kongresu oborového vzdělávání v optometrii.

svátku 
 optiky
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Evropy (Bulharska, České republiky, Ma-

ďarska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, 

Srbska a Ukrajiny). 

V doprovodném programu nechyběl 

tradiční celodenní cyklus odborných před-

nášek, který představil novinky v oboru 

a v souladu se zvýrazněným tématem se 

zaměřil i na péči o zrak sportovců. S mi-

mořádně příznivým ohlasem se setkala 

„Výroční OPTI PARTY“ v hotelu Voroněž.

Řekli o veletrhu

Beno Blachut, prezident Společenstva 
českých optiků a optometristů

Návštěvnost byla letos jen o něco 

málo nižší, což vzhledem ke všem nega-

tivním signálům kolem nás pokládám 

za dobrý výsledek. OPTA už možná dosáhla 

svého rozsahového stropu, ale důležitější 

je, že se tady schází celá Evropa za účelem 

získání nových znalostí a vědění. Kongres 

o vzdělávání je právě tím, co dělá veletrh 

OPTA výjimečným a jedinečným. Do bu-

doucna by bylo dobré tuto vzdělávací 

stránku veletrhu ještě prohloubit. 

Pavel Rezek, prezident České kontakto-
logické společnosti

Veletrh OPTA je užitečnou platformou 

pro rozvoj kontaktů mezi obory peču-

jícími o kvalitu zraku. V České republice 

na rozdíl od řady jiných zemí spolupráce 

mezi kontaktology a optometristy funguje 

velmi dobře, oba obory se úzce prolínají 

a spolupracují ku prospěchu obou stran 

i rozvoje celého oboru.

Jaroslav Majerčík, spolumajitel společ-
nosti SAGITTA, spol. s r.o.

Jsme spokojeni jako každým rokem. 

Z ekonomické stránky byl letošní veletrh 

slabší než loňský, kdy jsme měli enormní 

nárůst obratu, ale na druhé straně lepší 

než před dvěma lety. Určitě je letošní 

OPTA trošku poznamenaná krizí, ale pro 

nás splnila svůj účel jako příjemné setkání 

se zákazníky, kteří nás i naše kolekce viděli 

v plném nasazení.

Daniel Rozum, marketingový specialista 
společnosti OMEGA OPTIX, s.r.o.

Návštěvníků jsme na stánku měli 

opravdu hodně, a i když se mluví o krizi, 

také jsme obchodovali. Měli jsme tu 

i zajímavou návštěvu z Francie, pana 

Frederica Beausoleil, majitele a desig-

néra brýlí značky BEAUSOLEIL, který byl 

opravdu nadšený jak z našeho stánku, 

tak z ohlasů zákazníků. Úspěšný byl také 

náš doprovodný program s vyhlášením 

soutěže, takže myslím, že pro nás letošní 

OPTA proběhla dobře. 

Hana Theimerová, manažerka obchodu 
společnosti Optiplast Eyewear, a.s.

Letos jsme zaznamenali ještě větší ná-

vštěvnost než v minulých letech. Měli jsme 

na stánku nabito a bylo vidět, že je o naše 

výrobky zájem. Zase jsme trochu obměnili 

kolekci a zatím se nás situace, která je teď 

na trhu, výrazně nedotkla, takže doufám, 

že to tak bude i nadále. 

Emanuel Řehola, zástupce ředitele ob-
chodní divize společnosti GEODIS BRNO 
spol. s r.o.

S veletrhem OPTA jsme spokojeni, 

i když význam veletrhů obecně klesá 

a i tady to bylo trošku vidět. Nicméně 

pro nás to byl úspěšný ročník. Navštívila 

nás řada stávajících i nových zákazníků 

a náš přístroj TRK-1P zvítězil v soutěži TOP 

OPTA. Ocenění jsme měli po celou dobu 

vystavené na stánku a zákazníci o novin-

ce věděli už předem, takže se o ni sami 

zajímali. Dokonce se nám podařilo čtyři 

přístroje prodat přímo na veletrhu, což 

nebývá zvykem. 

Petr Vrubel, generální ředitel společnosti 
Optika Čivice s.r.o.

Pro Optiku Čivice byla letošní OPTA 

opět velmi úspěšná. Veletrh v Brně tradič-

ně patří mezi hlavní pilíře naší obchodní 

politiky, představili jsme tady více než de-

set nových produktů a získali plno dobrých 

obchodních kontaktů. Musím konstatovat, 

že ohlas byl velmi pozitivní. Rád bych po-

děkoval organizátorům veletrhu, protože 

jsme byli naprosto spokojeni a všechno 
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proběhlo tak, jak mělo. Je to pro nás další 

posun dopředu.

Eva Hověžáková, obchodní ředitelka 
společnosti CIBA Vision pro Českou re-
publiku a Slovensko

Velmi si vážíme ocenění TOP OPTA, 

které je o to cennější, že se v kategorii 

kontaktních čoček o cenu ucházelo více 

exponátů. Je to pro nás prestižní záležitost 

a potvrzení, že CIBA Vision je celosvětovým 

leaderem v inovacích kontaktních čoček. 

Jiří Chyba, majitel společnosti Sillustani
Letos tu bylo méně návštěvníků a dě-

laly se i menší objednávky, prostě krize je 

cítit. Ale naše obavy byly ještě větší, takže si 

nestěžujeme. Celkově letošní OPTU nehod-

notím negativně, ale je slabší než loni.

Martin Kuráň, finanční ředitel společnosti 
Mr. Gain s.r.o. 

OPTA je pro nás především marke-

tingová záležitost a prezentace. Naším 

primárním zájmem nejsou objednávky, 

ale chceme být tady, ukázat novinky, 

popovídat si se zákazníky i s konkurencí. 

Letos jsme ubrali z extravagance, kterou 

jsme se proslavili, a nestala se z nás ob-

čerstvovací stanice. 

Jiří Kaiser, jednatel společnosti Metzler 
International s.r.o.

Rozšířili jsme sortiment o nabídku 

korekčních čoček, takže jsme letos zvětšili 

i stánek. Obchodní výsledek zhodnotíme 

až po veletrhu, i když samozřejmě víme, 

že účast není jen o prodeji, ale jde o to 

ukázat se a promluvit s klienty. Každo-

pádně mám dojem, že letošní OPTA je 

trochu prázdnější než ta minulá. Možná 

je to dáno současnou situací a lidé mají 

strach nakupovat.

Jiří Panenka, předseda hodnotitelské 
komise soutěže TOP OPTA 

Firmy přihlásily čtrnáct exponátů, což 

je méně než vloni. Je to škoda, protože vím 

o několika exponátech, které by zcela jistě 

získaly nominaci a mohly bojovat i o nejvyš-

ší umístění. Rozdali jsme pouze čtyři ceny, 

i když jich mohlo být ještě o jednu víc.

Martin Střítecký, tiskové středisko BVV

mstritecky@bvv.cz
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přehlídka

Organizátoři veletrhu MIDO se 

po 38 letech rozhodli pořádat 

veletrh v jiném termínu. Počínaje 

letošním rokem se optici z celého světa 

nesetkávají až v květnu, ale už v březnu. 

Letošní veletrh tedy proběhl ve dnech 

6.–9. 3. 2009 v novém výstavním komplexu 

Rho-Pero.

Střípky a informace

Mido Design Lab
Prostor pro společnosti zabývající se 

výzkumem a inovacemi. Tento rok byl po-

jat v černobílém futuristickém provedení 

a zavírací doba byla stanovena experimen-

tálně až na 22. hodinu, aby mohly obchody 

probíhat v neformální atmosféře. Tento 

experiment s „prodlouženým dnem“ se 

osvědčil už na jiných výstavách, MIDO jej 

letos zkoušelo poprvé.

Ultralehké brýle
Lehké tenké titanové obruby, které se 

neustále vyvíjejí novým směrem, vystavo-

vala např. italská společnost Pramaor.com, 

německá společnost Markus T. či dánská 

společnost Prodesign. 

Ekologické brýle
Recyklovaný acetát celulózy používá 

k výrobě brýlí společnost Nau! Ekologická 

značka LinkSkin pracuje pro změnu s ny-

lonovým vláknem, které spojuje kovové 

pásy dvou rozdílných barev, čímž dochází 

k jejich kontrastu. Poměr recyklovaného 

materiálu tvoří u této značky 60 %.

Letecké a jiné technologie
Metodou využívanou při výrobě letec-

kých technologií se inspirovala společnost 

Fao Flex srl v kolekci Vintech a nabídla 

brýle z uhlíkových vláken. Společnost 

Marchon se mohla pyšnit slunečními 

brýlemi Calvin Klein se zabudovaným 

4gigovým USB.

Nejen brýle – Mido Tech
Stroje a materiály na výrobu brýlí 

byly letos soustředěny do dvou pavilonů. 

Na stánku společnosti Essilor se zájemci 

mohli probrat nabídkou čoček vhodných 

pro myopii, hypermetropii, presbyopii 

či astigmatismus. Na pořadu dne byla 

rovněž nová řada prvních progresivních 

čoček Varilux Ipseo New Edition. S řa-

dou pěti nových přístrojů pro optické 

laboratoře přišla na veletrh německá 

společnost Briot Weco.

poprvé v březnu

Milánská
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Trendy na rok 2009 – 
důraz na tvar

Ve tvaru motýlích křídel
Kouzelné, lehké a rozpustilé. Motýlí tvar 

brýlí, vypůjčený z 50. let, se vrací ve velkém 

stylu. Je to tvar decentní, nejde do extrémů, 

návrháři jej totiž nezvolili pouze pro 

sluneční, ale i pro dioptrické brýle. Tento 

zvláštní tvar má vtip i eleganci, ztělesňuje 

romantiku i svůdný vzhled, evokuje někoho 

mezi Amélií z Montmartru a Lolitou. 

Vábení minulosti
Protože se móda vrací ve spirálách, 

vítáme kulaté i hranaté maxitvary z acetátu 

inspirované 60. léty i menší svůdné kulaté 

či motýlí tvary brýlí odkazující na 50. léta. 

Vítáme i léta květinových dětí a hippies, 

tedy sedmdesátá, v nichž acetátové obru-

by doslova vládnou, jejich široké odvážné 

tvary přitom přesahují linii obličeje. Po-

zadu nezůstane ani inspirace 80. léty, která 

sázela na okázalost a nápadnost.

Kráska nově – a klasicky 
v černém

Černá se opět „vrací“, respektive nikdy 

nezmizela ze scény. Elegantní, vhodná pro 

muže i pro ženy. Věčná barva dodávající 

lesk i šmrnc jak slunečním, tak dioptrickým 

brýlím. Univerzální doplněk. Může ji nosit 

široké spektrum lidí – od hvězdy kráčející 

po červeném koberci až po alternativního 

vyznavače gotického stylu. Kombinace 

obří tvar a černá barva doslova přitáhne 

pohledy kolemjdoucích.

Souhra barev
Výrazné odvážné barvy jako fuchsiová, 

žlutá, fialová, ocelově modrá v sobě mají 

až tajemnou energii, podobně jako 

duha. V oblasti brýlí je lze použít pro děti 

i dospělé. Jsou to barvy odvážné, ale ne 

výstřední. Romantičtějších odstínů se 

docílí pastelovými a krémovými tóny. Tyto 

barvy se uplatňují hlavně u acetátových 

obrub. Výsledkem je bohémský vzhled 

svobodného ducha, který rád cestuje 

do dalekých krajů, ať už doopravdy, nebo 

pouze ve své fantazii.

V egyptském stylu
Zlatá, stříbrná či bronzová vyzařují 

nadčasovou eleganci. Jsou to barvy 

nezvyklé, odkazují ke královskému stylu 

faraonů, kdy se brýle proměňují ve šperk. 

Tvar osciluje mezi kapkami v případě 

slunečních brýlí a decentním hranatým 

tvarem u brýlí dioptrických.

Inspirace architekturou
Výrazné, lineární geometrické tvary –  

to jsou styčné body umění a módy. 

V brýlích znamená inspirace architekturou 

čisté linie, neutrální barvy, kov, nové ma-

teriály a pohled směrem do budoucnosti. 

Jsou to brýle, které mají charakter. Jsou 

určeny pro všechny, kdo mají rádi vše 

moderní a nové a záleží jim na detailu.

Náš malý... sígr
Brýle v této škatulce by měly být 

odvážné, až trošku drzé, tedy oplývat 

těmito vlastnostmi: barevností, lehkostí, 

vtipem. A měly by být z odolného ma-

teriálu. Ano, řeč je o brýlích pro děti. Malé 

a hravé tvary znamenají, že se dítě bude 

cítit jako hrdina svého oblíbeného ko-

miksu a ne jako nesvá obrýlená postavička 

odněkud z dávnověku.

Čísla

Počet návštěvníků: 42 000 (pokles o 9 % 

oproti roku 2008). Počet návštěvníků 

z Itálie narostl o 3 %. Počet návštěvníků ze 

zahraničí, především z Asie, klesl o 18 %.

Výstavní plocha: zabírala o 10 % méně 

než v roce 2008, ten byl totiž se svými 

54 000 m2 rekordní.

Optici a nákupčí ze zahraničí: 54 %,  

z Itálie: 46 %.

Na příští rok chystají organizátoři 

zkrácení veletrhu na tři dny.

Nezapomeňte, že MIDO v roce 2010 

oslaví své 40. výročí. Do Milána se můžete 

vydat ve dnech 5.–7. března 2010.

Z tiskových zpráv veletrhu MIDO 

vybrala redakce.
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Firma Corning 
představuje fotochromické

plastové čočky
Společnost Corning Incorporated se 

zabývá diverzifikovanými technologiemi 
a již 150 let pomáhá svými inovacemi mě-
nit svět. Společnost založená v roce 1851 
sídlí v Corningu, New York, a má výzkum-
ná střediska a výrobní závody po celém 
světě. Sídlo pro oftalmologii a výrobu skel 
je ve Fontainebleau/Avon, Francie. 

Corning je autorem jednoho z nejvý-
znamnějších vynálezů – fotochromických 
čoček. Na jeho počátku stál revoluční 
objev fotochromického skla v 60. letech 
minulého století. Od té doby jsme rozšířili 
náš sortiment o plastové fotochromické 
čočky, sluneční čočky, čiré čočky, lisované 
skleněné čočky, čočky do fotoaparátů, LCD 
projektorů a další speciální čočky. 

Plastové fotochromické čočky SunSen-
sors® firmy Corning byly uvedeny na trh 
v roce 2000. Jedinečným rysem materi-
álu čočky SunSensors je fotochromická 
technologie „in-mass“, která umožňuje 
rozšíření fotochromických molekul v ma-
teriálu čočky. Jedná se o první „in-mass“ 
fotochromický materiál, který optima-
lizuje velké množství vlastností, včetně 
ztmavnutí, rychlosti reakce, atraktivních 
barev a delší životnosti. Molekuly ve všech 
plastových fotochromických čočkách 
ztrácejí působením UV záření schopnost 
ztmavnutí a zesvětlení. Čočky SunSensors® 
si však schopnost reagovat na měnící se 
podmínky udržují déle s vyšší konzistencí 
barev vzhledem k tomu, že fotochromické 
molekuly jsou v materiálu čočky rozšířeny 
rovnoměrně. UV záření sice některé mo-
lekuly odbourává, nahrazují je však jiné 
a poskytují tak dlouhodobou barevnost 
po celou dobu použití. 

FYZIKÁLNÍ A OPTICKÉ 
VLASTNOSTI

Čočky SunSensors® se vyrábějí z vy-
soce kvalitního materiálu se středním 
indexem, který obsahuje fotochromická 
barviva. Čočka SunSensors® je lehčí než 
polykarbonát a standardní materiály 
na bázi pryskyřic. 

REFRAKTIVNÍ UKAZATELE
 Ne = 1,559, Nd = 1,556
ABBEOVO ČÍSLO  v = 38
HUSTOTA  1,17 g/cm3

PROPUSTNOST 
K poklesu propustnosti po ztmavnutí 

čoček dochází během první minuty (zvýše-
ní absorpce o více než 50 %) a tmavé čočky 
SunSensors® se tak stávají skutečnými 
slunečními čočkami. 

Čočky SunSensors® přirozeně absorbují 
UV záření a splňují přísné normy pro slu-
neční brýle podle ANSI Z80.3. Šedé a hně-
dé čočky SunSensors blokují 100 % záření 
UVB, které je spojováno s šedým zákalem 
a jinými chronickými očními onemocnění-
mi, a nejméně 97,5 % záření UVA. 

Protože se čočky SunSensors® vyrá-
bějí z fotochromických materiálů vcelku, 
propustnost při ztmavnutí se mírně 
snižuje s větší tloušťkou čočky. Vzhle-
dem k tomu, že fotochromické molekuly 
blízko předního povrchu čočky absorbují 
většinu UV světla potřebného pro jejich 
aktivaci, materiály dodají čočce jednot-
né zabarvení a propustnost i při velkém 
počtu dioptrií. 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Čočky SunSensors® jsou kompati-

bilní s tvrzením a také s antireflexní 
povrchovou vrstvou, s níž budou čiřejší 
v zesvětleném stavu a budou vypadat 
jako klasické bílé čočky. 

Graf 1  Křivka ztmavnutí/zesvětlení čočky Sun-
Sensors® šedá

  Teplota: 22°, simulované zesvětlení 
v interiéru, tloušťka: 2 mm

Graf 2  Křivka ztmavnutí/zesvětlení čočky Sun-
Sensors® hnědá 

  Teplota: 22°, simulované zesvětlení 
v interiéru, tloušťka: 2 mm

Tab.  Faktor propustnosti1

Typ čočky SunSensors® šedá SunSensors® hnědá

Podmínky testu Čirá Tmavá Čirá Tmavá

Viditelné světlo (380–780 nm)/(Tv) 86 % 17 % 85 % 20 %

UV-B (280–315 nm)/(ts) < 0,1% < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %

UV-A (315–380 nm)/(ts) 5 % 2,5 % 3,5 % 2,0 %

UV-A+B (280–380 nm)/(ts) 3,5 % 2,0 % 2,5 % 1,5 %
1 Vlastnosti propustnosti podle ISO 8980-3 1999
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The universal photochromic lens ...
up to your wildest ophthalmic dreams!

Corning and SunSensors are registered trademark of Corning Inc., Corning, NY
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www.corning.com/ophthalmic

• Fotochromická, tzv. in-mass
technologie

• Střední index (1,56)

• Lehčí než polykarbonát

• Skvělá koupě

• Ideální pro ty, kdo používají
fotochromické brýle poprvé
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Jaro je v plném proudu a s ním i pří-

prava na další ročník Mezinárodního 

veletrhu oční optiky Silmo Paříž. Letos 

proběhne v novém termínu, od čtvrtka  

17. září do neděle 20. září.

Cílem organizátorů veletrhu je uspo-

řádat setkání mezi vystavovateli a ná-

vštěvníky tak, aby byla splněna očekávání 

obou stran. Vystavovatelům chtějí dát 

organizátoři prostor představit se, zhod-

notit své dovednosti a překvapit novými 

nápady. Návštěvníci by si měli odnést 

poznatky a informace, které hledají a které 

od veletrhu očekávají. 

Uveďme si nyní jeden příklad této 

dobré spolupráce za všechny, tzv. Fitting-

Box. Jedná se o dynamický a moderní 

prostor, který umožňuje předvést nové 

kolekce brýlových obrub, což znamená, 

že zákazník si je může vybrat a virtuálně 

vyzkoušet ještě před návštěvou oční 

optiky. Toto médium je označováno jako 

významný podpůrný nástroj pro prodej 

značkových obrub. O celou akci byl velký 

zájem. V nabídce bylo 197 brýlových ob-

rub. Webové stránky navštívilo 119 953 

zájemců (jedná se o počet návštěv od  

1. 9. 2008 do 18. 1. 2009). Tento systém fun-

goval se showroomem BtoC na několika 

partnerských webových stránkách (např. 

Mademoizelle, Mood, Version Femina, 

Femmes Plus, Senior Planet, Men’s Up, 

Médisite a na nových webových stránkách 

Confidentielles). 

A to zatím nemluvíme o revoluční 

technologii 3D naživo, která je v plánu již 

na rok 2010! V předpremiéře byl systém 

terminálů Fit3D Live představen na stánku 

veletrhu SILMO v průběhu březnového 

veletrhu MIDO v Miláně. Obruby bude 

možné vyzkoušet si přímo v těchto termi-

nálech – už teď se jim říká „virtuální zrcadlo 

veletrhu Silmo“.

Z tiskových zpráv 

veletrhu vybrala redakce.

dříve než obvykle!

Silmo je více než jen veletrh. Nabízí 

ucelený pohled na obor, naslouchá poža-

davkům trhu a v dostatečném předstihu 

přichází s novými avantgardními nápady, 

čímž prokazuje cit pro pokrok a novinky.

Pořadatelé se neustále snaží zkvalit-

ňovat služby pro vystavovatele i návštěv-

níky – ať už se jedná o vstupy na veletrh, 

pořádání oblíbených večírků Silmo nebo 

možnost vyzkoušet si brýlové obruby 

pomocí interaktivního systému. Mezi 

takovou službu patří i soutěž Silmo d’Or, 

jež je špičkovou ukázkou inovací, esteti-

ky a kreativity těch nejlepších návrhářů 

a značek z celého světa. 
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Paris
Porte de Versailles

France

www.silmoparis.com
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Academy for
Eyecare

Společnost CIBA VISION® se sna-

ží poskytovat očním specialis-

tům nadstandardní podporu 

a možnosti vzdělávání. Proto je nám 

ctí představit vám vzdělávací akademii 

pro oční specialisty, Academy for Eye-
care Excellence™. Akademii najdete 

na stránkách www.cibavisionacademy.cz.  

V rámci této akademie budou probíhat 

ve druhé polovině roku odborné semináře 

i v našem školicím centru CIBA VISION.

Akademie vznikla jako součást celosvě-

tového projektu, jehož cílem je poskytovat 

očním specialistům aktuální klinické infor-

mace týkající se kontaktních čoček a péče 

o ně, dále informace týkající se provozování 

optické praxe z podnikatelského hlediska, 

efektivní komunikace s pacienty a přede-

pisování takových řešení zrakové korekce, 

která nejlépe odpovídají životnímu stylu 

pacientů a chrání zdraví jejich očí. 

CIBA VISION ve snaze maximalizovat 

podporu pro oční specialisty rozdělila 

vzdělávací akademii do čtyř sekcí – pilířů, 

jejichž cílem je pomáhat při úspěšném 

dosahování cílů jak po stránce klinické, 

tak po stránce podnikatelské. Tyto čtyři 

pilíře jsou: 

Akademie pro specialisty
Obchodní akademie
Akademie pro asistenty prodeje
Akademie pro studenty

Akademie 
pro oční specialisty

Akademie pro specialisty CIBA VISION 

se zaměřuje na proces nepřetržitého 

procesního vzdělávání. Naším cílem je 

pomoci vám udržet si celou šíři optome-

trických služeb, což je v zájmu pacientů, 

a předepisovat optimální řešení zrakové 

korekce, která budou odpovídat potřebám 

zdravých očí vašich pacientů. Budeme 

vás seznamovat s nejnovějšími klinickými 

technikami a aplikacemi týkajícími se 

kontaktních čoček a péče o ně, a to pro-

střednictvím stále se rozšiřujícího kurikula, 

realizovaného specialisty z řad akademiků 

a zkušených kliniků působících v oboru. 

Obchodní akademie

Tento pilíř Academy for Eyecare Ex-

cellence™ je zatím ve stadiu příprav. Uži-

tečné informace zde v budoucnu najdou 

jak zkušení obchodníci, tak i začátečníci 

v oblasti obchodu.

Akademie 
pro asistenty prodeje

K úspěchu každé optické praxe při-

spívají dobře informovaní a profesionální 

asistenti. Řádně zaučení a vyškolení pra-

covníci mohou významně zvýšit efektivitu 

praxe, její ziskovost, výsledky a spokojenost 

pacientů. Akademie pro asistenty prodeje 

si uvědomuje klíčovou roli těchto pracov-

níků a pomocí stimulačních a praktických 

učebních materiálů se snaží motivovat tým 

asistentů k tomu, aby přispíval k hladkému 

chodu a úspěchu vaší praxe. 

Akademie pro studenty

Společnost CIBA VISION věří, že 

podpora budoucnosti profese je tou 

nejdůležitější službou, kterou může opto-

metrické komunitě nabídnout. Akademie 

pro studenty, speciálně vyvinutá pro 

studenty optometrie a čerstvé absol-

venty, poskytuje řadu nástrojů a funkcí, 

které studentům pomáhají při přechodu 

od role studenta k roli očního specialisty. 

Obsah byl navržen ve spolupráci vyučují-

cích Akademie pro studenty s čerstvými 

absolventy optometrických oborů a se 

specialisty podílejícími se na všech úrov-

ních vzdělávání optometristů. 

Těšíme se na setkání buď na stránkách 

akademie nebo v našem školicím centru 

CIBA VISION.

Mgr. Jana Balíková

Professional Affairs, CIBA VISION

jana.balikova@cibavision.com

Excellence™ 
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Nenajdete dva nositele, kteří 
by reagovali stejně.

Nikdy nevíte, jak bude nositel reagovat na kontaktní čočku, proto je lepší zvolit 

čočku s nejvyšší propustností pro kyslík - AIR OPTIX™ NIGHT & DAY™ AQUA.

Noční edém rohovky se může velmi lišit od nositele k nositeli – dokonce 

i když nosí stejný typ kontaktních čoček.5

Nenajdete dva nositele, 
kteří by se chovali stejně.
Když dojde na pravidla, každý nositel 

se chová jinak. Někteří nosí čočky celý 

dlouhý den. A mnoho z nich si zdřímne 

nebo přespává v čočkách – dokonce i 

když nejsou k tomu určené. 

45% nositelů měkkých 

kontaktních čoček přiznává, 

že náhodně usnou nebo si 

zdřímnou v čočkách alespoň 

jednou za měsích. 2

Z 20ti% nositelů, kteří v čočkách spí, jich 24% v čočkách spí 5 nocí i déle2, a to i navzdory 

skutečnosti, že tyto čočky mohou být nevhodné pro spaní.

Představujeme 

NOVÉ AIR OPTIX™ NIGHT & DAY™ AQUA – 

kontaktní čočky preferované nositeli, kteří se ne vždy 

řídí pravidly.**

*Průměrný centrální edém rohovky odpovídá nošení přes noc od -10,00D, -3,00D a +6,00D čočkám čtyřem úrovním Dk/t.

Dnešní životní styl 
vyžaduje fl exibilitu.

K Y S L Í K .  P O H O D L Í .  S P O L E H L I V O S T .

•  175 Dk/t – nejvyšší propustnost pro kyslík 

ze všech dostupných měkkých kontaktních 

čoček

•  lepší smáčivost3, díky AQUA zvlhčujícímu 

systému

•  snazší manipulace a pohodlnější aplikace 

díky novému zabarvení a indikátoru rub/líc1

•  vynikající odolnost proti usazeninám4

•  bez nutnosti nové aplikace

Také neradi připouštíte, že ne vždy se nositelé 

kontaktních čoček řídí doporučenými pravidly?** 

Někteří úmyslně, někteří náhodou.

Skutečnost je taková, že téměř polovina nositelů čoček 

spí, chce spát nebo si zdřímne v kontaktních čočkách – 

ať mají vhodné čočky nebo ne2.

Naštěstí nové AIR OPTIX™ NIGHT & DAY™ AQUA 

Vám poskytují jistotu, že doporučujete vylepšené pohodlí1 

a nejvyšší úroveň propustnosti 

pro kyslík,† a to dokonce i když nositelé nedodržují 

pravidla doporučená odborníkem.**

00097627_Sales_Aid_ND_CZ.indd   2 7.4.2009   11:19:13
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srovnání korekce
Experimentální

Vidění je ovlivňováno mnoha faktory. 

Vedle refrakčních vad je zatěžují 

i další vady, zejména otvorová vada, 

koma a barevná vada. Právě otvorová vada 

a koma mohou být příčinou problémů 

zvláště za šera. Obecně je lze kompen-

zovat clonou, případně užitím asféric-

kého povrchu optického členu. V tomto 

případě může k úspěšnosti významně 

přispět korekce kontaktními čočkami, 

resp. asférickými kontaktními čočkami, 

které by na rozdíl od běžných čoček měly 

(podle výrobců) zajišťovat ostřejší vidění 

jak v běžných podmínkách, tak zejména 

za šera a za tmy a dále při nízkých hod-

notách astigmatismu. Provedený výzkum 

byl zaměřen na srovnání brýlové korekce 

a korekce netorickými kontaktními čoč-

kami se sférickým a asférickým povrchem 

za běžných denních podmínek.

Použité zařízení 
a metodika

Cílem experimentu bylo vzájemné 

porovnání klasické brýlové sférocylindric-

ké korekce, brýlové korekce přepočtené 

na sférický ekvivalent a vybraných ne-

torických kontaktních čoček v hodnotě 

sférického ekvivalentu. Hodnocenými 

veličinami byl vizus a kontrastní citlivost. 

Experimentální část probíhala v období 

kontaktními čočkami 
a brýlemi

diego cervo © www.f-f.cz
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leden–duben 2008 v laboratoři optome-

trie na Katedře optiky Přírodovědecké 

fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

pod odborným vedením RNDr. Františka 

Pluháčka, Ph.D.

Vizus neboli zraková ostrost byla měře-

na do dálky na písmenových optotypech 

i.Polatest® firmy ZEISS celořádkovou meto-

dou. Vyšetřovací vzdálenost byla 5 m.

K měření kontrastní citlivosti byl použit 

test CSV-1000 dodaný firmou OCULUS. 

Kontrastní citlivost S charakterizuje schop-

nost oka reagovat na kontrastní podněty, 

tj. odlišit od sebe dvě plochy o různém jasu 

L
max

 a L
min

, L
max

 > L
min

. Kontrast C můžeme 

definovat například vztahem

C= 
L

max
 - L

min

L
max

 + L
min  

.

Kontrastní citlivost S představuje 

převrácenou hodnotu kontrastního 

prahu C
p
,

S= 1

C
p

 ,

kde kontrastní práh je nejmenší hodnota 

kontrastu, kterou ještě oko rozliší. Základ-

ním prvkem použitého testu kontrastní 

citlivosti je kruhové pole s periodicky 

proměnným jasem (podle funkce sinus), 

charakterizované kontrastem příslušných 

světlých a tmavých proužků a počtem pe-

riod (cyklů, proužků) na 1° (tzv. prostorová 

frekvence). K dispozici je vždy 8 polí o dané 

prostorové frekvenci s různým kontrastem, 

která jsou při vyšetření srovnávána s še-

dými nekontrastními poli. Kontrast právě 

rozlišeného pole je hledanou prahovou 

hodnotou při dané prostorové frekvenci. 

Při vyšetřování byly použity prostorové 

frekvence 6,0 a 12,0 cyklů/º (v testu jsou 

označeny jako test B a C). Vyšetřování 

probíhalo ze vzdálenosti 2,5 m. 

U každého vyšetřovaného byla nejprve 

určena optimální sférocylindrická korekce 

brýlemi a byl stanoven příslušný vizus 

a kontrastní citlivost. Poté byl změřen vizus 

a kontrastní citlivost s korekcí odpovídají-

cího sférického ekvivalentu SE. Následně 

proběhlo vyšetření předního segmentu 

oka štěrbinovou lampou za účelem vy-

loučení možných kontraindikací aplikace 

kontaktních čoček a autokeratometrem 

bylo proměřeno zakřivení rohovky. Poté 

byly na obě oči aplikovány kontaktní čočky 

a přibližně po 30 minutách byl proměřen 

vizus a kontrastní citlivost s nasazenými 

kontaktními čočkami.

Vizus byl měřen monokulárně i bi-

nokulárně, kontrastní citlivost pouze 

binokulárně. Veškerá data se zapisovala 

do protokolu. 

Použité  
kontaktní čočky

Při výzkumu byly aplikovány čtyři typy 

kontaktních čoček firmy Neomed s.r.o., 

běžně dostupné na českém trhu. Jejich 

charakteristiky najdeme v tab. 1. Sférický 

povrch mají kontaktní čočky FREQUEN-

CY® 55. Čočky FREQUENCY® 55 Aspheric, 

FREQUENCY® XC a biofinity® jsou asférické. 

Všechny použité kontaktní čočky mají 

měsíční režim výměny.

tab. 1  Seznam použitých kontaktních čoček

Kontaktní čočka Poloměr 
křivosti Průměr Materiál Obsah 

vody Dk/t Design

FREQUENCY® 55 8,6 14,2
Metafilcon A  

(hydrogel)
55 % 24 sférický

FREQUENCY® 55 
Aspheric

8,7 14,4
Metafilcon A  

(hydrogel)
55 % 19 asférický

FREQUENCY® XC 8,5 14,2
Omafilcon A  
(hydrogel)

60 % 31 asférický

biofinity® 8,6 14,0
Comfilcon A (si-
likon-hydrogel)

48 % 128 asférický

Vyšetřované osoby

Skupina vyšetřovaných čítala 13 osob  

ve věkovém rozpětí 20 až 37 let. Z toho  

7 osob mělo alespoň na jednom oku astig-

matickou korekci s průměrnou hodnotou 

cylindru –0,67 D, minimální hodnotou 

–0,25 D a nejvyšší hodnotou –1,25 D.  

Průměrná hodnota sférické korekce 

ve sférocylindrickém zápisu činila –2,51 D  

s nejnižší dioptrickou hodnotou –0,50 D  

a nejvyšší hodnotou –5,50 D. Korekce 

v přepočtu na sférický ekvivalent měla 

průměrnou hodnotu –2,65 D s minimem 

–0,50 D a maximem –5,50 D. 

Výsledky a zhodnocení

U každého figuranta byl pro každý 

hodnocený typ korekce stanoven roz-

díl naměřené veličiny (monokulárního 
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Srovnání jednotlivých typů korekcí bylo provedeno 

na základě průměrných hodnot rozdílů monokulárního 

a binokulárního vizu ΔV
mon

, ΔV
bin

 a kontrastní citlivosti pro 

test B a C, ΔS
B
 a ΔS

C
. Stanovené průměrné hodnoty jsou 

spolu s odpovídajícími směrodatnými odchylkami σ
ΔVmon

,  

σ
ΔVbin

, σ
ΔSB

 a σ
ΔSC

 shrnuty v tab. 2 pro všechny měřené osoby 

a dále v tab. 3 jen pro osoby, které měly alespoň na jednom 

oku astigmatismus.

Všechny průměrné tabulkové hodnoty jsou kladné. Jako 

nejhorší možná korekce se jeví zvolená referenční brýlová 

korekce přepočtená na sférický ekvivalent. Dále je patrný vý-

razný rozdíl v hodnotách kontrastní citlivosti mezi kontaktními 

čočkami a brýlemi ve prospěch kontaktních čoček.

Při hodnocení celého vzorku bylo většinou dosaženo nej-

lepších hodnot se sférickou kontaktní čočkou FREQUENCY® 55,  

pouze v hodnotách binokulárního vizu ji předčily čočky biofi-

nity® a FREQUENCY® XC. Ve srovnání s ostatními kontaktními 

čočkami dopadla nejhůře čočka FREQUENCY® 55 Aspheric. 

U figurantů s astigmatismem bylo dosaženo lepších hodnot 

se sférocylindrickou brýlovou korekcí než u kontaktních čoček 

pouze v případě monokulárního vizu. Nicméně v případě kon-

trastní citlivosti dosáhly kontaktní čočky u astigmatiků většinou 

výrazně lepších výsledků. Zobecnění závěru však omezuje nízký 

počet vyšetřovaných osob. Zohlednit bychom také měli fakt, že 

brýlová korekce byla realizována zkušebními brýlovými čočkami 

bez antireflexní úpravy.

Lucie Glogarová

absolventka studia optometrie na PřF UP v Olomouci

glogik@seznam.cz

tab. 2  Průměrné rozdíly kontrastní citlivosti a vizu

ΔS
B

σ
ΔSB

ΔS
C

σ
ΔSC ΔV

mon
σ

ΔVmon ΔV
bin

σ
ΔVbin

sph/cyl korekce 0,08 0,06 0,08 0,05 0,10 0,07 0,11 0,08
FREQUENCY® 55 0,18 0,08 0,29 0,10 0,16 0,06 0,18 0,07
FREQUENCY® 55 Aspheric 0,07 0,09 0,17 0,09 0,11 0,07 0,15 0,08
FREQUENCY® XC 0,12 0,08 0,16 0,07 0,15 0,09 0,21 0,09
biofinity® 0,15 0,08 0,22 0,07 0,11 0,08 0,21 0,09

tab. 3  Průměrné rozdíly kontrastní citlivosti a vizu u osob s astigmatismem

ΔS
B

σ
ΔSB

ΔS
C

σ
ΔSC ΔV

mon
σ

ΔVmon ΔV
bin

σ
ΔVbin

sph/cyl korekce 0,15 0,07 0,15 0,05 0,19 0,09 0,20 0,09
FREQUENCY® 55 0,20 0,09 0,30 0,11 0,17 0,07 0,27 0,05
FREQUENCY® 55 Aspheric 0,05 0,10 0,24 0,11 0,10 0,07 0,21 0,08
FREQUENCY® XC 0,15 0,09 0,11 0,07 0,11 0,10 0,23 0,08
biofinity® 0,17 0,08 0,20 0,05 0,13 0,09 0,31 0,05

a binokulárního vizu, kontrastní citlivosti pro testy B a C) 

od referenční hodnoty. Jako referenční hodnota byla u dané-

ho figuranta zvolena hodnota veličiny naměřená s brýlovou 

korekcí přepočtenou na sférický ekvivalent. Kladná hodnota 

rozdílu tedy znamená, že měřená veličina dosahuje vyšších 

(lepších) hodnot než u sférického ekvivalentu.

Placená inzerce
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Celá skupina hydrogelových kontaktních čoček Proclear® využívá 

unikátní řešení k omezení ztrát vody z materiálu a zabezpečení 

vyšší tolerance čoček na oku. Obecně se označuje jako PC 

technologie. Jejím základem je začlenění molekul fosfatidilcholinu (PC) 

do struktury hydrogelového materiálu. Tyto molekuly mají v přírodě 

nezastupitelnou funkci. Tvoří základní součást buněčných membrán 

a umožňují buňce žít v souladu s ostatními buňkami, aniž by je pro-

vokovala k obranné reakci. Kromě toho se vyznačují vysokou afinitou 

k vodě a brání tak povrchovému osychání. Uvnitř materiálu na výrobu 

kontaktních čoček fungují jako hydratační složka, která udržuje vysoký 

a stabilní obsah vody. Zlepšuje i celkovou biokompatibilitu kontaktní 

čočky a omezuje její vliv na prostředí oka. 

Novinka v oblasti  
jednodenních čoček

Materiál čoček Proclear® 1 day má velice stabilní obsah vody (60 %),  

což je zárukou jemných a flexibilních čoček s minimálním sklonem k osy-

chání a usazování depozit. Dostatečná propustnost pro kyslík splňuje 

kritéria pro bezpečný denní režim používání čoček. 

Ve výsledku jsou čočky Proclear® 1 day díky PC technologii měkčí, 

výrazně snášenlivé, stabilně vlhčí a komfortnější po mnoho hodin den-

ního používání. Povrchová vrstva vody navíc výrazně omezuje usazování 

proteinů a lipidů.

Přední optická plocha kontaktní čočky má asférický design. Význam-

ně omezuje vliv sférických aberací na kvalitu vidění a zlepšuje ostrost 

za všech světelných podmínek. 

Průměr 14,2 mm a parametr zakřivení 8,7 mm v kombinaci s nově 

optimalizovaným designem zadní plochy umožňuje úspěšnou aplikaci 

na všechny typy rohovek bez omezení. Nová patentovaná technologie 

zaoblených okrajů zlepšuje kontakt čočky s okem bez obav z dráždění v ob-

lasti limbu. Rozsah dioptrií u čoček Proclear® 1 day je od +6,0 do –10,0 D. 

Závěr
Kontaktní čočky Proclear® 1 day rozšiřují nabídku jednodenních čo-

ček o velmi kvalitní osvědčený materiál zaručující výraznou snášenlivost 

a opravdu celodenní pocit pohodlí.

Bc. Tomáš Dobřenský

optometrista, odborný konzultant, NEOMED s.r.o.

tomas.dobrensky@neomed.cz

Proclear® 
1 Day
Jednodenní 
kontaktní 
čočky

www.neomed.cz

•  Unikátní hydrogelový materiál 
v kategorii jednodenních čoček

•  Vysoká odolnost proti osychání 
a usazování depozit

•  Stabilní pohodlí po celý den

•  Asférická optická zóna

•  Optimalizovaný design zadní 
plochy, zaoblené okraje

Přirozený 
pocit 
pohodlí…

…po celý den.

Proclear® 
1 day
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silikon-hydrogelové
Nové

Avaira®

Existuje mnoho důvodů, proč hod-
notíme konkrétní kontaktní čočky 
jako pohodlné. K dosažení opravdu 

špičkové úrovně pohodlí však platí jed-
no zásadní obecné pravidlo, které musí 
splňovat každá kontaktní čočka: vlhké je 
dobré.

Novinka na trhu silikon-hydrogelo-

vých měsíčních čoček, kontaktní čočky 

Avaira® od společnosti CooperVision, toto 

pravidlo beze zbytku splňuje. Při jejich 

výrobě se využívá osvědčená unikátní 

technologie Aquaform™, podobně jako 

u kontaktních čoček Biofinity®. Výsledný 

materiál přirozeně váže vodu uvnitř čočky 

(46 %). Udržuje ji tak stabilně vlhkou a za-

ručuje pocit pohodlí bez nutnosti dalších 

speciálních povrchových úprav nebo 

přídavných zvlhčujících látek. 

Další výraznou odlišností od ostatních 

materiálů je začlenění dlouhých řetězců 

silikonu do struktury materiálu. Silikonová 

složka tak lépe plní svou základní funkci –  

s její pomocí se přes strukturu čočky 

přenáší kyslík a ostatní nízkomolekulární 

plynné látky. Množství silikonu uvnitř 

čočky potřebné k dosažení vysoké pro-

pustnosti je tak výrazně nižší. Čím méně 

silikonu je obsaženo v materiálu, tím jem-

nější a smáčivější je celá kontaktní čočka. 

Výsledný modul pružnosti kontaktních 

čoček Avaira® je pouhých 0,5 MPa. 

Materiál na výrobu kontaktních čo-

ček Avaira® je navíc opatřen UV filtrem. 

Kontaktní čočky s UV filtrem samozřejmě 

nejsou plnohodnotnou náhradou brýlí 

absorbujících UV záření nebo slunečních 

brýlí, především proto, že nechrání celý 

povrch oka a jeho okolí. Přesto je lze po-

važovat za další stupínek směřující k co 

nejlepší ochraně lidského zraku.

Při vytváření designu čoček používá 

společnost CooperVision již osvědčené 

postupy a ty dále zlepšuje. Tradičně 

využívá přední asférické optické plochy 

k eliminaci nežádoucích sférických abe-

rací. Celkově se tato koncepce projevuje 

zlepšeným viděním za špatných světel-

ných podmínek. Eliminován je také vliv 

drobných astigmatických vad nebo počí-

najících presbyopických obtíží.

Zadní plocha čočky má vícekřivkový 

design, který spolu s výrazně jemnějším 

materiálem dobře kopíruje tvar většiny 

rohovek. Při výrobě čoček je tak možné 

kontaktní čočky
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použít jeden parametr zakřivení a jeden průměr čočky. Paten-

tovaná technologie zaoblených okrajů čočky Avaira® omezuje 

dráždění v místě kontaktu s okem a víčky a podílí se tak na vý-

borné celodenní snášenlivosti těchto kontaktních čoček.

V průběhu srovnávacích klinických studií mělo pocit po-

hodlí na konci dne přes 86 % respondentů, a to jak v polovině, 

tak na konci měsíčního cyklu nošení kontaktních čoček Avaira®. 

Přes 90 % uživatelů1 zhodnotilo kontaktní čočky Avaira® jako 

celkově pohodlné. 

Kontaktní čočky Avaira® jsou určeny k měsíční plánované 

výměně při dodržení zásad denního režimu používání. Nositel 

těchto čoček má možnost volby mezi novým produktem 

a kontaktními čočkami Biofinity®, které mají další výhodné 

vlastnosti. Díky kontaktním čočkám Avaira® se na našem trhu 

objevuje další výjimečné technologické zpracování unikátního 

silikon-hydrogelového materiálu. 

Bc. Tomáš Dobřenský

optometrista, odborný konzultant, NEOMED s.r.o.

tomas.dobrensky@neomed.cz

1 CooperVision data on file

Nové kontaktní čočky 
Avaira®

Přirozeně smáčivé, 
neuvěřitelně pohodlné

‘the happy eyeland’

•  Méně silikonu a více vody, kontaktní 
čočky zůstávají vlhké a pohodlné

•  Propouštějí více kyslíku k oku

•  Měkčí a pružnější materiál 
s UV filtrem

•  Asférický design optické části 
pro lepší vidění

•  Zaoblené okraje výrazně zlepšují 
snášenlivost a celodenní pohodlí

www.neomed.cz

Parametry kontaktních čoček Avaira®
Materiál Enfilcon A s UV filtrem
Zakřivení (BC) 8,5 mm
Průměr 14,2 mm
Design sférická přední plocha, zaoblené 

okraje
Dioptrický rozsah plan až –12,0 D, +0,25 až +8,0 D 

(červenec 2009)
Obsah vody 46 %
Středová tloušťka (–3,0 D) 0,08 mm
Dk 100
Dk/t (–3,0 D) 125
Manipulační zabarvení světle modré
Plán výměn měsíční
Režim používání denní
Balení 6 kusů v balení
Péče MPS nebo peroxidové systémy 
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silikon-hydrogelovými 
kontaktními 
čočkami na světě

Seznámení s prvními 
jednodenními jednorázovými 

Blíží se desetileté výročí uvedení 

silikon-hydrogelových čoček na trh. 

Na základě klinických zkušeností 

i kontrolovaných klinických studií je 

stále jasnější, že tyto materiály přinášejí 

našim pacientům mnoho výhod. Díky 

těmto materiálům se výrazně snížil výskyt 

hypoxických změn, jako jsou epiteliální 

mikrocysty, stromální strie, endoteliální 

polymegatismus, limbální hyperemie, 

neovaskularizace a myopický posun, a to 

včetně horní arkuatní epiteliopatie (SEALs), 

papilární konjunktivitidy související s kon-

taktními čočkami (CLPC) a rohovkových 

erozí. Silikon-hydrogely jsou obecně 

více hydrofobní než materiály na základě 

materiálu p-HEMA, což je příčinou zvý-

šeného usazování hydrofobních depozit 

ze slzného filmu, zejména lipidů. Navíc 

byl v posledních letech pozorován nárůst 

inkompatibilit mezi různými kombinacemi 

silikon-hydrogelových materiálů a systé-

mů péče s konzervačními látkami, což 

má za následek zvýšený výskyt barvících 

se defektů rohovky vyvolaných roztoky 

(SICS). Se zavedením vysoce propustných 

čoček pro kyslík nedošlo ani k očekávané-

mu snížení rizika mikrobiální keratitidy při 

prodlouženém nošení. U pacientů se při 

tomto způsobu nošení nadále vyskytují 

různé zánětlivé a infiltrativní změny, a to 

stejně často jako u opakovaně používa-

ných hydrogelových čoček.

Ve většině případů lze výše uvedené 

stavy snadno řešit různými postupy. Větši-

nu problémů u pacientů s mechanickými 

komplikacemi může vyřešit převedení 

z prodlouženého na denní nošení nebo 

použití materiálů s nižší tuhostí. Výskyt 

SICS může být minimalizován převedením 

pacienta na peroxidové systémy nebo 

na určité víceúčelové roztoky, nebo použi-

tím novějších silikon-hydrogelových mate-

riálů, které v kombinaci s většinou systémů 

péče vykazují minimální riziko SICS. Riziko 

mikrobiální keratitidy může být sníženo 

převedením z prodlouženého na denní 

nejen u nových nositelů, ale k reverzi těch-

to nálezů dochází i u stávajících pacientů. 

Je to způsobeno tím, že silikon-hydrogely 

umožňují mnohonásobně vyšší přísun 

kyslíku k rohovce než konvenční hydrogely 

založené na materiálu p-HEMA. Díky tomu 

se silikon-hydrogelové čočky dočkaly 

u klinických odborníků rychlého přijetí 

a mají dnes v mnoha zemích významné 

zastoupení v případě nových aplikací i při 

převádění z čoček vytvořených z jiných 

materiálů.

Přes své zřejmé výhody tyto mate-

riály ještě nedosáhly úplné dokonalosti, 

protože i u nich jsou stále pozorovány 

různé komplikace, především pokud 

jsou použity pro prodloužené nebo 

kontinuální nošení. I když se modulus 

(tuhost) některých silikon-hydrogelů 

s relativně vysokým obsahem vody blíží 

tradičním hydrogelům, velká část silikon-

hydrogelových materiálů má kvůli obsahu 

siloxanového monomeru vyšší tuhost než 

hydrogely. To může u některých pacientů, 

kteří jsou převáděni na silikon-hydrogely 

z ohebnějších hydrogelových čoček, vést 

v období adaptace ke sníženému pohodlí. 

Je uváděna i řada mechanických kompli-

kací (především při prodlouženém nošení), 

které mohou souviset se zvýšenou tuhostí, 
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1    Spotřeba kyslíku na celé ploše rohovky není ovlivněna nošením kontaktní čočky 1•DAY ACUVUE® TruEye™. Spotřeba kyslíku rohovkou byla zjišťována metodou podle Brennana. Brennan NA. Beyond flux: Total corneal oxygen consumption as an index of corneal oxygenation during contact lens wear. Optometry and Vision Science 2005; 82(6): 467–472
2   JJVC, data on file 2009
* Kontaktní čočky s UV filtrem nenahrazují sluneční brýle s UV filtrem, protože nezakrývají celé oko a jeho okolí.

1•DAY ACUVUE® TruEye™ a HYDRACLEAR®1 jsou ochranné známky JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. © Johnson & Johnson Vision Care, divize Johnson & Johnson, s. r. o., 2009.

4 DIMENZE ZDRAVÝCH OČÍ
ZDRAVÍ, KTERÉ UVIDÍTE

Spotřeba kyslíku1 (100%) odpovídá oku
bez nasazené čočky.

Klidnější oči

KAŽDODENNÍ ZDRAVÍ
Hygiena a pohodlí nové, 
svěží čočky každý den.

Svěží oči

OCHRANA ZDRAVÍ OČÍ
Nejvyšší úroveň ochrany proti UV záření 

dostupná mezi všemi jednodenními 
kontaktními čočkami.

Oči chráněné proti UV záření *

ZDRAVÍ, KTERÉ POCÍTÍTE
Hedvábně jemné a zvlhčené2 kontaktní 
čočky díky technologii HYDRACLEAR®1 

Pohodlí pro oči

1•DAY ACUVUE® TruEye™ 

zdravém nošení 
kontaktních čoček

Velký krok 
vpřed ve

1DTE_CeskaOcniOptika_A4_INSIDE_TISK.indd   1 18.5.2009   11:05:57
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nošení a pomocí novějších silikon-hyd-

rogelových materiálů obsahujících různé 

zvlhčující složky, které zlepšují smáčivost 

a pohodlí. Při problémech s usazeninami 

doporučíme pacientům, aby své čočky 

denně v rámci pravidelné péče jednoduše 

mechanicky čistili a oplachovali nebo aby 

čočky častěji vyměňovali, což snižuje vý-

skyt především lipidových usazenin.

V několika posledních letech se stala 

výměna po dvou týdnech nošení nej-

kratším režimem výměny u silikon-hyd-

rogelových čoček, mnoho pacientů však 

stále vyměňuje své čočky až po čtyřech 

týdnech. Jednodenní čočky přitom v Ja-

ponsku, ve Skandinávii a Velké Británii 

tvoří třetinu všech aplikovaných měkkých 

čoček. Tento způsob nošení hydrogelo-

vých materiálů poskytuje výrazné výhody 

s celkově menším výskytem komplikací, 

menším počtem neplánovaných kontrol 

a vyšší spokojeností pacientů, především 

těch, u kterých se vyskytuje alergické po-

stižení očí. Použití tohoto způsobu nošení 

u silikon-hydrogelových čoček by zjevně 

vedlo k překonání problémů spojených 

s usazeninami a inkompatibilitou s roztoky 

určenými k péči o čočky. Navíc by tato mož-

nost zvýšila pohodlí používání a odstranila 

kompromisy fyziologických reakcí, které 

jsou spojeny se současnými jednodenními 

jednorázovými hydrogelovými čočkami, 

především pokud jsou nošeny dlouhou 

dobu nebo pokud si s nimi pacienti občas 

zdřímnou. Kontaktologové si však musí 

být vědomi toho, že dokonce i nošení 

jednodenních čoček může vést k vážným 

komplikacím, především je-li tento způsob 

nošení zneužíván. Pacientům musíme 

stále připomínat, že kontaktní čočky patří 

mezi zdravotnické prostředky a že správné 

hygienické postupy, především při jejich 

nasazování, jsou pro bezpečné a pohodlné 

nošení nezbytné.

Silikon-hydrogelové čočky pro denní 

jednorázové používání nebyly dosud 

k dispozici vzhledem k výrobním po-

stupům, které bránily produkci cenově 

dostupných jednodenních jednorázových 

čoček z těchto materiálů. V květnu 2008 

však společnost Johnson & Johnson Vision 

Care uvedla na trh první jednodenní jed-

norázové silikon-hydrogelové kontaktní 

čočky 1-Day Acuvue TruEye. V současné 

době jsou tyto čočky dostupné ve Velké 

Británii a v Irsku a v nadcházejících mě-

sících budou uváděny na další trhy. Tyto 

čočky jsou vyrobeny z nového materiálu 

narafilcon A a využívají novou verzi pa-

tentované technologie Hydraclear, kterou 

používá společnost Johnson & Johnson 

při výrobě všech silikon-hydrogelových 

čoček. Pro jednorázové čočky byla vy-

vinuta modifikace této technologie. Její 

součástí je vysoký obsah zvlhčující složky 

polyvinylpyrolidonu (PVP) v celém obje-

mu čočky. Čočky dosahují transmisibility 

kyslíku (Dk/t) 118 (měřeno polarografickou 

metodou „edge and boundary corrected“), 

která je výrazně vyšší než u jiných v sou-

časnosti dostupných denních jednorázo-

vých čoček. Výhody vysoké hodnoty Dk/t 

z hlediska prevence rozšíření bulbárních 

spojivkových cév a limbální hyperemie 

vidíme na obr. 1. Takové ilustrace mohou 

kontaktologům pomoci představit pacien-

tům zdravotní výhody silikon-hydrogelo-

vých materiálů. 

Kontaktní čočky 1-Day Acuvue Tru-

Eye mají podobný modulus jako čočky 

Acuvue Oasys a podobný obsah vody 

jako čočky Acuvue Advance a Biofinity. 

Lze předpokládat, že tato kombinace 

vysokého obsahu vody a nízké tuhosti 

u silikon-hydrogelové čočky (obr. 2) pomů-

že překonat problémy, které nastávaly při 

převádění nositelů hydrogelových čoček 

na některé čočky silikon-hydrogelové. Pře-

devším se jedná o pohodlí a mechanické 

komplikace. V nedávné době proběhlo 

několik studií, při nichž byly zjištěny jasné 

výhody z hlediska pohodlí při převodu 

nositelů konvenčních čoček na čočky 

silikon-hydrogelové. Lze očekávat, že nové 

jednodenní silikon-hydrogelové čočky 

mohou pomoci pacientům se zkrácenou 

dobou pohodlného nošení konvenčních 

denních jednorázových čoček (navíc 

k těm pacientům, kteří nosí konvenční 

čočky s dvoutýdenní nebo čtyřtýdenní 

výměnou). Společnost Johnson & Johnson 

Vision Care uvádí, že tyto čočky mají nízký 

koeficient tření, což poskytuje vynikající 

obr. 1  Stejný pacient po osmi hodinách nošení: 
jednodenní jednorázové čočky na pra-
vém oku (nahoře) a 1-Day Acuvue TruEye 
na levém oku (dole). Je vidět zřetelný 
rozdíl úrovně bulbární spojivkové hyper-
emie (fotografie se svolením Dr. Shehzad 
Naroo).
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• široký klobouk
• sluneční brýle s UV fi ltrem
• kontaktní čočky s UV fi ltrem*

pokud nakoupí 2 balení jednodenních
kontaktních čoček ACUVUE® získají 

CHLADÍCÍ TAŠKU ZDARMA

Nabídka platí pro nákup kontaktních čoček 

1•DAY ACUVUE® MOIST™ a 1•DAY ACUVUE® TruEye™ do vyprodání zásob.

Pro více informací, prosím, kontaktujte svého obchodního zástupce.

* Kontaktní čočky s UV fi ltrem nenahrazují sluneční brýle s UV fi ltrem, protože nezakrývají celé oko a jeho okolí.

ACUVUE®, 1•DAY ACUVUE® TruEye™, 1•DAY ACUVUE® MOIST™ a THE DIFFERENCE IS REAL™ jsou ochranné známky JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. © Johnson & Johnson Vision Care, divize Johnson & Johnson, s.r.o., 2009

Pro vaše klienty jsme připravili 
letní promo akci:

  Ať si Vaše oči užívají dovolenou...

• široký klobouk

     ... s úplnou ochranou proti UV záření!

son & Johnson, s.r.o., 2009

J&J_UV_2009_Poster_A4_CZ_TISK.indd   1 19.5.2009   16:34:45
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prvotní pocit pohodlí a pravděpodobně 

i lepší pocit pohodlí na konci dne. Kontakt-

ní čočky mají indikátor rub-líc. V současné 

době jsou dostupné s jedním zakřivením 

a v minusových hodnotách. Brzy bude 

následovat další hodnota zakřivení a vyšší 

minusové a také plusové hodnoty. Navíc 

tyto čočky poskytují ochranu první třídy 

proti UV záření. Výhody ochrany před UV 

zářením jsou obecně uznávány a několik 

publikací potvrdilo, že kontaktní čočky 

s UV filtrem poskytují účinnou pomoc při 

ochraně oka před nadměrnou expozicí 

UV záření.

Po velkém očekávání jsme se dočkali 

zavedení silikon-hydrogelového materiálu 

v oblasti jednodenních čoček, což je pro 

kontaktology cenným přínosem. Umožňu-

je jim to řešit fyziologické kompromisy, se 

kterými se dosud setkávali při rozhodování 

ohledně aplikace denních jednorázových 

čoček.

Originál článku: Jones, L., Woods, C.: An eye on the 

world’s first silicone hydrogel daily disposable CL. 

Optician, 03.10.08

Prof. Lyndon Jones je profesorem na School of 

Optometry a pomocným ředitelem střediska Centre 

for Contact Lens Research. Dr. Craig Woods je mana-

žerem výzkumu ve středisku Centre for Contact Lens 

Research na University of Waterloo.

Parametry kontaktních čoček 1-Day Acuvue TruEye

Materiál narafilcon A

Obsah vody 46 %

Zvlhčující složka Ano, technologie Hydraclear-1

Modulus 0,66 MPa

Skupina FDA 1

Permeabilita kyslíku* (Dk) (x10-11) 100

Transmisibilita kyslíku* (Dk/t) (x10-9) 

pro –3,00 D

118

Rádius 8,5 mm (9,0 mm bude následovat)

Průměr 14,2 mm

Centrální tloušťka pro –3,00 D 0,085 mm

Rozsah hodnot –0,50 D až –6,00 D (po 0,25 D) 

(plusové a vyšší minusové hodnoty 

budou následovat)

Blokáda UV záření 97 % UV-A, 99 % UV-B,

1. třída UV ochrany

Indikátor rub-líc Značka 1-2-3

*Měřeno polarografickou metodou „edge and boundary corrected“

obr. 2  Obsah vody a modulus silikon-hydro-
gelových a konvenčních hydrogelových 
materiálů. (Uvedené hodnoty jsou 
převzaty od výrobců a nebyly získány 
standardizovanou metodou.)

Obsah vody (%)
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neobsahují konzervanty a nenarušují tak slzný film oka

obsahují kyselinu hyaluronovou, která napomáhá obnově 
epitelu rohovky

a především jsou vhodné pro uživatele všech typů 
kontaktních čoček, aniž by museli během léčby syndromu 
suchého oka přerušovat jejich užívání 

www.oxyal.cz

Oční kapky Oxyal 

Další informace o očních kapkách Oxyal se dozvíte z webu

Oxyal - léčíme suché oko bez konzervantů!

Placená inzerce

Lidé zvyklí na kontaktní čočky se jich 
většinou po dobu léčby syndromu suché-
ho oka musí vzdát. Nošení kontaktních 
čoček často prohlubuje nepříjemné 
pálení a řezání v oku, což je většinou 
způsobeno přítomností konzervačních 
látek v očních kapkách. Konzervanty 
v oku narušují jeho přirozený slzný film. 
Slzný film vytváří ochranný štít na povrchu 
oka, zvlhčuje jej a vytváří na něm hladký 
optický povrch, který umožňuje vytvořit 
ostrý obraz na sítnici. Tento film má 
i preventivní funkci – odstraňuje bakterie 
a odloučené buňky rohovky a obsahuje 
protibakteriální látky. Kromě jiného je slzný 
film i nosičem kontaktních čoček. 

Syndrom suchého oka se začíná po-
čítat mezi civilizační choroby, protože 
se vyskytuje u čím dál vyššího počtu 
lidí. Na vině je prašné, klimatizované 
prostředí, v němž člověk pracuje, dlouhé 

hodiny strávené před monitorem, kdy 
je oko po dlouhou dobu v nehybném 
stavu. Ženy užívající antikoncepci nebo 
v klimakteriu jsou vlivem hormonálních 
změn také náchylnější k rozvinutí syndro-
mu suchého oka. 

Jako podpůrný prostředek léčby su-
chého oka lékaři doporučují užívat oční 
kapky, které oko lubrikují a napomáhají 
obnově slzného filmu i epitelu rohovky. 
Výhodou očních kapek Oxyal je, že při 
jejich užívání se pacienti nemusí vzdá-
vat nošení kontaktních čoček. Kromě 
toho, že Oxyal neobsahuje konzervanty, 
je v jeho složení přítomno i 0,15 % kyseliny 
hyaluronové, která napomáhá obnově 
epitelu rohovky. Kyselina hyaluronová 
jako hlavní složka těchto očních kapek 
je vhodnou náhradou vodné složky 
slzného filmu. Je schopná vázat vodu 

a svými biofyzikálními vlastnostmi umí 
zajistit delší čas uchování slzného filmu 
na rohovce. Přítomnost minerálů jako 
hořčík, chloridy, draslík, vápník nebo 
sodík napomáhá udržovat oční povrch 
v přirozeném fyziologickém stavu. 

Podle zkušeností pacientů je Oxyal 
velmi dobře snášen. Po aplikaci nezpů-
sobuje pálení a štípání a pro mnoho 
pacientů, kteří se léčí se syndromem 
suchého oka, tak představuje jedinou 
volbu očních kapek. 

Nejčastější příznaky suchého oka: 
pálení, řezání v očích,• 
pocit cizího tělesa v oku,• 
tlak,• 
rozostřené vidění (narušený slzný • 
film může zhoršit i ostrost vidění),
zarudnutí.• 

Lidé s kontaktními čočkami potřebují 
oční kapky bez konzervantů
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Křížovka o ceny
Vážení luštitelé, v tomto čísle pro Vás tajenku připravila firma SAGITTA Ltd., spol. s r.o., která rovněž věnovala ceny pro výherce. 

Vyluštění tajenky zašlete do 31. 7. 2009 na adresu redakce: EXPO DATA spol. s r.o., Česká oční optika, Výstaviště 1, 648 03 Brno. Z došlých 

odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří obdrží jako cenu exkluzivní značkové sluneční brýle.  

Výherci z č. 1/2009: exkluzivní značkové sluneční brýle získávají Jindřich Šalamon, OPTIKA TRIO, Chrudim; Marian Němec, Velké Meziříčí; 
Alena Lichovníková, TOP OPTIK GRŮZOVÁ, Uherský Brod.
Správné znění tajenky z č. 1/2009: Se Sagittou na mistrovství světa v atletice do Berlína.




