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Vyberte si torickou čočku, která 
vám zaručí, že vašim pacientům nic neunikne. 1

Vaše objednávky volejte na tel. čísla: 227 012 171 nebo 800 444 414.
1. 80 % pacientů souhlasí, že ACUVUE® OASYS™ for ASTIGMATISM  jim umožnily vynikající a stabilní vízus, i při pohledech různými směry kdykoliv po celý den. Paralelní, maskovaná 2 týdenní studie,  kdy účastníkům nebyla známá ani značka kontaktní čočky, ani zadavatel studie, 132 účastníků testovalo různé torické čočky existující na trhu. 

JJVC Data on File, 2008. 2. Young et al. Hydrogel Lens Comfort in Challenging Environments and the Effect of Refitting with Silicone Hydrogels. Optometry and Vision Science, 2007;84 (4): 301-308. 3. Data on File, 2008.

ACUVUE® OASYS™ for ASTIGMATISM  a ACUVUE® SEE WHAT COULD BE™ jsou ochranné známky JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. © Johnson & Johnson Vision Care, divize Johnson & Johnson, s. r. o., 2009.

         NYNÍ 

NOVĚ ROZŠÍŘENÉ 

  PARAMETRY!

Vhodné pro více než 90 % pacientů s astigmatismem3

Plano až -6,00D (v krocích po 0,25D) 

cyl: -0,75D, -1,25D, -1,75D  osa: 10º do 180º (v krocích po 10º)
cyl: -2,25D osa: 180º +/-20º & 90º +/-20º

-6,50D do -9,00D (v krocích po 0,50D)

cyl: -0,75D, -1,25D, -1,75D  osa: 10º do 180º (v krocích po 10º)
cyl: -2,25D osa: 180º +/-20º & 90º

+0,25D do +6,00D (v krocích po 0,25D)

cyl: -0,75D, -1,25D, -1,75D  osa: 180º +/-20º & 90º +/-20º
cyl: -2,25D (listopad 2009) osa: 180º +/-20º & 90º

ACUVUE® OASYS™ for ASTIGMATISM  

je jediná kontaktní čočka, která 

kombinuje patentovaný Accelerated 

Stabilisation Design s naší unikátní 

technologií HYDRACLEAR® Plus navr-

ženou tak, aby si vaši pacienti s astig-

matismem užili ostré a jasné vidění.2
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Držíte v ruce listopadové číslo neboli 

číslo předvánoční. A protože podzim 

a zima jsou nejvhodnější doba na spřádání 

příběhů – znáte to z pohádek: dřív prý lidé 

seděli ve světnici u kamen u horkého čaje, 

drali peří, povídali si a určitě se smáli – po-

dělím se s vámi hned o dva.

V tom prvním vystupuje zákaznice, 

která spěchá na ples a těsně před nazutím 

střevíčku se jí poškodila kontaktní čočka. 

A byla pochopitelně poslední. Protože to 

má po cestě, sprintuje do „své“ optiky, kde 

má založenou kartu. Přibíhá těsně před 

zavřením. A bác – na dveřích cedulka „dnes 

od 17.00 hod inventura“. Nad stolem se 

sklánějí pán a paní a v ruce drží papíry se 

sloupky čísel. Zákaznice chvilku váhá, pak 

zaklepe a udělá přes sklo pantomimické 

gesto rukama znázorňující čočky. Paní 

se zvedne od stolku, odemkne, pozve ji 

dál a přestože je už zavřeno, obslouží ji, 

usměje se a popřeje jí hezký ples. 

Pointu příběhu už asi dořeknete 

za mě. Výbornou optiku nedělá jen mo-

derní sortiment zboží, špičkové přístroje 

a dokonalé znalosti – to všechno se dá 

objektivně získat. Výbornou dělá optiku to 

„něco navíc“, co tam pro vás udělají – pro-

tože zákazníky to uklidní, příjemně potěší – 

a musím přiznat, že i dojme. (Dodatek: 

tento příběh se zakládá na skutečných 

událostech.)

Druhý příběh dodávám už jen pro 

odlehčení. Většina nás lidí, kteří plní-

me pracovní povinnosti, se už ráno 

ve vozech tváříme tak nějak „pracovně“. 

Představte si, že vám tuhle pracovní tvář 

v ranní ospalé tramvaji naprosto nabourá 

jeden malý 4letý špunt otázkou: „Teto, exis-

tují bubáci?“ Naráz se všichni probudíte 

a číháte, co ta teta odpoví a v duchu si 

začnete vybavovat dávný pohádkový svět, 

ve kterém se prolínaly skutečné i smyšlené 

postavy a svět byl krásně pestrý (a když 

jste se někdy báli, bylo to až rytířsky dob-

rodružné, protože jste většinou nad svými 

malými strachy vyhráli). Přeji vám, ať je váš 

svět pestrý a všechny vaše strachy berete 

jako dobrodružná klání s miniaturními 

porazitelnými rytíři.

Užijte si hezký podzim a zimu a v příš-

tím roce nechť vás potkávají jen příjemné 

zážitky a příběhy s dobrým koncem.

A nezapomeňte, že příští rok vychází-

me v jiných termínech, takže si do svého 

skutečného i snového světa poznačte: 

leden, duben, srpen, listopad.

Věra Pichová
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Obyčejné brýlové čočky bývají špinavé. Brýlové čočky s povrchovou úpravou Crizal ne.

©
 P

ho
to

 : 
C

O
R

B
IS

Díky použití jedinečné technologie je brýlová čočka s povrchovou úpravou Crizal mnohem odolnější proti usazování
nečistot, než běžné brýlové čočky, které navíc nenabízí minimalizaci reflexů, odolnost proti poškrábání a jasné vidění.
Kvalitní vidění s povrchovou úpravou Crizal teď můžete vyzkoušet sami.

www.crizal.cz

R o z d í l k t e r ý ( m ) v i d í t e

OdleskyNečistotyPoškrábání

Nový Crizal.  Odstraňuje 3 nepřátele jasného vidění .

inz Crizal UFO A4  3.11.2009  15:26  Stránka 1
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Stránky
Společenstva

Kongres 
OPTOMETRIE 2009

V pořadí již čtvrtý kongres pořádaný Společenstvem v rámci 

národního celoživotního vzdělávání optometristů proběhl 

letos během druhého zářijového víkendu opět na Univerzitě 

Hradec Králové.

Akce se zúčastnilo 300 odborníků, především optometristů, 

ale i optiků, studentů optometrie, ortooptiček, oftalmologů 

a také kolegů ze Slovenska.

Program dvoudenního kongresu byl sestaven ze sedmi 

přednášek a šesti workshopů osvětlujících následující odbor-

nou problematiku: oko a refrakční operace, binokulární vidění 

a synoptofor, UV záření a zrakový orgán, makulární degenerace, 

oční úrazy, amblyopie, mentálně postižení pacienti, rohovkový 

topograf, heteroforie a fixační disparita, prizmatická korekce, 

prizmatické brýlové čočky, vyměřování adicí, specifické poruchy 

učení a optometrie.

Po společenské stránce byl kongres okořeněn již tradičním 

večírkem s rautem, který kromě jídla, pití, hudby a tance nabízí 

především příjemné prostředí pro setkání odborníků a známých 

z české optometrické „rodiny“.

Odborný program pak vyvrcholil závěrečnou nedělní dis-

kusí na téma „Co je to optometrie?“ Diskutovalo se především 

o problémech oboru, názorech na stávající profesní legislativu 

a vzdělávání, plánech do budoucna i o předpovědích dalšího 

vývoje profese. Tohoto závěrečného bodu programu se v neděli 

zúčastnil plný počet účastníků. Celková úroveň diskusí velmi po-

těšila organizátory, neboť dokázala, že optometrie se v naší zemi 

stává doopravdy kultivovanou, sofistikovanou, vysokoškolsky 

vzdělávanou zdravotnickou profesí, která si získává nenahradi-

telné místo v oblasti primární péče o zrak obyvatel. Věříme, že 

k tomuto pozitivnímu vývoji přispíváme jak naší každodenní 

činností, tak i prováděním potřebných legislativních úprav, 

vytvářením vhodného profesního prostředí a v neposlední řádě 

také právě každoročním pořádáním kongresů OPTOMETRIE.

pořadatel 

hlavní sponzor

sponzor

sponzor
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Děkujeme všem přednášejícím za je-

jich čas a přípravu prezentací, které pro-

běhly na velmi profesionální úrovni. Před-

nášky připravili: Bc. Jiří Žaloudek, Mgr. Petr 

Veselý, Mgr. Pavel Beneš, MUDr. Radek 

Girgle, Ing. Ivan Vymyslický, Bc. Martina 

Nováková, MSc., Petr Kašpar, Bc. Daniel 

Mrva, Mgr. Sylvie Petrová, RNDr. František 

Pluháček, Martin Suder, Tomáš Haberland 

a Jakub Vrba.

Finančně náročný kongres by při 

udržení rozumné výše účastnických po-

platků nemohl proběhnout bez podpory 

sponzorů, společností Sagitta a Danae, 

a především pak bez přispění tradičně 

hlavního sponzora, společnosti Optika 

Čivice. Sponzorům děkujeme za sebe 

i za všechny účastníky kongresu.

Úspěšnost kongresů OPTOMETRIE 

a jejich zařazení do profesního kalendáře 

českých optometristů nás povzbuzuje 

k organizování dalších ročníků. Těšíme se 

proto na setkání na příštím vzdělávacím 

kongresu na podzim 2010.

Výročí 100 let 
optometrického 
vzdělávání v Německu

Dne 3. října 2009 proběhla v berlín-

ské Beuth Hochschule für Technik (která 

je součástí místní University of Applied 

Sciences) oslava u příležitosti výročí 100 let 

optometrického vzdělávání v Německu. 

Akce se zúčastnily všechny klíčové 

osobnosti, instituce a obchodní spo-

lečnosti z oboru optiky a optometrie 

z německy mluvících zemí a zástupci 

mezinárodních profesních organizací, 

tedy zástupci německých škol, prezidenti 

profesních společenstev z Německa, 

Rakouska, Švýcarska a České republiky, 

prezidenti a zástupci Evropské rady opto-

metrie a optiky (ECOO), Evropské akade-

mie optometrie a optiky (EAOO) a zástupci 

německého optického průmyslu.

Českou optiku a optometrii reprezen-

toval Beno Blachut, prezident Společen-

stva, který při úvodním proslovu pozdravil 

zúčastněné jménem českých optiků a op-

tometristů. Zdůraznil dlouholetou prová-

zanost české profese s profesí německou 

a daroval berlínské škole bibli české optiky – 

Technický sborník oční optiky.

obr. 1  Beno Blachut, prezident SČOO, zdraví 

za Českou republiku účastníky
Ing. Pavel Šebek zde pak z pozice se-

kretáře vzdělávacího výboru ECOO jednal 

o připravovaném projektu udělování akre-

ditací evropským vzdělávacím institucím 

(včetně Beuth Hochschule) na úrovni 

Evropského diplomu z optometrie. 

Vzdělávání v profesi optometrie 

v Německu probíhá a je praktikováno 

na vysoké úrovni: již před 100 lety se začala 

vyučovat na první škole ve městě Mainz, 

která se po dvou letech přestěhovala právě 

do Beuth Hochschule v Berlíně. Postupně 

vzniklo mnoho škol, jako například škola 
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v Aalenu, v Kolíně nad Rýnem, v Mnichově, v Jeně a v dalších 

částech Německa. Během posledního desetiletí přešlo německé 

vzdělávání v této profesi z orientace zaměřené na praktickou 

řemeslnou optickou praxi na úroveň zdravotní primární péče 

o zrak obyvatel. Dnes probíhá vzdělávání v této profesi nejmo-

derněji právě na berlínské škole, kde mohou studenti získat 

vzdělání bakalářské, magisterské a dále dokonce i speciální 

magisterské, při němž je studium doplněno o klinickou část, 

čímž se dosahuje nejvyšší evropské úrovně profesního vzdě-

lávání, která začíná být uznávána v členských státech EU a je 

nezbytná pro možnost udělení akreditace ECOO – Evropského 

diplomu z optometrie. Profesionální úroveň tohoto speciálního 

magisterského vzdělávání je zajišťována ve spolupráci s pen-

sylvánskou Salus University z USA.

Na Beuth Hochschule probíhají také poslední přípravy pro 

vznik optometrické kliniky, která bude umožňovat studentům 

přímý kontakt s praxí, ověření a zdokonalení teoretických 

znalostí získaných při studiu, což je model, který bude potřeba 

v budoucnosti zavést i v České republice.

Oslava tohoto významného německého výročí probíhala 

formou kongresu s doprovodným programem a účast české 

delegace prohloubila další kontakty mezi českou a německou 

profesí a přispěla k plánované hlubší profesní i vzdělávací spo-

lupráci s našimi sousedy.

Předběžná zpráva o nadcházejícím 
Mezinárodním kongresu 
o optometrickém vzdělávání 

Společenstvo připravuje ve spolupráci s Evropskou radou 

optometrie a optiky (ECOO) další ročník Mezinárodního kon-

gresu o optometrickém vzdělávání, který je určen výhradně pro 

evropské učitele oboru. Tento kongres, který probíhá tradičně 

během veletrhu OPTA v Brně, se během posledních let stal 

nejdůležitější mezinárodní platformou pro spolupráci vzdělá-

vacích institucí. Zúčastňují se ho učitelé a instituce z více než 

dvaceti evropských zemí. O programu kongresu vás budeme 

informovat v příštím čísle ČOO.

Ing. Pavel Šebek, výkonný výbor SČOO

optometrie2009@volny.cz

Nekrolog

Ze smutečního oznámení jsme se dověděli smutnou 

zprávu: dne 20. září 2009 nás navždy opustil přítel a kolega 

MUDr. Jaroslav Meisels.

Taková zpráva člověka vždy zaskočí, vyvolá pocit smutku. 

Oznamuje konec setkávání se s někým, koho jsme měli 

rádi, kdo nám byl blízký. První chvíle, dny a týdny bolí a zdá se, 

že se na tento nový stav nedá zvyknout. Potom zjistíme, že se 

s tím, kdo odešel, stále nějakým způsobem potkáváme, vzpo-

mínáme na něj a využíváme jeho dřívějších rad a předaných 

zkušeností.

Takto se budeme často setkávat i s MUDr. Jaroslavem Mei-

selsem, zvláště my, jimž ojedinělým způsobem předával své 

zkušenosti a hluboké znalosti. Jeho kultivovaný projev, kterým 

byl vždy ochoten sdělovat své vědomosti, se nedá zapomenout. 

Ani tehdy, kdy již bojoval proti přesile nemoci, nenechal si ujít 

možnost setkat se s novými studenty optometrie z Olomouce 

při jejich studijním pobytu v Praze. To bylo i moje poslední 

setkání s ním a jsem přesvědčen, že stejně jako já budou i tito 

studenti dlouho uchovávat v paměti jméno MUDr. Jaroslav 

Meisels.

Beno Blachut, prezident SČOO

scoo@scoo.cz
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LENS PERFORMANCE OPTIMIZED 
FOR DRIVING IN OVERCAST

LENS COLOR CHANGES FOR DRIVING
IN SUNNY WEATHER, ABSORBING GLARE

AND EXCESSIVE LIGHT

LENS COLOR ACHIEVES MAXIMUM
DARKNESS  FOR MAXIMUM COMFORT

AND PROTECTION OUTSIDE
IN SUNNY WEATHER

WWW.DRIVEWEARLENS.COM

SAAMMOZABBAARRVVOOVVAACCÍÍ PPOOLLAARRIIZZAAČČNNÍ ČČOOČČKKYY PPRROO ŘŘIIDDIIČČEEO O C O Č ČOČ O Č

TMAVĚ HNĚDÁ BARVA MAXIMÁLNĚ POHLCUJE 

NADBYTEČNÉ SVĚTLO A POSKYTUJE

OPTIMÁLNÍ OCHRANU ZRAKU

MĚDĚNÁ BARVA POHLCUJE PŘEBYTEČNÉ SVĚTLO 

A ZAJIŠŤUJE ŘIDIČI KVALITNÍ VIDĚNÍ

VYSOCE KONTRASTNÍ ŽLUTOZELENÁ BARVA 

ČOČKY ZLEPŠUJE ROZPOZNÁVÁNÍ OBJEKTŮ

SAMOZABARVOVACÍ POLARIZAČNÍ ČOČKY PRO ŘIDIČE

ZATAŽENÁ
OBLOHA

OSTRÉ SLUNCE
ZA ČELNÍM SKLEM

OSTRÉ SLUNCE VE
VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

VYSOCE ÚČINNÝ POLARIZAČNÍ FILM POLARIZAČNÍ FILM
+

NOVÉ FOTOCHROMICKÉ ZABARVENÍ 
V ZÁVISLOSTI NA VIDITELNÉM SPEKTRU

POLARIZAČNÍ FILM
+

NOVÉ FOTOCHROMICKÉ ZABARVENÍ V ZÁVISLOSTI
NA VIDITELNÉM SPEKTRU

+
STANDARDNÍ FOTOCHROMICKÉ ZABARVENÍ

V ZÁVISLOSTI NA UV SPEKTRU 

TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE

ABSORPCE 68% ABSORPCE 78% ABSORPCE 88%

TRANSITIONS AS JSOU REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI TRANSITIONS OPTICAL, INC. 2006
ACTIVATED BY TRANSITIONS JE OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČNOSTI TRANSITIONS OPTICAL, INC. 2006S

DRIDRIVEWVEWEAREAR JE JE OC OCHRAHRANNÁNNÁ ZN ZNÁMKÁMKA SA SPOLPOLEČNEČNOSTOSTI YI YOUNOUNGERGER OP OPTICTICSS

SSAASASS AAČČ ÍÍ OOČČAČNÍ ČOČČ ČOČMMOOZZAABMOZABAOO DIČEARVOV O ŘČKY PARIZCÍ POLA AAČČNÍÍ OOČČAČNÍ ČOČČ ČOČMMOOZZAABMOZABAOOZAB DIČEO ŘČKY PARIZACÍ POLAARVOV O ČERVO
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MASTNOTA ŠKRÁBANCE

Antireflexní povrchová úprava.

Bayerův test*

Nejodolnější  proti poškrábání ze všech antirefl exních 
vrstev na celosvětovém trhu.

Bayerův test určuje abrasivní odolnost povrchu čočky.
Test byl proveden v nezávislé laboratoři.

*
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BUĎTE VŽDY BEZ OBAV

VODA ODLESKY PRACH

nic  neomezí  vaše  v idění
•  Odpuzuje prach 

•  Odolává poškrábání 

•  Odpuzuje vodu

•  Odstraňuje odlesky 

•  Antistatický 

•  Trvanlivý
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ze života škol   ze života škol   ze živo
škol   ze života škol   ze života škol   z
života škol   ze života škol   ze života
ze života škol   ze života škol   ze živo
škol   ze života škol   ze života škol   z
života škol   ze života škol   ze života
ze života škol   ze života škol   ze živo

Vzdělávání

Masarykova univerzita 
v Brně, Lékařská 
fakulta

Komenského nám. 2, 662 43 Brno

tel.: 549 494 710, 8188, 8076, 6782, 8283, 

6767, fax: 549 491 325

e-mail: studijni@med.muni.cz, 

www.med.muni.cz

Typ studia:
Prezenční bakalářské studium • Opto-

metrie, doba studia 3 roky.

Prezenční navazující magisterské stu-• 

dium pro absolventy bakalářského 

studia Specializace ve zdravotnictví, 

studijního oboru Optometrie, doba 

studia 2 roky.

 

Termín pro zaslání přihlá-
šek ke studiu:

pro bakalářské studium do 28. 2. • 

2010 formou elektronické přihlášky 

na adrese http://is.muni.cz/prihlas-

ka/, administrativní poplatek 400 Kč.

pro magisterské studium do 30. 4. • 

2010, administrativní poplatek 

400 Kč.

Podmínky pro přijetí do ba-
kalářského oboru:

středoškolské studium ukončené • 

maturitní zkouškou

úspěšné vykonání přijímací zkoušky • 

na fakultě

Podmínky pro přijetí do na-
vazujícího magisterského 
oboru:

ukončené bakalářské studium Opto-• 

metrie státní závěrečnou zkouškou 

úspěšné vykonání přijímací zkoušky • 

na fakultě

Termíny přijímacího řízení:
bakalářské studium – 17. 6. 2010, • 

písemný test z fyziky a biologie

navazující magisterské studium – • 

30. 6. 2010, test z úrovně vědomostí 

na bakalářském studiu

Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého 
Olomouc

17. listopadu 50, 779 00 Olomouc

tel.: 585 634 253, fax: 585 634 253

e-mail: sogelova@optics.upol.cz, 

www.upol.cz

Typ studia:
Prezenční bakalářské studium • Opto-

metrie, doba studia 3 roky.

očních optiků a optometristů 
Informace o studiu 
ve školním roce 2010/2011
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Prezenční navazující magisterské • 

studium Optometrie, doba studia 

2 roky.

Prezenční bakalářské studium • 

Ortoptika – u tohoto oboru probíhá 

akreditační řízení. Bližší informace 

o tom, zda bude obor otevřen, získá-

te na studijním oddělení fakulty.

Termín pro zaslání přihlá-
šek ke studiu:

do 28. 2. 2010 formou elektronické • 

přihlášky s přiloženým dokladem 

o zaplacení administrativního po-

platku ve výši 500,- Kč. 

Termín přijímacích zkoušek:
od 31. 5. 2010, písemný test z fyziky • 

a biologie.

Den otevřených dveří: 
28. 11. 2009 a 22. 1. 2010, • 

9.00–15.00 hod

České vysoké 
učení technické 
v Praze, Fakulta 
biomedicínského 
inženýrství

nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: 312 608 267, 224 358 473, 

fax: 312 608 204

e-mail: vosykova@fbmi.cvut.cz, 

www.fbmi.cvut.cz

Typ studia:
prezenční bakalářské studium • Opti-

ka a optometrie, doba studia 3 roky.

Termín pro zaslání přihlá-
šek ke studiu:

do 31. 3. 2010 • 

Termíny přijímacího řízení:
budou známy do konce listopadu • 

2009 (na www.fbmi.cvut.cz)

Den otevřených dveří: 
27. 11. 2009 a 5. 2. 2010 • 

od 10:00 do 15:30 hod

Střední zdravotnická 
škola a Vyšší odborná 
škola zdravotnická

Merhautova 15, 613 00 Brno

tel.: 545 576 263, fax: 545 425 850

e-mail: skola@szsmerh.cz, 

www.szsmerh.cz

Typ studia: 
Oční technik bez získání způsobi-• 

losti zdravotnického pracovníka 

(OCT) – čtyřleté denní studium 

po základní škole ukončené maturit-

ní zkouškou.

Diplomovaný oční optik (DOP)•  

– tříleté vyšší odborné studium – 

dálková forma.

Termín podání přihlášek: 
obor OCT – 15. 3. 2010• 

obor DOP – 1. kolo 31. 5. 2010, • 

2. kolo 11. 8. 2010

Termíny přijímacích 
zkoušek: 

obor OCT – 20. a 23. 4. 2010 (1. kolo), • 

2. kolo bude upřesněno počátkem 

května 2010

obor DOP – 1. kolo 21. 6. 2010, • 

2. kolo 25. 8. 2010
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Typ studia:
Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického • 

pracovníka – čtyřleté denní vzdělávání po základní škole 

ukončené maturitní zkouškou.

Diplomovaný oční optik bez získání způsobilosti zdra-• 

votnického pracovníka – denní tříleté vyšší vzdělávání 

po střední škole s maturitou, ukončené absolutoriem 

z odborných předmětů a cizího jazyka. Součástí abso-

lutoria je obhajoba absolventské práce. Absolvent je 

oprávněn užívat titul DiS.

Termín podání přihlášek:
obor Oční technik – zákonní zástupci podají za uchazeče • 

přihlášku do 15. 3. 2010 na dotyčnou školu

obor Diplomovaný oční optik – 31. 5. 2010 (1. kolo), pří-• 

padné 2. kolo a další kolo může být vypsáno dle zákona 

561/2004.

Termíny přijímacích zkoušek: 
obor Oční technik – přijímací zkoušky se nekonají, do • 

30. 3. budou všem uchazečům zaslána kritéria pro přijetí 

ke studiu. O přijetí rozhoduje bodové hodnocení uchaze-

če podle kritérií stanovených ředitelem školy. Podrobné 

informace o přijímacím řízení do 1. ročníku budou uve-

řejněny na webových stránkách školy www.szspraha1.cz 

a úřední desce školy.

obor Diplomovaný oční optik – přijímací zkoušky se nekona-• 

jí. Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku vzdělávání budou 

zveřejněna na webových stránkách školy www.szspraha1.cz 

a úřední desce školy. Podmínkou pro přijetí ke studiu je 

odevzdání ověřené fotokopie maturitního vysvědčení do 

24. 6. 2010. Vyhlášení výsledků 1. kola proběhne 29. 6. 2010.

Školné pro obor Diplomovaný oční optik 
bez získání způsobilosti zdravotnického 
pracovníka:

3 000 Kč ročně; je splatné ve dvou splátkách po 1 500 Kč.• 

Vyšší odborná škola zdravotnická 
Dr. I lony Mauritzové, s.r.o.

Ledecká 35, 323 21 Plzeň

tel./fax: 377 534 450

e-mail: svzsplzen@svzsplzen.cz, www.svzsplzen.cz

Typ studia: 
Diplomovaný oční optik•  – tříleté vyšší odborné studium 

absolventů středních škol ukončené absolutoriem. 

Forma studia:
denní i dálková• 

Termín podání přihlášek: 
30. 5. 2010• 

Požadavky na přijímací zkoušky:
Obor OCT – bez přijímacích zkoušek, pořadí přijímaných • 

žáků je dáno průměrem profilových předmětů (ČJL, CZJ, 

MAT, FYZ, CHE, PŘ) ze ZŠ z 2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy 

do naplnění kapacity.

Obor DOP – přijímají se uchazeči s úplným středním • 

vzděláním nebo úplným středním odborným vzděláním, 

kteří splnili podmínky přijetí stanovené ředitelem školy 

a stanovená zdravotní kritéria. Kritéria: průměrný pro-

spěch ze všech předmětů za 2. pol. 3. ročníku a 1. pol. 4. 

ročníku SŠ + výsledky přijímacích zkoušek: matematicko-

fyzikální test a test z cizího jazyka (Aj nebo Nj).

Den otevřených dveří: 
19. 11. 2009 a 12. 1. 2010, • 

11.00–17.00 hod

Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední zdravotnická škola

Alšovo nábřeží 6/82, 110 00 Praha 1

tel.: 221 771 111, fax: 222 320 006

e-mail: voszaszs@szspraha1.cz, www.szspraha1.cz

Placená inzerce
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NIKON
BRÝLOVÉ

ČOČKY

J a p o n s k á  te c h n o l o gi e  n e j v yš š í  k va l i t y

Distribuce v ČR a SR:

Omega Optix, s.r.o.

Pražská 1012

250 01 Brandýs nad Labem

www.omega-optix.cz

Technologie
Preciznost
Inovace
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Termín přijímacích zkoušek: 
23. 6. 2010 • 

Roční školné:
18 000 Kč; je splatné ve dvou splát-• 

kách.

Den otevřených dveří:
21. 1. 2010 od 14.00 hod, 23. 1. 2010 • 

do 13.00 hod

Národní centrum 
ošetřovatelství 
a nelékařských 
zdravotnických oborů 
v Brně 

Vinařská 6, 603 00 Brno

e-mail: doskolovak@nconzo.cz, 

www.nconzo.cz

Kurz pro pracovníky 
v oční optice

Kurz je určen pro zaměstnance oč-

ních optik, kteří nemají odborné vzdělání 

a chtějí získat hlubší vědomosti v oboru 

oční optik. Kurz má během jednoho roku 

čtyři soustředění. Po ukončení kurzu získá-

vá absolvent Potvrzení – Certifikát o jeho 

absolvování.

Náplň kurzu je dána učebním plánem 

a osnovami SZŠ a VZŠ – studijní obor 

oční technik. Kurz poskytne absolventům 

vzdělání, které lze úspěšně využít jak 

v dílenské části pracoviště oční optiky, tak 

pro přípravu ke studiu na střední nebo 

vyšší zdravotnické škole, studijní obor 

oční technik.

Termíny soustředění:
1. soustředění: 22.– 26. 2. 2010

2. soustředění: 26.– 30. 4. 2010

3. soustředění: 6.–10. 9. 2010

4. soustředění: 22.–26. 11. 2010

Předpokládaná cena: 
12 000 Kč (bez DPH)

Vedoucí kurzu: 
Eliška Blažková, blazkova@nconzo.cz, 

tel.: 543 559 582

Redakce

Na realizaci projektu se mimo univer-

zity podílejí jeho partneři – firmy Carl Zeiss 

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

Johnson & Johnson, s.r.o. Projekt bude 

ukončen 31. 5. 2012.

Hlavním cílem projektu je inova-

ce studijního programu Specializace 

ve zdravotnictví, obor Optometrie. Jedná 

se především o reflexi vývoje oboru v EU, 

zejména ve Velké Británii. Inovace je cílená 

na stávající předměty studia a na vhod-

né rozšíření nabídky předmětů. Jedná 

se o vytvoření vhodných podpůrných 

elektronických materiálů pro studium 

(příprava stručných elektronických vzdě-

lávacích textů či prezentací, výukových 

demonstračních videí atp.). Dále je na zá-

kladě zkušeností získaných ze zahraničí 

modifikována zejména praktická výuka. 

Jedním z dílčích cílů je tedy též prohlou-

bení a rozvoj stávající spolupráce se za-

hraničními univerzitami, zejména s Anglia 

Ruskin University v Cambridge.

Cílovou skupinou projektu jsou stu-

denti optometrie na UP v Olomouci, kteří 

na základě absolvování modifikovaných 

a nově vytvořených kurzů získají znalosti 

a dovednosti, které zkvalitní jimi posky-

tovaný zdravotnický servis a podstatně 

rozšíří možnosti jejich uplatnění.

Tento projekt je spolufinancován 

Evropským sociálním fondem a státním 

rozpočtem České republiky.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Na katedře optiky Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci 

byla dne 1. 6. 2009 zahájena realizace projektu

 

reg. č.CZ.1.07/2.2.00/07.0044

inz Optika Geodis oprava2.indd   1 20.10.2009   9:38:45
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GEODIS BRNO, spol. s r.o., Lazaretní 11a, 615 00 Brno, ČR, Telefon: +420 538 702 040*, Fax: +420 538 702 061, E-mail: opticatopcon@geodis.cz
GEODIS BRNO, spol. s r.o. - pracoviště PRAHA, Beranových 65, 199 21 Praha 9 - Letňany, ČR, Telefon/fax: +420 283 923 015-17*, E-mail: obchod@geodispraha.cz
GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., Medený Hámor č. 15, 974 01 Banská Bystrica, SR, Telefon: +421 48 4318 301, Fax: +421 48 4318 310, E-mail: geodis@geodis.sk

GEODIS AUSTRIA GmbH, campus21 - BUSINESSZENTRUM WIEN SÜD, Liebermannstr. A01 304, Büro 7, 8, A - 2345 Brunn am Gebirge, Rakousko,
Telefon: +43-1-866 702 1550, Fax: +43-1-866 702 1554, E-Mail: topconbusiness@geodisgroup.at, topconservice@geodisgroup.at, Mobil: +43-699-133333 86-89

DISTRIBUCE A SERVIS OFTALMOLOGICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ TOPCON PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU A RAKOUSKO

www.geodis.cz      www.geodis.sk      www.geodisgroup.at

VÁ Š  D O D AVAT E L  O F TA L M O L O G I C K Ý C H  A  O P T I C K Ý C H  P Ř Í S T R O J Ů  T O P C O N

Realizace refrakčních center a ordinací
Předváděcí místnosti v Praze a Brně

Zápůjčení přístrojů zdarma
Rychlý a spolehlivý servis

Akreditovaná školení

E F E K T I V I T A  –  K V A L I T A  –  S P O L E H L I V O S T

inz Optika Geodis oprava2.indd   1 20.10.2009   9:38:45
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FREELUX® Compens

Nové multifokální čočky FREELUX® Compens 
od SAGITTY vyráběné 3D technologií FREE FORM.

harmonie pohledu na každou vzdálenost

FREELUX Compens® – harmonie pohledu

LUXX® mpeens  Com
echnolloo REEE MME FOFORMRMM.ogogiíií F FR

FREELUX® 
Compens – čirý
Plastový materiál s možností 

výběru různého indexu „tloušťky“ 

skel. Materiál je možné zabarvit 

podle vzorkovníku.

FREELUX® 
Compens TRANSITIONS®

Samozabarvovací brýlová čočka. 

Přináší univerzální uživatelský komfort 

a pocit jistoty při nošení jak v interiéru, 

tak i v exteriéru. Automatické adapta-

ce zabarvení do hněda nebo do šeda 

podle intenzity slunečního svitu.

FREELUX® Compens DRIVEWEAR®

Materiál v kombinaci polarizační a fototropní 

(samozabarvovací) funkce. Tmavne na 

venkovním světle i za sklem automobilu. 

Intenzitu zabarvení a kontrast 

přizpůsobuje intenzitě 

slunečního svitu.

FREELUX® 
Compens POLAREX®

Materiál vybavený po-

larizačním filtrem, který 

účinně redukuje koncen-

trované oslnění z ploch, 

jako jsou např. vodní 

a zasněžené plochy. Čočky 

mají trvalé zabarvení, jsou 

vhodné do exponovaného 

slunečního prostředí. 

VÝBĚR MATERIÁLŮ:Pro zvládnutí denních úloh, ať už v prá-

ci nebo doma, jsme podrobeni neustálé ko-

munikaci v různém prostoru, při požadavku 

dosažení stanoveného časového rozvrhu. 

Jednání v kanceláři, obsluha výrobních 

zařízení, jízda automobilem v jakémkoliv 

počasí, to jsou činnosti, při kterých se 

vyžaduje maximální soustředění v zájmu 

dosažení správného výsledku, ale i bez-

pečnosti. Sport, relax, hobby – to jsou 

činnosti, které by měly přinášet pohodu 

a nerušený oddech. Pro splnění všech 

těchto požadavků jsou nevyhnutelné 

dobré brýle, především ve věku, kdy po-

třebujeme takzvané dvoje brýle, tedy na 

čtení a do dálky.

Multifokální brýlová skla FREE-

LUX® Compens přinášejí harmonic-

ké vidění na všechny vzdálenosti 

díky 3D technologii FREE FORM, 

která zvětšuje zorné pole skel 

o 30 % oproti standardním multi-

fokálním sklům.

Paleta ztenčených plastových 

materiálů brýlových skel FREELUX® 

Compens nás neomezuje při výbě-

ru brýlových obrub podle našich 

představ. Svobodně se můžeme 

poddat módním trendům při výbě-

ru tvaru, velikosti nebo materiálu 

brýlové obruby. Užitkové vlastnosti 

brýlových skel můžeme volit podle 

světelných požadavků, které chceme 

preferovat. Čirá, samozabarvovací 

nebo polarizační skla jsou vybavena 

UV filtrem a doplněna povrchovým 

zušlechtěním NANO PURIT, které 

dělá skla odolnějšími proti poškrá-

bání, zvyšuje světelnou propustnost, 

snižuje světelné odrazy a eliminuje 

usazování prachových a mastných 

částic; tím se skla stávají čistějšími.

vizner@sagitta.sk
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Soudní znalec v oční optice

v praxi

Povrchové vrstvy a speciální úpravy 

brýlových čoček neoddělitelně patří 

ke každodennímu životu očního optika při 

nabídce brýlí zákazníkovi. Nejen že zvyšují 

užitnou hodnotu samotných brýlí, ale také 

se velkou měrou podílejí na celkovém ob-

ratu optiky. Nenabízet povrchové úpravy 

znamená nedržet krok s konkurencí, sni-

žovat svou odbornou kompetenci a také 

neučit zákazníka, že jeho brýle můžou být 

skutečně jiné a lepší než ty stávající.

Naše výrobní a dodavatelské firmy 

udělaly v oblasti kvality povrchových 

úprav za posledních 5 let velký pokrok. 

Zlepšila se pevnost, přilnavost a otěru-

vzdornost, snížily se antistatické účinky 

a zlepšila se možnost čištění.

Přes všechna zlepšení však patří 

reklamace či námitky k povrchovým 

úpravám k těm nejčastějším, se kterými 

se v každodenní praxi setkáváme. Správné 

posouzení reklamace je důležité při pře-

nosu zodpovědnosti za škodu a náklady, 

které jsou s tím spojeny. Stejně tak je však 

důležité zákazníkovi vše vysvětlit, aby 

při svém dalším výběru brýlových čoček 

na povrchové úpravy nezanevřel.

Nejkritičtější situace je u antireflexních 

úprav. Při vší snaze výrobců bude antireflex 

vždy tou nejslabší částí celé brýlové čočky, 

a to hlavně plastové. Vyšší indexy lomu, 

které jsou dnes stále více nabízeny, mají 

jednu společnou typickou mechanickou 

vlastnost – jsou měkké. I když na tento 

materiál naneseme speciální technologií 

velmi tvrdé vrstvy, bude vždy hrozit pro-

lomení a poškození této vrstvy. Dovolím 

si staré přirovnání, snad trochu přitažené 

za vlasy. Všichni známe tenké a pevné 

sklíčko (destičku), které jsme používali jako 

krycí sklíčko pro mikroskopování ve škole. 

Pokud bylo toto sklíčko položeno na měk-

ký podklad, velmi lehce a rychle prasklo. 

Náš antireflex by se dal přirovnat k tomuto 

sklíčku položenému na nezmrzlou kostku 

másla – tedy na nepevný podklad. Jiným 

dalším zajímavým příkladem může být 

samotné čištění antireflexní vrstvy. Pokud 

se mezi prsty do hadříku, kterým sklo čis-

tíme, dostane malý, pevný kousek prachu, 

vyvoláme na antireflexní vrstvě tak vysoký 

tlak, jako kdybychom kostkou betonu 

o rozměru 1 m pohybovali po laku auta. 

Výsledek je stejný. Poškození laku nebo 

poškození antireflexní vrstvy. Tak vysoký 

Reklamace

„Ch
cete snad říct, že když nosím brýle 20 let, že si je 

nedovedu dobře vyčistit? Že jsem svým čištěním 

poškodil povrchovou vrstvu?“
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tlak nemůže vydržet žádný autolak ani 

žádný antireflex. 

Tloušťka antireflexní vrstvy se pohybu-

je řádově ve stovkách mikrometrů, proto 

je její poškození relativně jednoduché. 

Nejčastěji se v praxi setkáváme s poško-

zením antireflexní vrstvy následujícími 

mechanismy.

Zákazník: 

nevhodné a nepozorné čištění,• 

nesprávné odkládání brýlí – špinavé • 

pouzdro, taška s dalšími věcmi, jako 

jsou klíče…,

poškození lakem na vlasy či jinou • 

chemií…,

poškození teplem – auto v létě, sauna, • 

fénování vlasů…,

poškození mechanicky, tedy pádem, • 

odkládáním na stůl…

Výrobce:

odlupování antireflexu – nedodržení • 

technologického postupu při napa-

řování vrstvy,

popraskání – pnutí v základní čočce,• 

nečistoty ve vrstvě – špatná příprava • 

výroby,

odlupování vrstvy v místě broušení • 

čočky – špatná přilnavost vrstvy.

obr. 1  Poškození antireflexní vrstvy bylo způ-

sobeno hrubým zacházením zákazníka 

s brýlemi. Škrábance jsou hluboké a je 

poškozena samotná brýlová plastová 

čočka. 

obr. 2  Základní materiál čočky není poškozen, 

průběh prasklin je rovnoměrný a má 

stejný směr. Učebnicový příklad poško-

zení teplem – poškozená je celá plocha 

čočky – brýle zůstaly pravděpodobně 

v létě v autě.
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odstranit. Bylo velmi kvalitní a optik se divil, 

že není možné je odstranit ani lihem ani 

acetonem. Razítko bylo umístěno pod an-

tireflexní vrstvou. Jedná se skutečně o mi-

mořádnou chybu ve výrobě a při kontrole 

nebo dokonce o záměrnou sabotáž.

Pro běžnou praxi očního optika a po-

souzení kvality nebo poškození antireflexu 

je možno zjednodušeně doporučit násle-

dující postup.

Čočku je třeba si v okamžiku dodání • 

od dodavatele řádně zkontrolovat 

ve vhodném světle – optimální je zá-

řivka. Kontrolujeme jednak celistvost 

povrchu – škrábance, nečistoty..., ale 

i stejnost zbytkového reflexu.

Kontrolu antireflexu provádíme • 

i u všech brýlí, které vydáváme, 

a hlavně u těch, které přijímáme 

od zákazníka z důvodů nějaké úpra-

vy nebo opravy. Pokud si nevšim-

neme, že antireflex je již poškozen, 

a zákazník nám to bude po našem 

servisu reklamovat, je prokazování 

velmi složité a zodpovědnost často 

padne na optika i se všemi ekono-

mickými následky.

U antireflexních vrstev, které jsou • 

poškrábány, platí zásada, že v praxi 

je v podstatě nemožné poškrábat 

mechanicky jenom vrstvu bez 

poškození základní čočky. Je potřeba 

většího zvětšení nebo mikroskopu. 

Často pomůže i lupa, která je v každé 

optice k dispozici.

U odlupování antireflexu pod zvětše-• 

ním nenajdeme poškozený materiál 

brýlové čočky, antireflex je čistě 

sloupnutý s typickým ohraničením.

U poškození teplem se jedná • 

o praskliny, které mají stejný směr, 

stejný průběh i podobnou velikost. 

Uvedené poškození je dobře pozo-

rovatelné lupou pod zářivkou a při 

vhodném naklonění čočky tak, aby 

byl dobře viditelný zbytkový reflex.

Mechanické poškození je typické • 

hloubkou, směrem, začátkem půso-

bení a koncem působení předmětu, 

který antireflexní vrstvu poškodil.

Na fotografiích si můžeme prohlédnout 

několik příkladů poškození (obr. 1–3).

Ing. Ivan Vymyslický

ivan.vymyslicky@ppo.cz

obr. 3  Brýlová čočka je v základním materiálu 

bez poškození. Antireflex je poškozen 

mechanickým namáháním celé plochy 

čočky a následně teplem. Zákazník nej-

dříve na brýle sednul a poté, co je v optice 

vyrovnali, byl s brýlemi v sauně.

Výrobci dělají vše pro to, aby jejich 

produkty byly bez reklamací, protože jim 

reklamace prodražují výrobu a hrozí jim 

ztráta zákazníka. Kontrola kvality antire-

flexu probíhá prostřednictvím celé řady 

testů, jako je např. varný test, záměrné 

poškrábání tzv. mřížkou atd.

Samozřejmě se setkáváme i s celou 

řadou dalších potíží. Uvedu příklad. Jed-

nou skutečně zajímavou reklamací vrstvy 

byla progresivní čočka s razítkem pro 

centraci. Uvedené razítko nebylo možné 

Trilogy02 FINAL.indd   1 7.12.2005   9:47:36



Česká oční optika 4/2009

TRILOGY® je nová generace brýlových 

o ek vyrobených z materiálu Trivex. 

Tento materiál byl speciáln  vyvinut 

pro moderní vrtané brýle.

skv lé optické vlastnostilehké a tenkévelmi odolné

O KY PRO VRTANÉ BRÝLE
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22

Dobrý optik

 Co Vás zaujme jako první, když 

vejdete do oční optiky?

Soustředím se na to, jak vystupuje ten, 

kdo bude obsluhovat. Největší zvláštnost 

posledních let vidím totiž v tom, že při-

jdete do optiky a nezřídka vás obsluhuje 

neoptik. Pozná se to a má to důsledky. Dřív 

se za pult nikdo, kdo optické vzdělání ne-

absolvoval, postavit nemohl. Můj osobní 

názor je ten, že to oboru zrovna nesvědčí. 

Obor se však nesmírně proměnil a tato 

doba klade důraz na kategorii prosperity 

a vydělávání.

 Jak se tedy pozná dobrý oční 

optik?

Odborník ho pozná hned. Ten, kdo při-

jde z ulice, to však prakticky šanci poznat 

nemá. Pokud ale navštíví víc optik, udělá 

si obrázek a vrací se pak tam, kde jej dobře 

obsloužili. Když postupně získá zkušenosti, 

začne porovnávat. Podle toho se dál zařídí. 

A konkrétně? Pozná se to po dvou třech 

větách, hlavně podle slovníku dotyčného. 

Jde o to, na co se ptá, jak klade otázky, 

ale i o to, na co se neptá. Vystupování se 

dá sice naučit, ale oficiálně by měl být 

za pultem opravdu člověk, který má obor 

vystudovaný.

 Jste učitel, ale sám jste byl kdysi 

student. Když se zeptám nadnese-

ně, kdo byli Vaši profesní hrdino-

vé?

Jeden z nich mluvil česky, ten druhý 

ne. Ten první byl kolega Bureš, který mne 

učil v Jablonci v letech 1960 až 1964. Poz-

ději emigroval. Ten druhý byl Dr. Günter 

Ueberschar z Jenské školy. Byl kapacitou 

ve svém oboru; byl náročný, uměl vysvětlit 

látku, což je dar, který není každému dán. 

Byl laskavý. Když měl člověk problém, mohl 

za ním kdykoliv přijít. Ke mně se choval asi 

ještě lépe proto, že jsem byl cizinec.

Mgr. Miloš Rutrle se optikem sice dle jeho slov stal náhodou, 

ale náhoda už nebyla to, že si jako mladík laicky, sám pro sebe, 

přeložil knížku přednášek o optice s názvem Ophthalmologische 

Optik und Brillenlehre 1962. Tehdy jej prostě „jen“ zajímalo, jak se 

obor dělá tam, kde jsou zkušenější. Rozhodl se, že nové poznatky 

by rád získal taky, a tak se vydal za studiem do vyhlášené školy 

pro optiky v německé Jeně. Později chtěl znalosti, které zde zís-

kal, předávat, stal se tedy učitelem. Během svého učitelování si 

uvědomil, že studenti mají k dispozici jen málo knih, ze kterých 

mohou čerpat, a proto několik knih, např. Brýlová optika, Brýlová 

technika, estetika a přizpůsobování brýlí nebo Přístrojová optika, 

sám napsal. Miloš Rutrle je totiž člověk, kterého odjakživa zajímaly 

znalosti a jejich prohlubování.

se pozná po dvou
třech větách
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 V Jeně jste studoval dva roky. Jak 

jste se na tuto školu dostal?

Nejprve jsem studoval v Jablonci, což 

byla jediná optická škola v republice. Pak 

jsem hledal, co dál. Bavily mě jazyky, v tom 

mě inspirovala maminka. Přeložil jsem v té 

době laicky odbornou knížku přednášek 

o optice (Ophthalmologische Optik und 

Brillenlehre 1962). Tehdy takových knih 

v naší zemi moc nebylo, takže to udělalo 

dojem na ředitelství optiky – rozhodli se 

později, že mě za státní peníze nechají 

vystudovat v Jeně. Mluvím o divokém roce 

1968, kdy padly hranice.

Těsně před tím, v květnu, jsem si 

vyjednal praktikum v Rostocku v optice, 

abych se jazykově zdokonalil a nasál 

tamější styl práce. V srpnu se hranice 

zavřely. Když jsem se vrátil do Prahy, tak 

se mě okolí ptalo, proč chci jít zpátky 

k Němcům, když nám sem napochodo-

vali. Odpověděl jsem, že „kašlu“ na jejich 

politiku, že mě zajímají znalosti, které 

tam tehdy byly na vyšší úrovni. Napsal 

jsem hromady dopisů na ministerstvo 

školství v Čechách a do Berlína. Konečně 

mi z Berlína nějaká dobrá duše, která 

mi asi fandila, vrátila všechnu tu poštu 

a na konec vší té korespondence jen 

stručně připsala, ať nastoupím do Jenské 

školy, což byl tehdy pojem. 

 V čem byla tato vyhlášená Jenská 

škola jiná oproti našim tehdejším 

školám?

Byla to, když to přiblížím českým termí-

nem, vyšší odborná škola, tzv. Fachschule. 

První ročník byl pro mě dost ostrý, nastou-

pil jsem díky všem těm událostem v roce 

1968 až v říjnu. Kromě mě tam byl ještě 

jeden cizinec z Ghany a dva z Mongolska, 

přišli v dalším roce. 

Po optické stránce se mi tam otevřely 

oči. Splnil se mi klukovský sen – o této 

škole nám totiž přednášel už kolega Bureš. 

U nás jsme se v té době učili zlomek toho, 

co se učilo a vyžadovalo v Německu. Navíc, 

a v tom byl hlavní rozdíl, tam už tehdy byla 

dostupná literatura, ze které se dalo studo-

vat, zatímco u nás v 60. letech literatura 

prakticky žádná neexistovala, diktovalo 

se spatra. Až v 70. letech dal v naší zemi 

dohromady bibli oční optiky s ostatními 

autory kolega Polášek.

 Když se vydáte ještě dál do minu-

losti, k úplně prvnímu impulsu – 

proč jste začal studovat optiku?

Náhodou. Když jsem se v telecích 

letech hledal, setkal jsem se s jedním 

otcovým kamarádem v Havlíčkově Brodě. 

Slovo dalo slovo a jednou po fotbale jsem 

se ocitl v jeho optice a držel v ruce štípací 

kleště a všechno si to tam prohlížel. Zalíbilo 

se mi to, chytl jsem se drápkem a u oboru 

jsem už zůstal.

 Jste učitel, ale také jste mimo jiné 

autorem publikací Brýlová optika, 

Brýlová technika, estetika a přizpů-

sobování brýlí; Přístrojová optika; 

Binokulární korekce na Polatestu. 

Co je Vám bližší, přednášení, nebo 

psaní?

U mě bylo tou první činností předná-

šení. První roky jsem jako všichni přede 

mnou mluvil spatra, z poznámek, nebo 

jsem si překládal odborné články z pra-

menů, které jsem měl k dispozici. Pak 

jsem si uvědomil, že v naší zemi nebylo 

tehdy moc literatury a že by se slušelo 

nejen přednášet, ale i sepsat něco, co by 

zůstalo na papíře, hlavně kvůli studentům. 

Vezměme si dálkové studenty. Neměli 

z čeho studovat a my po nich chtěli solidní 

znalosti. To byl jeden z důvodů, proč jsem 

začal psát. Druhý pak byl ten, že jsem si 

přál, aby v textech byl zachycen i můj 

pohled na věc. Když chcete něco razit, je 

totiž nejlepší, když sám začnete psát.

 Lákalo Vás naopak být někdy opti-

kem-praktikem, mít vlastní optiku?

Protože jsem vystudoval za státní 

útraty, bral jsem to od začátku tak, že 

moje nepsaná úloha bude dál předávat 

znalosti, které jsem se naučil v Německu. 

Počítal s tím i tehdejší ředitel Navrátil. Ano, 

možná jsem se mohl „trhnout“ a založit 

si vlastní optiku a můj život by se odvíjel 

úplně jiným směrem, ale učit mě bavilo. 

Je pravda, že když bych se porovnal 

teď s odstupem se svými úspěšnějšími 

spolužáky, jsou v životě jinde v tom, co 

za léta praxe nastřádali. Ve školství jsou 

totiž statky jinde.

 Měl jste na starosti konkrétně pře-

devším obory brýlová optika, brý-

lová technika, přístrojová optika, 

cvičení v optických laboratořích, 

což zní laikovi dost technicky. V čem 

Vaši studenti nejvíce tápou?

Náš obor je konglomerát několika 

oborů: fyziky, matematiky, biologie, of-

talmologie a zdravovědy. Studenti, kteří 

se k nám hlásí, vidí v názvu školy slovo 
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zdravotnická a oddechnou si, že se zbavili 

matematiky. Jenže náš obor je též hlavně 

aplikovaná fyzika a na tu se váže matemati-

ka. Někteří pak mnohdy vyděšeně zjistí, že 

se ocitli na technické škole, a to se všemi 

důsledky. Na začátku to chápeme, je to 

těžké. Vždycky jde ale hlavně o ochotu 

věnovat svůj čas myšlení a přípravě. Jako 

by však dnes studenty často odvádělo 

od přípravy na zkoušku mnoho jiných 

aktivit. Jejich pozornost se mi zdá roz-

tříštěnější. Jako by šlo o to, co nejrychleji 

ze školy vyplout, s minimálním vydáním 

energie, ale maximálním ziskem. Tomu se 

ne vždy klaním, nejsem totiž přesvědčen, 

že nás to posouvá dopředu. 

Na druhé straně je ale třeba uvést, že 

dnes dokáže spoustu věcí suplovat tech-

nika. S vybavením za statisíce či miliony 

dokáže dnes optik naměřit a vyhodnotit 

i to, co se dřív vůbec nesledovalo. Uvedu 

konkrétní příklad. Největší vývoj se zrodil 

v brýlových čočkách, což možná ani lidé 

nepostřehli.

Zkusme si to představit tak, že dřív 

byl k dispozici jeden jednoduchý typ 

čoček a dalo se vybrat z šesti druhů brýlí. 

Lidé v optice se bavili o tom, jestli se jim 

líbí jeden z těch šesti druhů. Dnes nejen 

že druhů brýlí je mnohokrát víc, ale jde 

o to, jak jsou vytvořené čočky – o přesná 

měření, na milimetr přesná zabroušení, 

umístění v určitém typu obrub, pod ur-

čitým sklonem a tak dále. Optika zajímá 

i to, jakým způsobem se zákazník dívá, 

kde bude brýle využívat a další četné 

parametry. Člověk v optice vidí už jen 

výsledek, brýle, které jsou i drahé, ale 

nemusí už vůbec tušit, že za tou cenou se 

skrývají všechny tyto nuance, a navíc to, jak 

obrovský nastal v měření a tvoření brýlové 

čočky posun a vývoj. 

 Za zlomovou událost v oboru tedy 

považujete vývoj v brýlových čoč-

kách?

Ano, konkrétně nástup asférické 

plochy a její masové zavedení. Za mé 

generace existovala jedna asférická plocha 

u katrální čočky. Po zemích tehdejší RVHP 

je rozvážela firma Zeiss. Když jsem chodil 

v Jenské škole na exkurze, dělalo je ručně 

několik brusičů. Ti byli tyto kuželosečky 

(paraboly, hyperboly, elipsy atd.) schopni 

vybrousit až po 15 letech praxe. Dnes 

existují počítače propojené s výrobní 

technikou a ta je schopna chrlit tyto čočky 

po tisících.

 Když obor ušel takový kus cesty, 

co by měl vědět laik, když si sedá 

u optika na židli? Chce brýle, které 

mu padnou. Jak pozná, že se mu 

optik věnuje opravdu dokonale?

Jde o efektivnost vyšetření. Uvedu 

opět příklad z Německa, kde jsem cho-

dil na praxi. Pacient, když to přeženu, 

lezl z vyšetření po čtyřech, probralo se 

komplexně všechno: sférické ametropie, 

astigmatismus, spolupráce obou očí, 

okohybné funkce. V tom měli proti nám 

Němci padesát let náskok, u nás se tyto 

věci tehdy řešily u dospělých osob jen 

minimálně. Dnes už se dělají, ale pořád 

ještě jsme v počátcích, takže se provádějí 

často povrchně. Řekl bych, že se dereme 

dopředu opatrně, nadechujeme se, ale 

uvědomme si, že obor optometrista se 

u nás rodí teprve v posledních letech.

Obecně si však myslím, že nejtěžší 

je vždy změnit způsob myšlení člověka. 

Někteří lidé se domnívají, že když jim 

procházel mnoho let stejný styl uvažování 

a práce, a navíc třeba zastávají určitou 

pozici, tak už u sebe nic měnit nemusí 

a vystačí si s tím, co mají. 

A naopak, existují u nás mladá praco-

viště, kde mají moderní vybavení, znalosti, 

něco zažili, o něco jim jde, posouvají se. 

Za dobrý konec to vzala na příklad opto-

metrie v Olomouci – ti lidé tu školu zbudo-

vali, rozjeli se po světě a získali granty.

 Jak byste neoptikovi přiblížil čin-

nost jednotlivých profesí – optika, 

optometristy, oftalmologa? V čem 

jsou propojené, v čem jsou odlišné? 

Jak byste charakterizoval Vašimi 

slovy pojem optometrista?

V oboru jsou potřeba všichni na svém 

místě: optik – ten ovládá technické para-

metry, dokáže brýle sestavit; optometrista, 

ten umí poskládat optickou část budou-

cího předpisu na korekční pomůcku; 

oftalmolog, ten by měl rozumět všemu, 

ale vyzná se navíc v patologii očí, přídav-

ných orgánech, operativě atd. Patologické 

stavy ho určitě zaměstnávají nejvíce. Obor 

optometrista u nás dlouhou dobu chyběl. 

Považuji se za druhého optometristu, který 

sem po Jenské škole přešel, takže ještě 

dodám, že existují dvě pojetí optometrie, 

anglosaské a německé.

 Říkáte dvě pojetí optometrie – an-

glosaské a německé. Jaký je mezi 

nimi rozdíl?

Německý model provázal činnost 

optika a optometristy do sebe. Funguje to 

tak, že přijde zákazník, německý optik–op-

tometrista zjistí, jaké má problémy, vyšetří 

jeho refrakční stav, vybere a vyrobí mu 

brýle, přizpůsobí a vydá mu je a od začátku 

má kontrolu nad tím, jak se rodí korekce. 

Všechno má tedy pohlídané. Tomuto mo-

delu fandím, sám jsem jím prošel.

V anglosaských zemích optometrista 

pouze vyšetřuje oči. Brýle nevyrábí, zadá 

je někomu, kdo by u nás byl optikem. Ten 

vyrábí, respektive kompletuje celý život 

jenom brýle. Optometrista se v anglo-
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saském pojetí pouští ještě dál. V Americe 

chce být např. u laserových operací, které 

byly doposud doménou oftalmologů. 

Kompetence jeho oboru tedy přesahují 

i dosavadní hranice. 

Na můj vkus mi připadá německý 

model příznivější v tom, že dotyčný 

optik-optometrista má přehled o všem 

od začátku až do konce. Poradí s výběrem 

brýlí, ví hodně o anamnéze a korekční 

situaci, brýle zhotoví, přizpůsobí a vydá. 

Říkají tomu Dreiklang, trojsouznění všech 

tří profesí.

V anglosaském pojetí jsou tyto profese 

roztříštěnější. Nejvýše v hierarchii stojí of-

talmolog, stará se o patologické stavy. Měl 

by však umět to, co umí optometrista. Mi-

mochodem, v Německu se lékaři nestyděli 

přijít se dovzdělat na letní střední školu, 

aby se naučili to, co potřebují do praxe. 

Obávám se, že čeští lékaři by něco takové-

ho sotva zvládli. Optometrista, v hierarchii 

pod oftalmologem, se stará o refrakci, 

spadá pod něj i kontaktologie. Poslední 

článek je ten, kdo má brýle zhotovit, tedy 

optik. Tento model se mi jeví více roztříš-

těný. Jednotlivé složky o sobě tolik neví, 

když mají těsněji spolupracovat, na rozdíl 

od složek německých, kdy optik – opto-

metrista o všem ví od začátku až do konce 

a dokáže tak lépe vyhodnotit situaci.

 Převažuje některý model?

Ano, ve světě začíná převažovat an-

glosaská cesta. Optometristé v Americe, 

Anglii, Austrálii i u nás si navíc začínají 

hledat cestičky, jak předepisovat farmaka, 

pracovat s diagnostickými metodami, což 

dřív přináleželo pouze oftalmologovi.

Já osobně jsem pojímal obor dříve spíš 

technicky, patologickou a diagnostickou 

stránku jsem považoval za doménu oftal-

mologů. Žádný optometrista by na příklad 

neměl zákazníkovi říct, že má glaukom 

nebo šedý zákal. Měl by mu oznámit, že se 

mu něco v oku nezdá a odeslat jej k lékaři-

specialistovi. V současnosti však jde o apli-

kovanou anatomii a fyziologii oka a tak to 

pojímá i Evropský diplom z optometrie, je 

v něm předepsané víc lékařské látky, než 

často používají i sami lékaři. Dodám, že 

dokonce i Němci přecházejí na anglosaský 

model, aby získali nové impulsy, protože 

svoje oborové pojetí už vyčerpali. 

 Když se ještě vrátím ke vztahu optik 

a laik, který potřebuje korekci, měl 

by se sám laik nějak dovzdělávat, 

aby byl v obraze? Přece jen jde 

o jeho zrak.

Na to odpovím opět příkladem. Říká 

se, že každá anglická babička pozná, když 

její dítě šilhá nebo nějak špatně vidí a ví, 

jak se má zachovat, zatímco česká babička 

neví – a tím nechci české babičky urážet. 

V tomto směru máme dluh, protože o brý-

lích se u nás nikdy moc nemluvilo. Obecně 

přitom lidé dnes musí oči víc namáhat, 

protože povolání, kde nepoužíváte něco 

jako počítač, už téměř neexistuje. Navíc se 

dnes lidé musí stále vzdělávat. To všechno 

znamená, že potřebují mnohem kvalitnější 

korekci než kdysi, protože vizuální aparát 

podléhá čím dál větší zátěži. Články o brý-

lích se už naštěstí objevují, i když často jsou 

do češtiny přeložené tak, že to tahá za uši. 

Považuji to ale za klasické porodní bolesti 

něčeho začínajícího. 

 Co považujete za největší dluh v na-

šich optikách z dob komunismu?

Naším kostlivcem ve skříni je to, že 

jsme zde vyšlechtili doslova generace 

lidí se špatnou centrací čoček. Z toho pak 

vznikaly deviace v okohybných funkcích. 

Protože jsme zde neměli proti západnímu 

světu mnoho let optiku na úrovni, praco-

valo se jen s relativně malými čočkami. 

Větší se tehdy nedělaly. Desítky let jsme 

zde tedy pracovali s čočkami šestapade-

sátkami a čtyřiapadesátkami. Představte 

si to na tomto příkladu: do velkých obrub 

stylu Naďa Urbánková se vsazovaly malé 

čočky. Jejich optické středy pak často 

pozičně neodpovídaly rozteči zornic 

uživatele.

Vím, že tahle slova se špatně poslou-

chají. Lidé by rádi slyšeli, jak to bylo dobré, 

jak je to teď dobré a bude to ještě lepší. 

Ano, lepší to bude, ale když se budeme 

snažit. I v současné době nemusí totiž 

nablýskaná optika znamenat, že dostanu 

pořádnou korekci.

 Na SZŠ a VOŠZ Merhautova, kde 

jste učil, existují obory Oční technik 

bez získání způsobilosti zdravotní-

ho pracovníka a pak obor Diplomo-

vaný oční optik / diplomovaný oční 

technik. Zájemce o obor se dozví, 

co má dotyčný po vystudování 

umět. Když byste to měl vysvětlit 

laikovi, jaký je v těchto pojmech 

faktický rozdíl?

Vezměme to od začátku. Zavedený 

pojem v oboru byl vždy pojem oční optik. 

Poté se začal místo něj používat pojem 

oční technik. To je podle mě matoucí. 

Navíc studenti se toho pojmu často bojí. 

Berou jej tak, že oční technik je ten, kdo 

jen něco montuje. Myslím si, že název 

oční technik nám ublížil a chtěli bychom 

jej vrátit zpět na název oční optik.

V současnosti je koncepce taková, že 

čtyři roky po základní škole získáte na SZŠ 

maturitu a stanete se očním technikem. 

Pokud pak studujete další tři roky navíc, 

stáváte se diplomovaným očním optikem. 

Paradoxem je podle mého názoru to, že 

ke konci jsou oba dva – ten, který studoval 

čtyři roky, i ten, který studoval sedm let – 

oprávněni k tomu stejnému a pro živnos-

tenský úřad jsou na stejné úrovni.
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Původní koncepce přitom počítala 

s tím, že „čtyřleťáci“ budou pracovat 

v dílně, v Německu a ve skandinávských 

zemích to tak funguje. Ti, kteří by si pak 

udělali dva roky navíc, by byli oprávněni 

k tomu, otevřít si optiku, protože už znají 

pojmy z optometrie, vědí něco o refrakci, 

ví, jak se rodí recept.

 Proč je obor oční technik vyjmut ze 

statutu zdravotnického povolání?

Osobně si pořád myslím, že optici 

do zdravotnických povolání patří, i když 

z nich byli vyděleni. Důvody jsou podle mě 

dva. Ten první je ten, že ve zdravotnických 

profesích musíte mít čekárnu a sociální 

zázemí, což optika nikdy neměla. To by se 

ale dalo podle mne upravit vyhláškou. Lidé 

ve zdravotnických profesích se navíc musí 

kontinuálně doškolovat a jednou za čas 

by mohlo přijít i obávané prověřování 

znalostí. To se, myslím, některým optikům 

přestalo líbit. Ten druhý důvod je moje do-

mněnka. Když to řeknu na rovinu, optictvo 

si jej vymyslelo proto, aby se obor vydělil 

a aby mohli v rámci navýšeného zisku 

zaměstnávat lidi, kteří budou dělat práci 

tak, jak jim je řečeno. Nemusí pak být za tu 

práci zaplaceni tak, jako lidé z oboru.

 Existují náznaky, že by se to mohlo 

změnit?

Na naši školu po čtvrt století docházeli 

studenti, kteří u nás získali maturitu, a pak 

také ti, kteří už maturitní zkoušku měli, 

byli tedy už na určité myšlenkové úrovni 

a přišli si k nám na školu dodělat dva roky 

odborného vzdělání. S těmi jsme pracovali 

rádi, protože za dva roky se z nich stali 

velmi slušní optici. Pak došlo k tomu, že 

studium bylo protaženo na tři roky. Sou-

časně se však vytvořilo tříleté bakalářské 

studium na vysoké škole. To nás pohřbilo. 

Když k nám na nástavbu nastoupí studenti, 

tak za pár týdnů ví, že o pár ulic dál na vy-

soké škole získají po stejných třech letech 

i titul bakaláře a další profesní oprávnění 

v oblasti optometrie, kontaktologie atd. 

Vrátil bych nástavbové vzdělávání u nás 

zpět na dva roky, tři roky jsou totiž moc. 

Klička je však v legislativě, podle ní vyšší 

odborné školy musí trvat tři roky nebo 

dva a půl roku. 

Myslím si, že pokud budou existovat 

bakalářské školy, které budou tvrdit, že 

vyprodukují optometristu a současně 

očního optika, budou u nás v zemi vyšší 

odborné školy skomírat. Jednoduše se 

to projeví tím, že studenti na tento typ 

„nástavbového“ studia nepřijdou. 

 Jak pohlížíte na brýle z tržnice?

Existuje skupina lidí, kteří vždy budou 

mít hluboko do kapsy, takže to pro ně 

je způsob, jak zvládnout svou korekci 

za minimální peníz. Zorničky průměrného 

Čecha mají rozteč třiašedesát až pěta-

šedesát milimetrů. Brýle z tržnice jsou 

průměrně zabroušené právě podle této 

hodnoty. S trochou štěstí v té hromadě 

člověk může vylovit i brýle, které jsou 

i pro něho docela nacentrované. Jsou 

však často opticky i materiálově dost 

nekvalitní a z takových brýlí vás může 

bolet hlava. Taky naštvete optika, pokud si 

u něj tyto levné, často špatně zabroušené 

brýle necháte opravit. Optici se logicky 

brání a někteří vydávají něco na způsob 

brýlového pasu. Opraví vám jen ty brýle, 

které jste si u nich nechali vyrobit.

 Čeho si ceníte na této době?

Můžeme do světa, získávat znalosti. 

Můžeme si přečíst knížku v cizím jazyce. 

Ještě teď, když jedu přes hranice, si to 

uvědomím.

 A čeho naopak ne?

Osobně si myslím, že ostudou tohoto 

státu a tragédií vysokých škol je to, když 

vyučující dostane zaplaceno za jednu 

hodinu méně, než ten, kdo učí na střední 

škole. V západním světě na něco takového 

narazíte jen těžko. A je to myslím něco, co 

by se mělo rychle řešit. 

 Učíte už od roku 1970. Jak se za tu 

dobu proměnili studenti?

Vím, že tohle slovo se teď nenosí, ale 

dřív panovalo víc úcty. Dnes jsou studenti 

více otevření, v dobrém, ale někdy i v tom 

provokujícím. Jsou sebevědomější, dávají 

to najevo, což je dobře, ale někteří se do-

mnívají, že si mnohé vyloží sami, po svém. 

Mnohé mladé učitele to může stresovat. 

V době, kdy jsem jako kantor začínal, byli 

studenti, myslím, disciplinovanější. Řekl 

bych to ještě takto: dnes je obecně práce 

kantora náročnější, dřív se mi, když to 

srovnám, zdála klidnější. Mám pocit, že rok 

od roku se mi se studenty daří zvládnout 

méně a méně práce, protože některou 

látku s nimi musím probírat vícekrát. Stu-

dentům a žákům se též podbízí mnoho 

nových technických a elektronických 

vymožeností, které dříve neexistovaly. Se 

sluchátky na uších často ani nevnímají 

okolí. Stávají se více pasivními konzumenty 

a omezuje to jejich vlastní přirozenou 

tvořivost. Věta „co Čech, to muzikant“ už 

myslím rovněž dost dlouho neplatí.

 Kde dobíjíte energii?

Jsme turistická rodina, takže na výletech. 

Odreagovávám se taky devatero řemesly, 

začal jsem na stará kolena přestavovat chatu. 

Trochu hudbou. Dobrou energii člověk získá 

také z toho, když se mu něco povede. Ať 

už při tom stavění nebo na doškolováku, 

kde máte pocit, že po pár hodinách poslu-

chačům svítí oči, něco do sebe nasáli, mají 

o obor zájem, budou věci dělat odborněji. 

Někdy to může být tím, že si hrajete na sa-

mozvaného kuchaře. Jsou to malé životní 

radosti, které má každý z nás.

Za rozhovor poděkovala Eva Klapalová
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zrychluje!

Dvě technologie a tři výrob-
ky, když ostatní propagují 
jediné fotochromické řešení; 
není tato strategie trochu 
riskantní? 

PG: Naopak, my se domníváme, 

že fotochromická různorodost by 

z několika důvodů mohla být tou nej-

úspěšnější možností. Za prvé proto, 

že naši zákazníci mají rádi možnost 

výběru mezi cenově atraktivní, univer-

zální fotochromickou čočkou „in-mass“ 

(SunSensors® od společnosti Corning), 

vysoce odolným fotochromickým mo-

nomerem speciálně navrženým pro 

vrtané obruby (SunSensors® +) a vyso-

ce výkonnou rychle reagující fotochro-

mickou vrstvou (SunSensors® HPC) 

na polykarbonátu a s vyšším indexem, 

kterou jsme na trh s čočkami vyšší třídy 

uvedli v polovině roku 2008. 

Naši zákazníci proto mohou mít 

kvalitu a komunikační podporu čoček 

SunSensors® na různých úrovních, kte-

ré splňují potřeby a profily jednotlivých 

cílových trhů, na které jsou zaměřeni. 

A konečně, tento výhradně fotochro-

mický sortiment má především v sou-

časné ekonomické situaci jedinečnou 

pozici na trhu: právě proto nyní sorti-

ment čoček SunSensors® označujeme 

jako „fotochromická alternativa“. 

Vaše nová komunikační kam-
paň v novém „divokém“ stylu 
je zcela odlišná od toho, co 
jsme doposud viděli; můžete 
popsat její cíle? 

PG: Už před několika lety, když 

jsme uvedli na trh čočky SunSensors® 

prostřednictvím reklamy s horským 

kolem, jsme si zvolili velice odlišný 

způsob propagace fotochromické 

čočky. Stejnou cestou jsme nyní dospěli 

ještě dál, tedy k tomu, že humor a něco 

neobvyklého rozhodně nepoškodí naši 

odbornou pověst! Při bližším pohledu 

naše koncepce ukáže svou logiku: ty 

„exotické“ a odlišné oči symbolizují 

velkou rozmanitost profilů a potřeb 

nositelů čoček. Například, existuje snad 

pro propagaci vysoce odolného „in-

mass“ monomeru lepší analogie, než je 

povaha slona, nebo pro popis naší nové 

rychle reagující fotochromické vrstvy 

vhodnější obrázek, než je tygr? Konec-

konců sledujeme fotochromickou roz-

manitost s cílem zasáhnout co nejvíce 

odborníky z oblasti péče o zrak, kteří by 

měli rozmanitost vyžadovat a využívat, 

ať už co se týká značky nebo produktu, 

aby mohli lépe uspokojit všechny typy 

potřeb svých zákazníků. 

Vaše komunikační strategie 
byla vždy založena na spolu-
práci se zákazníkem; je tomu 
tak i v tomto případě? 

PG: Ano, vždy dáváme přednost 

řešením na bázi spolupráce, protože ta 

nejlépe slouží zájmům našich zákazní-

ků. Jak jsem již uvedl dříve, každá čočka 

SunSensors® bude mít svou vlastní 

vizuální identitu a odrážet tak přesně 

své místo na trhu. To bude představeno 

ve specifických reklamách a komerční/

technické literatuře. Naši zákazníci 

mohou využít buď tato individuální 

řešení jako taková, nebo si je mohou 

nechat přizpůsobit svým potřebám 

(úprava HMC, specifický progresivní 

design...). 

Z naší strany budeme pod jménem 

Corning propagovat celý fotochro-

mický sortiment čoček SunSensors® 

na základě globální komunikační kam-

paně B2B a také pomocí zcela nových 

webových stránek, které nyní obsahují 

užitečné informace a osloví celou veřej-

nost včetně učitelů, studentů a nositelů 

čoček a brýlí. 

Plánujete na rok 2009 nebo 
2010 nějaké nové produkty 
SunSensors®? 

PG: Ano. Naše odhodlání je silnější 

než kdy jindy. Rozšiřování našeho port-

folia o inovativní technologie zůstává 

naší vývojovou strategií, která zajistí, že 

SunSensors® zůstane „fotochromickou 

alternativou“. 

Čočky

Po celosvětovém uvedení fo-

tochromické čočky SunSensors® 

HPC (High Performance Coating) 

na trh pokračuje společnost Cor-

ning Ophthalmic s novou globální 

komunikační kampaní zaměřenou 

na čočky SunSensors® a zcela nový-

mi webovými stránkami. Více nám 

řekne Philippe Garnier, ředitel pro 

výrobu z plastů. 

firma Corning
:
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Vysoce výkonná fotochromická vrstva pro vysoké indexy (1,6; 1,67)
a polykarbonát – povrstvovací technologie – 100% blokace UVA/UVB.
Ideálně přizpůsobená pro luxusní design čoček. 

Vysoce výkonný fotochromický monomer – střední index (1,56).
Technologie «in-mass». Vynikající pevnost v tahu. 
Lepší ochrana proti UV – navrženo speciálně pro vrtané brýle. 

Vysoce kvalitní fotochromický monomer – střední index (1,56).
Technologie «in-mass». Lehčí než polykarbonát.
Skvělá hodnota za vaše peníze – výrobek za zaváděcí cenu.

Unikátní nabídka fotochromických produktů se přizpůsobí
veškerým potřebám a parametrům zákazníka sama.
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Bolesti hlavy se dělí na primární 

a sekundární. Příčina primárních bolestí 

hlavy není zcela známá. Jedná se větši-

nou o neurologické komplikace, které se 

vyznačují především opakováním obtíží 

s různou intenzitou. Tyto primární obtíže 

dělíme do několika skupin podle oblasti, 

kterou bolest zasahuje, a podle doprovod-

ných projevů. Mnohé z těchto projevů jsou 

oftalmické, v podobě vizuálních efektů, 

narušení binokulární rovnováhy, narušení 

koordinace oční motility, akomodačních 

spasmů nebo v podobě otoků, zarudnutí 

oka, praskání drobných spojivkových cév 

atp. Bez důkladného neurologického vy-

šetření nelze určit, zda se jedná o primární 

či sekundární bolest hlavy, nebo zda je 

příčinou bolesti nekorigovaná refrakční 

vada, porucha motility nebo špatná korek-

ce. Proto pokud se na optometristu obrátí 

klient trpící bolestmi hlavy, je třeba tomuto 

problému věnovat značnou pozornost.

Primární bolesti hlavy 
Jako příčina bolesti hlavy je většinou 

udávána tzv. vazomotorická dysfunkce 

(vazomotorický = řídící průsvit cév ovliv-

něním hladké svaloviny v jejich stěnách, 

tj. vyvolávající buď jejich zúžení – vazokon-

strikci, či rozšíření – vazodilataci). 

Nejznámější z primárních bolestí 

hlavy je migréna. Tímto názvem označu-

jeme laicky všechny bolesti hlavy, avšak 

název náleží pouze jednomu typu. Jedná 

se převážně o jednostranné záchvaty 

pulzující bolesti, která je doprovázena 

nauzeou, zvracením, fotofobií a fonofobií 

(přecitlivělost na hluk). Strany se mohou 

v průběhu záchvatu střídat, při vyvr-

cholení mohou zasáhnout celou hlavu. 

Typickým doprovodným jevem migrény 

je aura. Aura je nejčastěji pojímána jako 

zrakové doprovodné efekty ve formě 

záblesků, jiskření nebo výpadků zorného 

pole. Může se však projevovat i porucha-

mi motorickými nebo poruchami řeči. 

Zvláštní formou migrény je migréna 

oftalmická, u které se v doprovodném 

projevu aury vyskytuje porucha motility 

oka. Doba trvání může být až 3 dny.

pro optometrii
Neurologie

Část II
Bolesti hlavy

V
 první části série článků o neurologii v optometrii jsme hovořili o očních 

bolestech. V této druhé části se budeme věnovat bolestem hlavy, které 

jsou v našem oboru jedním z nejčastějších důsledků nekorigované 

oční vady či chybné korekce, mohou však být také signálem k závažnějším 

problémům vyžadujícím odbornou lékařskou pomoc. 
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Nejčastější bolestí hlavy je tzv. tenzní 

cefalea. Jde o typické tupé, většinou 

oboustranné bolesti hlavy s lokalizací 

v temeni či ve spáncích. Při této bolesti 

se na rozdíl od migrény neobjevuje nau-

zea nebo zvracení. Tyto bolesti mohou 

předcházet migréně. Četnost a intenzita 

výskytu je různá. Typická je pro tuto bo-

lest strnulost šíjových svalů a pocit tlaku 

v hlavě. Bolest trvá až 7 dní.

Dalším druhem bolestí hlavy jsou tzv. 

cluster headaches. Tyto bolesti postihují 

mnohem častěji muže než ženy. Pravděpo-

dobnou příčinou je prudké kolísání hladiny 

histaminu nebo serotoninu. Nástup bolesti 

je náhlý, urputný, v době spánkové fáze 

REM. Tato fáze spánku se vyznačuje mimo 

jiné rychlými očními pohyby po dobu 

10–20 sekund. Bolest se projevuje hlavně 

v očnici a ve spánku, jednostranně, je do-

provázena překrvením spojivek, slzením 

a zduřením nosní sliznice. Většinou se též 

dostaví stejnostranná obrna sympatiku. 

Záchvat nastupuje náhle prudkou bolestí, 

trvá 20 až 90 minut a stejně náhle, jak 

začal, i odchází. Na rozdíl od migreniků 

tito lidé nevyhledávají ve stavu bolesti 

klid. Vzhledem k typické souvislosti mezi 

spánkem a vznikem bolesti mají tito lidé 

značné problémy s usínáním, velmi často 

se bojí jít spát.

Primární bolesti hlavy mohou sou-

viset i s fyzickým výkonem, menstruací, 

sexuálním výkonem, užíváním léků nebo 

konzumací alkoholu.

Sekundární bolesti hlavy
Sekundární bolesti hlavy jsou spojeny 

s dalšími neurologickými obtížemi, velmi 

často s poruchou zrakového vjemu nebo 

s poruchou okulomotoriky. Velmi nebez-

pečnými stavy jsou subarachnoideální 

krvácení a cervikokraniální syndrom, 

venózní trombózy, disekce a. karotis či 

syndrom spánkové apnoe (SAS).

Neuralgie trojklaného nervu sice 

neohrožuje život, ale je velmi urputná 

a bolestivá. Život ohrožují v tomto případě 

následky nesnesitelné bolesti.

Dalšími závažnými stavy jsou stavy 

posttraumatické, bolesti v důsledku 

expanzních nitrolebních procesů nebo 

infekce.

Stavy ohrožující život

Subarachnoideální krvácení
Toto krvácení je v 85 % případů dů-

sledkem ruptury aneurysmatu, nejčastěji 

v oblasti tzv. Willisova okruhu. Nejčastěji 

je příčinou nadměrná fyzická námaha 

spojená se zvýšením krevního tlaku. Stav 
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o aneurysma na vnitřní krkavici, dochází 

k jednostrannému exoftalmu a zarudnutí 

oka. Většina těchto komplikací je zjevná 

ještě před samotnou příhodou. Pokud 

tedy klient přichází s bolestí hlavy, očí, 

špatným viděním, poruchou motility atp. 

a pokud projevuje některý z výše uvede-

ných symptomů, je třeba ho neodkladně 

odeslat na podrobnější vyšetření.

Gigantocelulární arteritida
S tímto onemocněním se setkáváme 

velmi často u osob ve věku okolo 50 let. 

Projevuje se bolestí hlavy se zrakovými 

projevy nebo bez nich. Se zvyšujícím se 

věkem přibývá procento postižených žen. 

Patologicky se jedná o granulomatózní 

zánět velkých tepen. Jedná se o systémové 

onemocnění projevující se mnoha jinými 

symptomy, např. malátností, únavou, 

ztrátou hmotnosti a někdy i horečkou. 

U postižených si lze mnohdy všimnout 

typické zvětšené spánkové tepny. V 50 % 

případů se toto onemocnění projevuje 

ranní ztuhlostí ramen a bolestí při žvýkání. 

Tyto obtíže časem ustupují. Doprovázejí-

cím stavem může být i mozková příhoda, 

demence a poškození periferních nervů. 

Typická pulzující bolest hlavy se soustředí 

kolem spánků. Někdy postižený spí s hla-

vou vynuceně otočenou k jedné straně 

nebo si stěžuje na bolest při česání vlasů. 

Přidružená může být i obličejová nebo 

týlová bolest. Celkovou bolestí hlavy však 

trpí pouze 70 % postižených. Toto one-

mocnění, ať doprovázené bolestí, či nikoli, 

vyžaduje okamžitý lékařský zákrok. Varov-

nými příznaky z hlediska vyšetření zraku je 

přechodná ztráta zraku, amaurosis fugax, 

ztráta výšky zorného pole nebo zhoršení 

zrakové ostrosti. Běžně lze též pozorovat 

relativní aferentní pupilární defekt. Pokud 

nedojde k včasnému odbornému zákroku, 

je tento stav pro zrak, nemluvě o celkové 

kondici, akutně nebezpečný.

Cervikokraniální syndrom
Cervikokraniální syndrom je spojen 

s okcipitální bolestí hlavy, která se spouští 

pohybem hlavy a krční páteře. Bolesti se 

mohou šířit do frontální nebo retrobulbár-

ní oblasti, jsou oboustranné, tupé, ostré 

či hlodavé. Příčinou bolesti jsou funkční 

poruchy dynamiky atlantookcipitálního 

spojení anebo krční páteře. Příčinu lze 

hledat v nadměrné zátěži, nebo ve změně 

stavby páteře. Bolesti mohou být dopro-

vázeny závratěmi, nauzeou, zvracením, 

ale i nystagmem (cervikovestibulární 

syndrom).

Disekce a. karotis
Disekce znamená rozštěpení. V pří-

padě arteriálního rozštěpení dochází buď 

ke vzniku aneurysmat, nebo k trombóze. 

Důsledkem tohoto stavu může být cév-

ní mozková příhoda. Je prokázáno, že 

5 % cévních mozkových příhod u osob 

mladšího věku je způsobeno právě tímto 

problémem. Z oftalmologického hlediska 

může docházet k přechodným ztrátám 

zraku nebo k defektu v zorném poli (ho-

monymně). Pokud je zároveň uváděna bo-

lest hlavy, krku a žvýkacích svalů (protože 

nejčastěji je postižen X. hlavový nerv), pak 

je nutné odeslat pacienta akutně k lékaři. 

Pokud jsou obtíže včas správně diagnosti-

kovány, k cévní příhodě nemusí dojít.

Podobné potíže mohou nastat disekcí 

a. vertebralis. V tomto případě jsou více 

postiženy okohybné svaly.

Na závěr této části je tedy třeba zdů-

raznit, že každé bolesti hlavy je potřeba se 

pečlivě věnovat. Bolest hlavy, jak již bylo 

řečeno, může vznikat v důsledku chybné 

korekce nebo nekorigované vady, avšak je-

li doprovázena poruchou motility, výpadky 

zorného pole, výpadky zrakového vjemu 

a chybnými zornicovými reakcemi, je třeba 

situaci vyhodnotit o to pečlivěji, popřípadě 

klienta odeslat na odborné vyšetření.

Bc. Martina Nováková, MSc.

msc.optom@centrum.cz

Pokračování příště.

Literatura bude uvedena na konci série nebo si ji lze 

vyžádat u autorky.

je velmi závažný, v 50 % případů dochází 

k úmrtí do 24 hodin. Typicky si klient 

stěžuje na prudkou náhlou bolest hlavy, 

jakou nikdy nezažil. Zároveň dochází 

k pocitu tlaku v hlavě, možná je i ztráta 

vědomí, nauzea a zvracení. Z oftalmolo-

gického hlediska lze pozorovat edém pa-

pily a subhyaloidní krvácení. Optometrista 

nejčastěji sleduje obrnu VI. a III. hlavového 

nervu. Prakticky lze tedy pozorovat ptózu, 

ztrátu hybnosti bulbu a rozšíření zornice 

(mydriázu). Mydriáza vzniká kompresí pa-

rasympatických vláken procházejících nad 

III. hlavovým nervem v těsném průběhu 

kolem aneurysmatu. V důsledku aneurys-

mat může docházet též k přechodným 

výpadkům v zorném poli. Pokud se jedná 
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Správy 
 z 5. ročníka

odborného 

V piatok sa účastníci stretli na nefor-

málnom večernom programe spojenom 

s gurmánskymi pochúťkami. Bola to skvelá 

príležitosť stretnúť sa s kolegami, predis-

kutovať aktuálne pálčivé otázky, porovnať 

si, čo sa deje v mojej optike a v okolitých 

optikách, vymeniť si skúsenosti, alebo sa 

len tak stretnúť, oddýchnuť si a zrelaxovať. 

K dispozícii boli aj relaxačné a welness 

zariadenia hotela, takže účastníci mohli 

naozaj zrelaxovať a načerpať sily.

Sobota bola o to viac zameraná na 

prácu. Prednášky boli veľmi zaujímavé 

a niektoré vyvolali aj búrlivú diskusiu. 

Veľmi zaujímavá bola prednáška zástupcu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie o pro-

blematike zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Aktuálne sa debatovalo o podmienkach 

a spôsoboch riešenia reklamácií, o tom, 

ako postupovať, na čo má zákazník prá-

vo, ako si pripraviť reklamačný poriadok 

a pod. 

Veľmi zaujímavé boli aj ostatné pred-

nášky, a to:

Keby mi to zákazník povedal, tak by • 

som mu to tak neponúkol 

(Ing. Vymyslický)

Diabetes a jeho vplyv na zrak • 

(MUDr. Ondrejička)

Korekcia astigmatizmu – základný • 

predpoklad správnej korekcie 

(pan Žácky)

Poranenie očí – príčiny, prevencia • 

a prvá pomoc (MUDr. Ondrejička)

Amblyopia v praxi očného optika • 

(Ing. Vymyslický)

Správanie nositeľov kontaktných • 

šošoviek na európskom trhu 

(pan Klusáček)

K viacerým témam sa rozpútala naozaj 

zaujímavá diskusia. Veľkou výhodou bolo, 

že účastníci mali možnosť predebatovať 

svoje otázky a skúsenosti aj s prednášajú-

cimi, prípadne medzi sebou. 

Sobota vyvrcholila spoločenským 

večerom. Časťou večera nás sprevádzal 

Štefan Skrúcaný, ktorý slovom a spevom 

očných optikov 
a optometristov

snemu

U
ž po 5. krát sa konal v Jasnej Odborný kongres očných 

optikov a optometristov. Kongres sa konal v dňoch 

9.–11. 10. 2009 v Hoteli Družba v Demänovskej Do-

line. Jeho program bol rozdelený do dvoch dní. 
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vytvoril príjemnú atmosféru. O hudobný doprovod sa postaral 

aj Alan Mikušek. So svojím typickým šarmom a príjemným 

spevom nás naladil na tú správnu strunu. Súčasťou večera bola 

aj tombola, v ktorej mali možnosť zúčastnení získať zaujímavé 

a atraktívne ceny. 

Aj tento ročník kongresu potvrdil, že o takéto podujatia je 

medzi optikmi záujem a je potrebné v začatej tradícii pokračo-

vať. Za to, že kongres prebehol úspešne a účastníci boli spokojní, 

je potrebné poďakovať všetkým organizátorom, prednášajúcim 

a sponzorom, ktorí prispeli k zdarnému priebehu kongresu. Za 

finančnú podporu ďakujeme firmám Ciba Vision, Essilor, Geodis, 

Metzler International, Sagitta a Rodenstock.

Snem Optickej 
únie Slovenska

Po bohatom odbornom a spoločenskom programe od-

borného kongresu očných optikov a optometristov nasledoval 

v nedeľu 11. 10. 2009 snem Optickej únie Slovenska. Program 

snemu bol tradične bohatý a zaujímavý. Prítomní sa dozvedeli 

informácie o stave hospodárenia OÚS za uplynulé obdobie, 

o aktivitách, ktoré sa pre členov vykonávajú, ako aj o tom, čo 

všetko sa pripravuje. Veľká pozornosť bola venovaná novému 

Cenníku uhrádzaných zdravotníckych potrieb s platnosťou od 

1. 10. 2009. V tomto cenníku bolo vykonaných viacero zmien, 

ktoré majú nepriaznivý vplyv na situáciu v očných optikách. 

V pôvodnej verzii vyhlášky boli z úhrad úplne vyňaté úhrady 

za okuliarový rám, ktoré boli do cenníka následne doplnené. 

Zmeny nastali aj vo výškach úhrad za jednotlivé typy okuliaro-

vých šošoviek. Presné podmienky a sumy je možné získať na 

internetových stránkach Ministerstva zdravotníctva SR, alebo 

na stránke VŠZP.

Ďalšou časťou snemu OÚS boli voľby do predstavenstva. 

Ing. Urbánek ešte pred samotnými voľbami poďakoval za aktív-

nu prácu a podporu všetkým súčasným členom predstavenstva 

OÚS a vyzval prítomných k aktívnej spolupráci v záujme zlepše-

nia situácie v optickej branži. Vo voľbách boli do predstavenstva 

Optickej únie Slovenska zvolení:

Peter Urbánek, Martin Morvay, Richard Šebeň, Alexandra 

Kováčiková, Pavol Moravec, Ján Žácky, Andrej Slaninka.

Na najbližšom zasadaní predstavenstva OÚS bude potom 

z týchto členov predstavenstva zvolený prezident OÚS a ná-

sledne budú rozdelené aj ostatné výkonné funkcie. Všetkým 

členom predstavenstva prajeme veľa elánu a energie pri 

ich práci. O ostatných aktivitách predstavenstva OÚS budú 

členovia pravidelne informovaní formu zápisníc zo stretnutí 

predstavenstva OÚS.

Snem Optickej únie Slovenska uzavrel Ing. Urbánek, ktorý 

všetkým poďakoval za účasť a zaprial všetkým pekný zbytok 

víkendu a priaznivú situáciu v optikách.

Ing. Zdenka Sivičeková

členka predstavenstva OÚS

zdenka.sivicekova@rodenstock.sk

Placená inzerce
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PROGRESIVNÍHO   
UMĚNÍ   

• 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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UNIVERZÁLNÍ
VE VOLBĚ MATERIÁLU

Freeform technologie umož uje absolutní volnost 

p i volb  materiálu o ky. S ohledem na estetické 

a funk ní požadavky zákazníka je možné zvolit 

nejvhodn jší variantu ze široké nabídky materiál .

–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

  DESIGNU
  UNIVERZÁLNÍHO

UNIVERZÁLNÍ
VE VOLBĚ OBRUBY

Freeform technologie umož uje  absolutní volnost 

p i volb  výšky centrace. A  už si zákazník vybere 

jakoukoliv obrubu, sta í zvolit adekvátní variantu 

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

BS Aktiv Inzerce ver 04.indd   2-3 23.1.2009   15:09:18



40

Jak to vidí 

Zdeněk
Macháček

Ž
ivot sochaře Zdeňka Macháčka je spjatý se dřevem a s krajinou Křížo-

vic. Na tomto místě se usadil v 70. letech – tehdy je zvolil kvůli vnitřní 

emigraci a svému robinsonovství. Dlouhá léta zdejší krajinu poznával 

na koni. Původně vystudoval zoologii a VŠUP v Brně. V roce 1996 vytvořil plastiky 

a napsal komentáře pro třísvazkovou knihu a výstavu s názvem „Kruh prstenu: 

Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti v reálném životě, 

krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů inspirovaných 

obsahem této knihy“. Další knížka, tentokrát pouze s reprodukcemi sochařových 

prací, nese název Erotikon sochaře Zdeňka Macháčka.

 Kdy Vám naposledy oči zářily nad-

šením?

Včera, při obědě.

 Kdy je podle Vás potřeba mít oči 

na stopkách?

V dnešní době snad pořád – ať v ob-

chodech nebo při jednání s lidmi, na vo-

zovkách, hlavně na D1.

 Co Vás v poslední době uhodilo 

do očí?

Šaškárny kolem voleb.

 „Stát se vidoucím“ – jak vidíte tento 

proces Vy?

V dnešní době? Proboha jen to ne.

 Věříte v lásku na první pohled, nebo 

se řídíte jinými smysly?

Myslím, že první pohled je nejdůleži-

tější, pak nastupují smysly ostatní: barva, 

vůně, zvuk hlasu.

 Otevřel Vám někdy někdo oči?

Naposledy Rusové v roce 1968.

 V kom vidíte hrdinu?

Ve své ženě. Stále se mnou ještě žije.

 Zavíráte před něčím oči?

Občas, před fakturami.

 Nad čím byste přivřel oko?

Kdyby třeba neústavní formou vymě-

nili celou vládu i s poslanci.

 Jakou úlohu ve Vašem životě hraje 

zrak?

Jelikož jsem sochař, tak tu nejdůle-

žitější.

 Co Vás upoutá na první pohled – 

barva, tvar, zvuk, vůně nebo něco 

jiného?

Tvar – jsem heterosexuál – současně 

s barvou, bez barvy bych se cítil jako v říši 

mrtvých.

 Jak by vypadaly brýle Vašich snů?

O brýlích se mi ještě nezdálo, ale když 

už, tak by měly být neviditelné. Mám čtve-

ry a stále je hledám.
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 Co (nebo koho) byste střežil jako 

oko v hlavě?

Svoje místo a židli u jídelního stolu 

a hrníček na kávu.

 Kdo a čím si u Vás udělá dobré 

oko?

Když si u mě někdo něco objedná 

a posléze zaplatí.

 Na co se rád díváte?

Na vše, co má pěkné tvary – ať už je to 

krajina, koně, psi, motýli a přirozeně dámy. 

A ty, jak známo, mají přednost.

 Jaké místo na světě podle Vás stojí 

za vidění?

Takových míst je nepřeberné množ-

ství, nestačilo by na to ani 50 životů.

 Máte někdy chuť vidět do budouc-

nosti?

Kdysi to zkoušely – jak praví básník – 

dvě dívčiny o Vánocích a nějak to nedo-

padlo, tak raději ne.

 Jaký vhled a poučení Vám dává 

Vaše práce?

Nekonečné hledání s mizivou nadějí 

na úspěch.

 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)?

Když se ohlédnu, vidím tu spoustu 

promarněného času a o tom, co mám 

před sebou, vzhledem k roku narození 

raději neuvažuji.

 Když hledíte na svět, jak jej vidíte 

a vnímáte?

Za předpokladu, že svět rovná se 

zeměkoule, pak má náš svět nulovou 

hodnotu proti kosmu, o jehož rozměrech, 

hranicích, o tom, kde končí a kde začíná, 

nikdo nic neví. Závity našich mozků ne-

jsou na tato tajemství stavěna. Absolutní 

neschopnost pochopit nepochopitelné, 

hrůza a řádění živlů, blesků, hromů, požárů, 

zátop, vulkanické činnosti a v neposlední 

řadě smrti donutila lidstvo vymyslet nějaké 

východisko z této beznadějné situace. 

A tak byli nezávisle na sobě v různých 

končinách různých kontinentů vymyšleni 

bohové všeho druhu. Prostřednictvím 

svých mluvčích slibovali lidu život věčný, 

většinou v nějakém ráji, křesťané pak 

jako třešničku na dortu přidali peklo, aby 

udrželi lid na uzdě. Jak říkal kdysi Švejk, 

na chudej lid musí bejt přísnost.

Za rozhovor poděkovala redakce.

Foto: Eva Klapalová
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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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Historie
Braillova

Louis Braille (1809–1852) utrpěl v pěti 

letech poranění pravého oka a na levé oko 

následkem sympatické oftalmie zakrátko 

oslepl. V 10 letech jej rodiče odeslali 

do Královského institutu pro mladé slep-

ce v Paříži, který v té době navštěvovalo 

100 slepých chlapců a slepých dívek. 

Braille se stal vynikajícím violoncellistou 

a varhaníkem. Od roku 1828 vyučoval ne-

vidomé. Ve 26 letech onemocněl tuberku-

lózou, která se stala příčinou jeho úmrtí 

v pouhých 43 letech. V roce 1952, 100 let 

po smrti, byl pohřben v Pantheonu jako 

jeden z nejvýznamnějších mužů Francie.

Systém tzv. Braillova písma pochází 

od kapitána Charlese Barbiera de la Serre 

(1767–1841). Byl to dobrodruh, který 

po porážce Francouzské revoluce odces-

toval do Ameriky. V roce 1808 je již zpátky 

ve Francii a uveřejňuje práci o možnostech, 

„jak psát stejně rychle jako mluvit“. Systém 

byl určen pro psaní ve tmě a byl určen pro 

tajné vojenské a diplomatické informace. 

Byl tvořen reliéfními body a byl velice 

komplikovaný. V roce 1823 začal Barbier 

po domluvě s Institutem pro nevidomé 

v Paříži tento systém testovat pomocí 

nevidomých. Hned z počátku se ukázaly 

přednosti tohoto systému nad ostatními 

systémy. Písmo bylo fonetické, pro číslice 

využívalo místo písma znaky, používalo 

i čárky. Pro běžné využití, například ve výu-

ce nevidomých, byl však tento systém 

příliš složitý, existovalo totiž více jak 4 069 

variant písma.

písma

P
rvní systém písma pro nevidomé 

vytvořil italský fyzik Francesco 

Lana Terzi (1631–1687). Systém byl 

založen na reliéfních tečkách, nebyl odvo-

zen od písma známého vidoucím lidem. 

Systém reliéfního písma byl vytvořen Va-

lentinem Haüy (1745–1822). Byl založen 

na římském písmu a nevidomý člověk 

četl texty za pomoci hmatu. Psaný text 

byl vytvářen za pomoci typografie. Tento 

systém pro čtení a psaní se neosvědčil. 

V roce 1837 Abbot Garton, ředitel školy 

pro slepé v Bruggách, konstatoval, že 

v celé Paříži tuto metodu používají pouze 

tři nebo čtyři nevidomí. Stejné písmo 

bylo používáno při výuce matematiky. 

Naproti tomu hudba byla vyučována 

memorováním a byla pro nevidomé 

velice důležitá, protože mnoho z nich se 

jí živilo. V osmnáctém století existovalo 

v Paříži v Královském institutu pro mladé 

slepce celkem 14 knih. Tyto knihy byly ve-

lice nepraktické a těžké. Vzhledem k jejich 

nedostatku je velmi pravděpodobné, že 

se je studenti učili nazpaměť.
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Louis Braille publikoval práci „Jak psát 

slova, hudbu a gregoriánské chvalozpěvy 

pomocí bodů pro čtení a psaní nevidomý-

mi“ v roce 1825, tedy ve svých 16 letech. 

Braillovo písmo je založeno na šestici bodů 

ve dvou vertikálních řadách, což dovoluje 

kombinaci 64 písmen. Tento systém je 

jednodušší než Barbierův. Genialita Louise 

Brailla spočívá v tom, že byl nevědomky 

prvním psychologem zabývajícím se do-

tykovou komunikací. V roce 1837 písmo 

zjednodušil, eliminoval čárky a použil 

pouze tečky. Do současné doby byl 

do systému přidán znak pro velká písmena 

(začátek věty), přidáno písmeno w, které 

francouzština používá pro importovaná 

slova, a byly zjednodušeny matematické 

symboly +, -, x, =.

Vytvoření písma znamenalo revo-

luci ve vzdělávání nevidomých osob 

a umožnilo jim čtení jakýchkoliv textů 

a přístup ke kultuře, který jim byl po sta-

letí odpírán. Přijmutí tohoto systému bylo 

pozvolné, ale nezadržitelné. Nejtěžší bylo 

přijmout myšlenku, že nevidomí mají jinou 

abecedu i písmo. První kniha psaná Braillo-

vým písmem byla vydána ve Francii v roce 

1837, teprve v roce 1854 však bylo písmo 

ve Francii všeobecně přijato. Mezinárod-

ního přijetí se písmu dostalo na kongresu 

pro zlepšení situace nevidomých a hlu-

chých v Paříži v roce 1878. Všechny země 

využívající evropské písmo přijaly Braillovo 

písmo pro nevidomé. V roce 1949 bylo 

toto písmo na zasedání UNESCO unifiková-

no ve všech variantách. V současné době 

se pracuje na modifikacích pro orientální 

jazyky. Je nutné zdůraznit, že tento systém 

je jediný systém, který je použitelný pro 

hluchoslepé osoby.

Problémy 
Braillova písma

Základní nevýhodou Braillova písma 

je, že znaky jsou výrazně větší než znaky 

běžného barevného tisku. Typická ve-

likost znaku je přibližně 7,5×5 mm, což 

umožňuje na běžné straně formátu A4 

zaznamenat asi 800–900 znaků, přičemž 

běžným tiskem se na stejný rozměr vejde 

zhruba 4–5 tisíc znaků. Knihy v Braillově 

písmu jsou tudíž výrazně objemnější.

S touto nevýhodou souvisí i typogra-

fické problémy: jelikož na jeden řádek se 

vejde pouze asi 30 znaků, jen těžko se 

dají používat tabulky či jiné běžné formá-

tovací postupy. Místo nich je třeba psát 

všechny informace sekvenčně, což jen 

dále zvětšuje rozsah textu.

Dalším velkým problémem je nejed-

notnost systému. Různé země používají 

různé normy Braillova písma, které se nav-

zájem poměrně výrazně odlišují. Například 

jenom mezi českou a slovenskou normou 

je už v základních písmenech abecedy 

7 rozdílů.

obr. 1 Pichtův psací stroj
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Další výraznou komplikací je linearita 

zápisu, což se projevuje zvláště při přepisu 

matematických, fyzikálních a chemických 

textů – i jednoduché rovnice mohou zabí-

rat několik řádků.

Braillovým písmem se dá ručně psát 

pomocí speciální destičky s perem, kterým 

se zezadu (zrcadlově) přes dírky v destičce 

vytváří v papíru body (tzv. pražská tabulka). 

K rychlejšímu psaní slouží Pichtův psací stroj 

(obr. 1) či speciální počítačové tiskárny.

Jako nástroj pro práci s počítačem slouží 

nevidomým hmatový display (též braillský 

řádek), což je zařízení, které převádí část 

jednoho řádku textu (obvykle z počítačové 

obrazovky) do hmatové podoby.

Slepecká Braillova 
abeceda

Pro zápis veškerých textů se používá 

česká základní znaková sada Braillova 

písma. Existuje 64 kombinací šesti bodů 

uspořádaných do dvou sloupečků a třech 

řad, které jsou buď vytlačené, nebo 

nevytlačené. Pro zápis mnoha znaků však 

64 kombinací nestačí, a proto existují tzv. 

prefixy, které mění význam znaku nebo 

skupiny znaků, před nimiž stojí. Pro tisk se 

používá speciální tvrzený papír. Jednot-

livým kombinacím jsou přiřazeny znaky 

viz obr. 2 a 3. Braillovo písmo nerozlišuje 

uvozovky nahoře a dole, má pro uvozovky 

jediný znak viz obr. 2.

Textově se Braillovo písmo popisuje 

takto:

a (1), b (12), c (14), d (145), … A (6 + 1), 

1 (3456 + 1), % (3456 + 1234).

Nevidomí lidé si při čtení hmatem 

spíše zapamatují „obrazec“ slova, který jim 

vytlačené body vytvářejí.

doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

Přednosta katedry optometrie 

LF MU, Brno

svatopluk.synek@fnusa.cz
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obr. 3 Speciální znaky Braillovy slepecké abecedy (zdroj: www.sons.cz)

obr. 2 Braillova slepecká abeceda (zdroj: www.sons.cz)

obr. 4 Příklady (zdroj: www.sons.cz)



Česká oční optika 4/2009

MEZI
OÈIMA
Shin-Nippon

MEZ
IMA

Obchodní zástupci:

Michal Jirout (CZ)
774 001 638

Petr Pravda (CZ)
608 001 676

Jozef Sabol (SR)
0905 768 487

foto © Apollofoto | Imagio.cz | Dreamstime.com



48

Vidění do blízka

V
idění do bl ízk a je  závis lé 

na schopnosti čočky optického 

systému oka měnit svou optic-

kou mohutnost – akomodovat. 

Tato schopnost s rostoucím věkem klesá, 

takže u emetropa se začínají objevovat 

první potíže při dlouhodobé práci do blíz-

ka po 40. roku. Tento postupný úbytek 

schopnosti zaostřovat blízké předměty 

je přirozený a říkáme mu stařecká vet-

chozrakost, mezinárodním pojmem 

presbyopie. 

Po prvních brýlích do blízka s úlevou 

sahají lidé po 45. roku života. Když někdo 

tvrdí, že vidí dobře do dálky a zároveň čte 

bez brýlí i v pokročilém věku, znamená to 

spíše něco nepřirozeného. Může to být na-

příklad proto, že má jedno oko krátkozraké, 

kterým čte, a druhé emetropické, kterým 

se dívá do dálky. Závislost schopnosti 

akomodace na věku ukazuje graf ve 2. části 

Základů brýlové optiky v čísle 2/2009.

Jak vidí do blízka daleko-
zraké a krátkozraké oko?

Dalekozraké oko – musí vynaložit 

do blízka vyšší akomodační úsilí než eme-

tropické oko, a to o hodnotu své refrakční 

vady. V případě, že jeho akomodační šíře je 

nedostačující, tedy blízký bod je dále než 

pozorovaný předmět, neuvidí jej ostře.

Krátkozraké oko – musí vynaložit 

menší akomodační úsilí než oko emetro-

pické, a to o hodnotu své refrakční vady. 

V případě, že jeho daleký bod je blíže 

než sledovaný předmět nebo text, není 

schopno jej zaostřit.  

Při dlouhodobé práci do blízka se 

značným akomodačním úsilím dochází 

k únavě očí – astenopii. Projevuje se pá-

lením očí, poskakováním a rozmazáváním 

řádků čteného textu, bolestí očí, hlavy, 

únavou. Řešením potíží je předsazení 

spojných brýlových nebo kontaktních čo-

ček vhodné lámavosti před oči. Hodnotu 

vrcholové lámavosti, o kterou je potřebné 

změnit korekci do dálky, nazýváme přída-

vek do blízka (adice).

Hodnota přídavku 
do blízka 

Na určení vrcholové lámavosti přídav-

ku do blízka má vliv aktuální akomodační 

šíře a pracovní vzdálenost, na kterou 

Základy 
brýlové optiky

4. část
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budou brýle převážně používány. Před-

pokladem je dokonalá korekce do dálky. 

K ní se pak přidává kladný přídavek – adice. 

V případě očního astigmatismu se přída-

vek připočítá pouze k hodnotě sférické 

složky předpisu korekce.

Předběžná hodnota přídavku do blízka 

(PB) se dá orientačně určit jednoduchým 

výpočtem podle vzorce:

PB = (–1/hpb) – (Aš/2),

kde hpb je vzdálenost pracovního 

bodu (při respektování znaménkové do-

hody se dosazuje se znaménkem minus 

a v metrech) a Aš je aktuální akomodační 

šíře budoucího uživatele brýlí do blízka. 

Podle tohoto výpočtu se předpokládá, 

že uživatel zapojí při sledování předmě-

tu v pracovní vzdálenosti polovinu své 

akomodační šíře a další polovina mu 

zůstane jako rezerva pro zaostření před-

mětů nacházejících se blíže. Je naprosto 

nevhodné vypočítat přídavek do blízka 

tak, že jednoduše převrátíme vzdálenost 

hlavního pracovního bodu. V tom přípa-

dě by byl, zvláště u mladých presbyopů, 

přídavek do blízka příliš silný a uživatel by 

se díval na tuto vzdálenost s minimální ako-

modací, což by vedlo jednak k nesouladu 

akomodace s konvergencí pohledových 

os, jednak k nemožnosti pozorovat ostře 

vzdálenější prostor za rovinou pracovního 

bodu. Nezvyklý nesoulad mezi akomodací 

a konvergencí by mohl způsobit u uživatele 

této korekce do blízka astenopické obtíže. 

Červeno-zelený 
test do blízka
Orientačně určenou korekci do blízka 

lze subjektivně ověřit červeno-zeleným 

optotypovým testem do blízka. Je obecně 

známo, že presbyopům se zřetelněji jeví 

text na zeleném a modrém podkladě než 

na červeném. Souvisí to s disperzí světla, 

kdy se červená láme méně než zelená 

a modrá (obr. 1). 

Tento typ subjektivního testu může 

být graficky řešen různými způsoby. Nej-

jednodušší je forma řádkového optotypu, 

rozděleného na dvě poloviny – červenou 

a zelenou, na nichž jsou černé znaky (text). 

Budoucí uživatel korekce se na něj dívá 

přes zkušební obrubu (nebo foropter) 

s vloženým přídavkem do blízka z poža-

dované vzdálenosti, a to oběma očima. 

Cílem je, aby viděl znaky (text) na obou 

polovinách tabulky stejně ostře (obr. 2). 

Pokud vidí lépe znaky na:

červeném•  podkladě, přidáváme 

před obě oči –0,25 D (dokud nedo-

jde k vyrovnání),

zeleném•  podkladě, přidáváme +0,25 D. 

Nakonec se provede subjektivní 

kontrola rozsahu ostrého vidění do blíz-

ka a uživatel se vyjádří, zdali mu bude 

vyhovovat.

obr. 1  Vliv disperze (rozklad světla na barevné 

spektrum) na ostrost obrazu a akomo-

daci presbyopického oka – modrá se 

láme více, je blíže sítnici, a tedy ostřejší 

než červená.

obr. 2  Červeno-zelená optotypová tabule
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žeme představit jako předsazenou spojku 

před oko. Blízký bod leží v předmětovém 

ohnisku podobné fiktivní čočky, která má 

optickou mohutnost přídavku do blízka 

zvětšenou o hodnotu akomodační šíře Aš 

uživatele korekce. Jejich vzdálenost lze 

velmi jednoduše vypočítat: 

vzdálenost dalekého bodu korekce • 

do blízka  a
R(PB)

 = –1/PB

vzdálenost blízkého bodu korekce • 

do blízka  a
P(PB)

 = –1/(PB + Aš)

Příklad:

Aš = 2,0 D

PB = 2,0 D 

a
R(PB)

 = –½ m = –0,5 m

a
P(PB)

 = –1/(2 + 2) = –¼ m = –0,25 m

Uživatel této korekce do blízka s ní 

tedy vidí ostře od 50 cm do 25 cm.

Tímto způsobem se dá určit přibližný 

rozsah ostrého vidění do blízka i u ametro-

pů, jestliže se dívají přes korekci do blízka, 

což je součet korekce do dálky (sférické 

složky korekce) s přídavkem do blízka. 

S nasazenou dokonalou korekcí do dálky 

se z nich stávají umělí emetropové, a proto 

pro orientační výpočet akomodačního 

intervalu použijeme jen jejich přídavek 

do blízka a akomodační šíři.

Propojení akomodačních 
intervalů do dálky 
a do blízka

U starších presbyopů nastává problém 

v tom, že do dálky (u ametropů přes ko-

rekci do dálky) vidí ostře od nekonečna 

po blízký bod akomodace, který se nachází 

dál než 1 m, a při pohledu přes běžnou 

korekci do blízka začíná prostor ostrého 

vidění blíže než 0,5 m. Prostor mezi půl-

metrovou a metrovou vzdáleností zůstává 

tedy pro tyto uživatele samostatných brýlí 

do dálky a do blízka nebo bifokálních brýlí 

neostrý (obr. 3). Řešením byly dříve trifo-

kální brýlové čočky, dnes se již doporučují 

čočky progresivní, které korekčně plynule 

pokryjí celý prostor před očima uživatele.

Na propojení akomodačních intervalů 

do dálky a do blízka má vliv hodnota pří-

davku do blízka a akomodační šíře, a to 

následovně:

Aš > PB•  …. akomodační intervaly 

se překrývají, vidění je tedy v celém 

rozsahu bez problému,

Aš = PB•  …. akomodační intervaly 

na sebe ostře navazují, uživatel má 

tedy problém s prací na vzdálenost 

rovnající se převrácené hodnotě Aš 

nebo PB, což je vzdálenost blízkého 

bodu korekce do dálky nebo daleké-

ho bodu korekce do blízka,

Aš < PB•  …. mezi akomodačními 

intervaly je mezera s neostrým zob-

razením, stav je výše popsán.

Příklad (obr. 3):

Aš = 1,0 D (přibližně šedesátiletý člověk)

PB = 2,0 D

a
R
 = ∞,  a

P
 = –1/Aš = –1/1 = –1 m,  

a
R(PB)

 = –1/PB = –½ = –0,50 m,  

a
P(PB)

 = –1/(2 + 1) = –0,33 m 

Ladislav Najman

SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15

najman@szsmerh.cz

Pokračování příště.

obr. 3  Mezera mezi akomodačními intervaly 

do dálky a do blízka u staršího presby-

opa

8

PB PB

PB

Poloha dalekého a blízkého 
bodu s korekcí do blízka

Je třeba si uvědomit, že po nasazení 

brýlí do blízka uživatel této korekce ne-

uvidí ostře do dálky, ale pouze na určitý 

úsek předmětového prostoru před očima 

(akomodační interval s korekcí do blízka), 

ohraničený polohou dalekého a blízkého 

bodu. Daleký bod leží v předmětovém 

ohnisku přídavku do blízka PB, který si mů-



Vážení oční optici,

možná jste již slyšeli, že 20. 6. 2009 nabyla na účinnosti novela zákona

586/1992 sb. o daních z příjmů, která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů

České republiky pod číslem 216/2009 Sb.

Hlavním cílem této novely je realizace vládních protikrizových opatření v oblasti hmotného

majetku. Tato protikrizová opatření byla schválena v podobě mimořádných daňových odpisů

hmotného majetku a mají časově omezený charakter. Platí pro hmotný majetek 1. a 2. odpisové

skupiny pořízený v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010 u něhož jste prvními vlastníky.

Co to pro Vás znamená?

Že majetek zařazený v druhé odpisové skupině (například brousící

automaty ESSILOR nebo centrovací přístroje VisiOffice), které jste si

pořídili v průběhu roku 2009 je možno odepsat již za 24 měsíců,

místo standardních 5 let a to následujícím způsobem: 60% za prvních

12 měsíců a 40% za zbývajících 12 měsíců.

Pevně věřím, že Vám tento krátký článek pomůže pochopit výhody

protikrizového balíčku pro náš obor a i v době krize využijete výhod 

odpisů u již zakoupeného kvalitního vybavení Vašich provozoven.

PhDr. Ján Poldauf

prokurista společnosti 

ESSILOR – OPTIKA, spol. s r.o.

Pokud jste v letošním roce žádnou investici do hmotného majetku

neudělali a chtěli byste ještě využít ohromných výhod protikrizových

opatření, připravili jsme pro Vás speciální nabídku brousících systémů

ESSILOR a centrovacích systémů VisiOffice. 

V případě Vašeho zájmu stačí pouze kontaktovat pana Milana Terše

(telefon 602 24 24 72 nebo email tersm@essilor.cz) nebo kontaktujte

přímo Vaše odborné poradce pro brýlové čočky ESSILOR.

inz Dopis A4 2  4.11.2009  11:15  Stránka 1
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Společnost SEIKO Japonsko se zastoupením 

pro evropský trh ve Willichu v Německu 

zorganizovala v roce 2009 pro své evropské 

partnery soutěž o účast na Mistrovství světa 

v atletice 2009 v Berlíně. Nejlepší odběratelé 

mimořádně kvalitních brýlových obrub SEIKO 

z jednotlivých evropských zemí byli účastníky 

soupeření nejlepších světových atletů ve dnech 

21.–23. srpna 2009.

 Velkolepý olympijský stadion v Berlíně, 

na kterém se konala světová olympiáda v roce 

1936, byl v letech 2000–2004 rekonstruován 

pro zápasy Mistrovství světa ve fotbale v roce 

2006. Definitivní podobu pro atletické účely 

mu dalo položení nové umělé plochy TARTAN 

v netradiční modré barvě. Dnes je stadion 

domovským stánkem klubu HERTHA Berlín 

a jeho 75 000 míst bylo v průběhu MS v atletice 

téměř každý den zcela obsazeno neuvěřitelně 

vstřícným a vděčným atletickým publikem.

 Příjemným dočasným domovem pro české 

a slovenské vítěze soutěže Se SEIKEM a SA-

GITTOU na MS v atletice 2009 se stal komfortní 

hotel ABION. Krásného počasí na mostě přes 

řeku Sprévu si užívali (zleva): Igor Karcz a Milan 

Karcz, Očná optika Millennium Trnava, naše milá 

průvodkyně Berlínem Sabine Piecowski, SEIKO 

Německo, Jaroslav Majerčík, SAGITTA Brno, 

Božena Mrvová a Miroslav Mrva, BM Optika 

Kopřivnice, Pavel Mihál, SAGITTA Bratislava.

 Společnost SEIKO byla jedním z nejvý-

znamnějších sponzorů MS v atletice 2009. Díky 

fantasticky přesné časomíře společnosti SEIKO 

schopné provádět oficiální měření časů nejen 

na setiny, ale dokonce na tisíciny sekundy, bylo 

v několika případech rozhodnuto o umístěních 

na stupních vítězů. Reklama SEIKA byla umís-

těna pod Brandenburskou bránou, dominantou 

německé metropole, kudy vedly obě tratě 

maratonských běhů. 

 Jedním z moderních divů hlavního města 

Německa je berlínské hlavní nádraží. Obrovská, 

na první pohled nesmírně křehká, čistá a prů-

hledná mnohapatrová budova z oceli a skla 

byla postavena s využitím snad i neexistujících 

fyzikálních zákonů a nespadne prý ani při 

nejsilnějších vichřicích. I zde jsme se setkávali 

s reklamami využívajícími atletické motivy.

 Nejvíce radosti a slávy si užívali obyvatelé 

miniaturního tichomořského ostrova Jamajka, 

a to jak na ploše stadionu, tak v hledišti. Beze-

dná zásobárna sprinterských talentů této země 

odsunula někdejší světové sprinterské velmoci 

do role statistů. Takhle jásali naši jamajští 

sousedé v hledišti při vítězství štafety mužů 

na 4x100 m s přispěním nejrychlejšího muže 

planety Usaina Bolta. 

 Ty tam jsou doby, kdy jsme si při vyslovení 

města Berlín představili nevýrazné pochmur-

né šedé hlavní město východního Německa 

s ruinami přetrvávajícími z dob druhé světové 

války. Dnešní Berlín se rozvíjí raketovým 

tempem i po architektonické stránce. Moderní 

rezidence, jež je sídlem německé kancléřky 

Angely Merkelové a je šestkrát větší než Bílý 

dům, vzbuzuje zasloužený obdiv nejen starší 

a střední, ale i té nejmladší generace.

Jaroslav Majerčík, SAGITTA Brno

Byli jsme se 

na MS v atletice 
SAGITTOU

2009 v Berlíně
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Vzhledové 
a funkční tolerance

V
 minulých číslech jsme si popsali 

zásady vyrovnání a anatomické 

úpravy brýlí po vsazení zabrouše-

ných čoček do obrub a různé speciální 

kleště, které nám mohou usnadnit práci. 

V tomto čísle se budeme zabývat požadav-

ky na dodržení kvality naší práce.

Tak jako v jiných oborech, které se 

zabývají zakázkovou výrobou, i v oboru 

oční optiky můžeme rozdělit kontrolu 

kvality na:

vstupní,• 

průběžnou,• 

výstupní.• 

Při vstupní kontrole si všímáme kvality 

a neporušenosti dodaných polotovarů – 

brýlových čoček a brýlových obrub. Prů-

běžná kontrola probíhá během procesu 

zábrusu čoček, vsazování čoček a vyrov-

návání a přizpůsobování brýlí.

Výstupní kontrola hotových brýlí 

probíhá před konečným vydáním zá-

kazníkovi.

Požadavky na kvalitu naší práce mů-

žeme rozdělit na:

estetické, vzhledové,• 

funkční, mechanické,• 

optické, korekční.• 

Pro přehlednost si rozvedeme jed-

notlivé fáze kontroly do následujících 

odrážek.

Vstupní kontrola

ČSN EN ISO 12870 Oční optika – 

Brýlové obruby – Všeobecné požadavky 

a zkušební metody:

označení rozměrů na příslušných • 

místech obruby podle normy – 

rozměr má být uveden na té části 

obruby, ke které se vztahuje,

tolerance rozměrů uvedených na • 

obrubě o ±0,5 mm, délka stranic 

o ±2,0 mm,

stranice se dají lehce rozevírat, ale • 

nesmí padat vlastní vahou.

Vzhled obruby:

celkové vyrovnání obruby,• 

nepoškozené hlavičky šroubků,• 

možnost nenásilného povolení • 

šroubků,

nedeformované očnice, symetrické • 

tvary očnic, zrcadlově stejné,

korekčních 
brýlí
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velikost očnic (obvod v drážce) • 

shodná,

nepoškozená povrchová úprava,• 

neuvolněné usazení stěžejek v plas-• 

tových obrubách,

dokonalé dosednutí stranic k brýlo-• 

vému středu v oblasti stěžejek, bez 

ostrých hran a schůdků,

plynulost drážky v očnicích,• 

u obrub s obvodovým vázáním • 

nepoškozený a neuvolněný silonový 

vlasec,

nedeformovaná sedla u kovových • 

obrub.

Stejnou kontrolu jako u nových obrub 

by měl oční optik provést také při převzetí 

používaných brýlí za účelem výměny 

starých brýlových čoček nebo pouhého 

přizpůsobení a zpevnění. Jestliže zjistí 

jakékoliv poškození obruby, měl by na to 

důrazně upozornit zákazníka a zapsat 

nalezené nedostatky na pracovní kartu. 

V případě opomenutí by mohlo dojít k ne-

příjemnému dohadování se zákazníkem 

při výdeji brýlí, případně i k požadavku 

nahrazení poškozených brýlí.   

Kontrola brýlových čoček:

kontrola uvedené vrcholové • 

lámavosti, poloha optického středu 

(u běžných čoček ve středu),

u bifokálních a progresivních toric-• 

kých čoček kontrola přesnosti osy 

cylindru,

vzhled čoček v páru (okrajová tloušť-• 

ka, prohnutí, barva čoček, barva AR 

vrstvy),

poškození čoček a povrchových • 

úprav – výštipky, škrábance, neporu-

šenost AR vrstvy,

vhodnost materiálu čoček pro daný • 

typ obruby (nevhodné jsou křehké 

čočky do vrtaných brýlí),

dostatečná okrajová tloušťka pro vr-• 

tání nebo drážkování (min. 1,7 mm),

označení poloviditelné firemní znač-• 

ky na čočkách (její vhodné umístění 

v očnici po vsazení).

Tato kontrola se musí provést ještě 

před jakoukoliv pracovní činností s čoč-

kou! Reklamace již zabroušené čočky 

nemusí být uznána.

Výstupní kontrola

Optické parametry (norma – povole-

né odchylky jsou v tabulkách):

posouzení polohy optických středů • 

čoček v brýlích vůči poloze středů 

zornic (hodnotám PD),

výšková poloha optických středů • 

(vztažných bodů) vzhledem k inkli-

naci brýlí a typům čoček,

výšková poloha a vyrovnání předělů • 

bifokálních čoček,

úhel osy cylindru torických čoček,• 

navozený předepsaný klínový • 

účinek (tab. 2),

označení rotační polohy čoček v ku-• 

latých očnicích (vodorovné zářezy 

na okrajích fazet).

Vzhled brýlí:

nepoškozenost čoček (škrábance, vý-• 

štipky, vzhled fazety, leštění fazety),

stejnoměrná tloušťka ochranné • 

fazety,

zrcadlová tvarová symetrie pravé • 

a levé čočky vsazené v brýlích,

zabroušení hran otvorů u vrtaných • 

čoček,

prohnutí nosníku, nastavení sedel • 

kovových obrub, „vrtule“ v nosníku,

deformace očnic, shodnost prohnutí • 

s fazetou čoček, vyvrácení drážky, 

natržení, dosednutí očnic k fazetě 

čoček po celém obvodu,

tepelné poškození plastových obrub, • 

bublinky,

poškození kovových obrub kleštěmi,• 

stěžejky neuvolněné ve svém usaze-• 

ní u plastových obrub,

rozevření stranic, inklinace dle indi-• 

viduálního anatomického přizpůso-

bení,

dokonalé dosednutí okraje stranic • 

k brýlovému středu, zvláště u širo-

kých stranic,

prohnutí stranic,• 

zahnutí, přihnutí k hlavě a anatomic-• 

ká úprava koncovek stranic,

sklon stranic (překrývání) po jejich • 

sklopení k brýlovému středu.
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Mechanické parametry:

bezpečné upevnění čoček v brýlích, • 

aby nevypadávaly např. při čištění,

vyloučení pnutí v minerálních • 

čočkách v kovových obrubách 

(tenzoskop),

zajištění šroubů proti samovolnému • 

uvolnění,

nepoškozenost hlav šroubů, drážek,• 

přečnívající konce šroubů – odštíp-• 

nutí a zabroušení ostrých okrajů, 

případně ochranné návleky,

podložky pod matky u vrtaných • 

brýlí, plastové vložky do navrtaných 

děr v čočkách,

brýle s obvodovým vázáním – • 

plynulost obvodové drážky, průběh 

silonového vlasce, hloubka a šířka 

drážky,

tuhost zavírání stranic, možnost • 

snadného sklápění, promazání 

stěžejek,

možnost uložení do pouzdra, • 

vhodnost typu pouzdra pro daný 

typ brýlí.

Některé vzhledové vady se dají doda-

tečně odstranit. Protáčející se menší čočku 

v kovové očnici je možné upevnit použi-

tím speciální plastové vložky do drážky 

očnice nebo nanesením tenkého filmu 

rychleschnoucího lepidla do drážky (čočka 

se pak vkládá do očnice až po zatuhnutí 

lepidla). Touto úpravou dojde nejen 

ke zkrácení obvodu očnice, ale zároveň 

v její drážce vytváříme pružnou výstelku, 

která chrání fazetu minerální čočky před 

vyštípnutím.  

Z optických nedostatků se uživatel 

nejhůře vyrovnává s nedodržením ko-

rekčních hodnot čoček a s nežádoucím 

rozdílem vertikálního klínového účinku 

mezi oběma očima. Ve vodorovném smě-

ru je kritičtější nežádoucí klínový účinek 

s bází dovnitř, který nutí oční pár při dívání 

do dálky divergovat. Snáze se uživatel vy-

rovná s opačným klínovým účinkem (méně 

kritický směr), poněvadž na konvergentní 

postavení pohledových os očí si zvykáme 

od útlého dětství při pohledu do blízka. 

Jak zjistíme nepřesnost 
v centraci čoček 
v milimetrech?

Vzniklou chybu centrace čoček obje-

víme tak, že si na fokometru při přeměřo-

vání hotových korekčních brýlí opřených 

dolními okraji obou očnic o jeho opěrnou 

vodorovnou lištu přesně nastavíme vrcho-

lové lámavosti obou čoček, vycentrujeme 

polohy vztažných bodů (optických středů) 

čoček a čočky označíme značkovacími ko-

líky fokometru. Potom na čočky naneseme 

lihovým popisovačem přesnou polohu 

středů zornic jejich uživatele a porovná-

me ji s polohou vztažných bodů čoček 

(optických středů). Dostaneme tak v mili-

metrech vodorovnou a svislou odchylku 

polohy vztažných bodů (optických středů) 

od polohy středů zornic. 

Tyto odchylky můžeme přepočítat 

na prizmatické dioptrie podle vzorce:

Δ = (S‘č . dec)/10

Δ  –  klínový účinek v cm/m (prizmatic-

kých dioptriích)

S‘č  –  vrcholová lámavost korekční brý-

lové čočky v dioptriích

dec  –  posunutí optického středu čočky 

vůči středu zornice oka v mm

Jak zjistíme nepřesnost 
v centraci čoček 
přímo v prizmatických 
dioptriích?

Hotové, anatomicky přizpůsobené 

brýle nasadíme uživateli a označíme si 

BS Aktiv Inzerce ver 03.indd   1 22.1.2009   17:07:30
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Progresivní čočky BS-AKTIV 
INT splňují všechna očekávání

nositelů progresivní korekce.

• 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
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popisovačem polohu pravé a levé zornice 

přímo na vsazených čočkách v brýlích. 

Použijeme metodu, kdy vyzveme uživate-

le, aby se díval postupně do našeho oka, 

na které ukážeme (nejdříve do pravého, pak 

do levého). Příslušným protilehlým okem 

zjistíme polohu středu pravé a levé zornice 

uživatele a označíme ji popisovačem přímo 

na čočkách. Během tohoto měření nesmí 

uživatel ani optik pohnout hlavou. 

Označené čočky v brýlích přeměříme 

na fokometru tak, že každou před měřením 

přesně vycentrujeme nanesenou značkou, 

která udává polohu zornice, na střed 

podložního kroužku fokometru. 

Na fokometru pak zjistíme vodorov-

né a svislé posunutí testové značky vůči 

středu záměrného nitkového kříže přímo 

v prizmatických dioptriích.

Nakonec musíme posoudit, zda nedo-

šlo binokulárně k překročení povolené od-

chylky ve vodorovném a svislém směru.

Příklad vyhodnocení naměřených 

hodnot na fokometru viz tabulka 1.

Dovolené optické odchylky korek-

čních brýlí jsou vyjádřeny v tabulkách 2–4, 

které schválila valná hromada SČOO dne 

24. února 2006 a jako směrnici posuzo-

vání kvality brýlí je vydalo Společenstvo 

českých optiků a optometristů.

Zhotovení brýlí 
ke korekci očního 
astigmatismu

Poloha cylindrické osy musí být kont-

rolována vzhledem k objednané hodnotě 

a musí být v relaci k hodnotě dodané 

brýlové čočky.

Korekční cylindr 

v dioptriích

Osová tolerance 

ve stupních

do 0,75 ±5

od 1,00 do 1,50 ±3

od 1,75 do 6,00 ±2

Asférické čočky

Centrovat tak, aby optická osa čočky 

procházela středem otáčení oka. Výšku 

zornice zjistit při kolmém pohledu 

uživatele přes rovinu očnice vybrané 

brýlové obruby.

Víceohniskové čočky

Výše uvedené zásady a tolerance 

platí i pro BIFO a TRIFO korekce. BIFO se 

všeobecně centrují na dolní okraj duhovky 

(víčka) při vzdálenosti čoček 12 mm od vr-

cholů rohovek nebo podle individuálních 

požadavků zákazníka.

Progresivní 
brýlové čočky

Změřit co nejpřesněji PD a výšku zor-

nic, respektovat odlišné hodnoty polohy 

pravé a levé zornice. Vybrat vhodnou ob-

rubu a centrovat podle návodu výrobce. 

Tolerance centrace v horizontálním i ver-

tikálním směru by neměla překročit 1 mm 

binokulárně.

Ladislav Najman

SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15

najman@szsmerh.cz

tab. 1 Příklad vyhodnocení nežádoucího klínového účinku v hotových brýlích

Vodorovně Svisle 

Pravá čočka 1 pD báze zevně (180°) 0,5 pD báze nahoru (90°)

Levá čočka 1,5 pD báze zevně (0°) 1,5 pD báze nahoru (90°)

Binokulárně 2,5 pD báze zevně 1,0 pD

Závěr Norma překročena – nelze vydat Norma překročena – nelze vydat

tab. 2 Posouzení nežádoucího klínového účinku na binokulární vidění

odchylka centrace prizmatická báze vergence

hypermetropie 

korekce spojkami

dovnitř (nazálně) 

ven (temporálně)

báze dovnitř 

(kritický směr) 

báze ven (méně 

kritický směr)

divergence (kritický 

směr) 

konvergence (mé-

ně kritický směr)

myopie 

korekce 

rozptylkami

dovnitř 

ven

báze ven (méně 

kritický směr) 

báze dovnitř (kritic-

ký směr)

konvergence 

(méně kritický 

směr) divergence 

(kritický směr)

tab. 3 Povolená odchylka centrování v cm/m (prizmatických dioptriích) binokulárně

S΄ (dioptrie) horizontálně (cm/m) vertikálně (cm/m)

vrcholová lámavost méně kritický směr kritický směr diference P ku L

od 0,25 do 1 0,5 0,25 0,25

od 1,25 do 6 1 0,50 0,25

od 6,25 do 12 1 0,50 0,5

více než 12,25 1,5 1 0,5

tab. 4 Pracovní tolerance v mm (binokulárně)

vrcholová láma-

vost (dioptrie)

horizontálně 

(milimetr)

vertikálně 

(milimetr)

(vždy včetně) báze ven báze dovnitř

1,0 5 5 2,5

2,0 3 2,5 1,25

3,0 3 1,5 1

4,0 2,5 1,25 1

5,0 2 1 1

10,0 1 1 1

20,0 1 1 1

50,0 1 1 1

Pokračování příště.
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nebo 

F
oropter i refrakční brýle jsou přístroje 

obvykle využívané při subjektivním 

měření zraku, a to jak monokulár-

ním, tak i binokulárním. Na začátku tohoto 

článku bych rozhodně chtěl podotknout, 

že o kvalitě vykonané refrakce rozhoduje 

vždy kvalita refrakcionisty a ne to, zdali 

použil refrakční brýle nebo foropter. V bý-

valém Československu se foropter jako 

měřicí přístroj v praxi neprosadil. Bylo to 

způsobeno vysokou cenou a výrobní 

nedostupností (jediným výrobcem v teh-

dejších zemích RVHP byla NDR, a i to byly 

foroptery bez „Jacksonových cylindrů“). 

Po nástupu normálních poměrů tak mělo 

zkušenosti s foropterem pouze pár šťastliv-

ců, a refrakční brýle proto při měření zraku 

převládají i nadále. 

V roce 1992, v čase autorových studií, 

přišla na trh nová refrakční obruba od firmy 

Oculus UB4 (obr. 1). Byla to první refrakční 

měřicí obruba, která vzhledově nestraší 

naše klienty a anatomicky nevyvolává otla-

ky na nose a uších klienta. Je to také první 

obruba, která standardně počítá s pevným 

napojením polarizačních předsádek. Až 

po této obrubě přišly na trh (v roce 1994) 

refrakční obruby s možností výškově nesy-

metrické centrace od firmy Zeiss. Obě tyto 

měřicí obruby (s podezřele podobným 

designem) významnou měrou ovlivnily 

refrakci a refrakční metody. Do roku 1992 

si refrakcionisté mohli oprávněně myslet, 

že měřicí refrakční obruba bude vždy 

nepohodlně sedět na uších a nose klienta, 

nemluvě o celé nastavitelnosti obruby jak 

při centraci, tak u osy cylindru. Tyto nové 

obruby se staly v současnosti novým 

standardem a mohou významně konku-

rovat foropterům. Při dnešním vzdělávání 

optometristů se bohužel praktickému mě-

ření na foropteru, ať už manuálním, nebo 

počítačově řízeném, věnuje příliš málo 

času. Snad vám informace uvedené v ta-

bulce pomohou lépe se orientovat. Autor 

článku provádí refrakci jak na foropteru, tak 

i na refrakčních brýlích. Vzhledem k tomu, 

že za nejlepší měřicí metodu považuje me-

todu MKH, pracuje převážně s refrakčními 

refrakční
Foropter

brýle?
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brýlemi. (Metoda MKH, v Čechách známá 

jako Polatest, použití foropteru nedoporu-

čuje a přímo zakazuje)1.

Vřele bych doporučoval využití fo-

ropteru v praxích, kde musí jeden refrak-

cionista změřit a zvládnout v jednom 

dnu 10 a více klientů. V optikách, kde 

měříte méně klientů a kde si zakládáte 

na vysokém stupni binokulární korekce 

a poradenství v oblasti multifokálních brýlí, 

bych doporučoval spíš využití kvalitních 

refrakčních obrub. 

Tomáš Haberland

oční optik-optometrista

tomas.haberland@meoph.com

Literatura:

1. MKH, Mess- und Korrektionsmethodik nach H.-J. Haa-

se, Richtlinien zur Korrektion von Winkelfehlsichtigkeit, 

IVBV, III. vydání, 2005, ISBN 3-00-016322-0

2. Dietze, H.: Die optometrische Untersuchung, Georg 

Thieme Verlag KG, 1. vydání, 2008, 

ISBN 978-3-13-142231-6

tab.  Krátký přehled výhod foropteru a refrakčních brýlí

Výhody

Foropter Refrakční brýle 

Rychlá výměna skel. Reakce klienta jsou lépe rozpoznatelné (mimika).

Rychlá, jistá a přesná manipulace s „Jacksonovým cylindrem“ 

při měření astigmatismu.

Brýle se lépe přizpůsobují hlavě a očím klienta. Centrace zů-

stává aktuální i při pohybu hlavy klienta.

Žádný mechanický tlak na nose a uších klienta. Díky větším průměrům skel je lépe proveditelný test „Cowen“ 

a „Uncowen“.

Měřicí skla se nemusí čistit, většina foropterů má čočky s anti-

reflexem, což je při kombinaci více skel velkou výhodou.

Dioptrické hodnoty různých kombinací skel z refrakčních brýlí 

je jednoduše možné změřit ve fokometru.

Žádné potíže s pravidelným úklidem měřicích skel. Možnost objednání speciálních měřicích brýlí pro děti.

Plynulá změna prizmatických dioptrií – nutné při analytických 

binokulárních měřicích metodách.

Brýle jsou mobilně využitelné i při návštěvách nepohyblivých 

osob a vozíčkářů.

Možnost měření očí pomocí skiaskopu bez nutnosti používání 

skiaskopických lišt.

Možnost přesné centrace i při velké výškové nesymetrii mezi 

pravým a levým okem.

Počítačem podpořený proces subjektivního měření (možnosti 

dle modelu).

Při měření přídavku do blízka umožní přestavení refrakčních 

brýlí, přirozené držení očí, hlavy a těla.

Bezprostřední porovnání původních a nově naměřených 

hodnot – pouhým stiskem tlačítka.

Možnost demonstrace naměřených hodnot i mimo refrakční 

místnost při specifických činnostech klienta. Není nutné mít 

výškově stavitelné refrakční křeslo.

Méně narušená blízká – intimní zóna klienta. Díky větším průměrům měřicích skel je zde nižší riziko vyvolání 

psychické akomodace.

Marketingově lepší „high-tech“ image foropteru. Možnost symetrického rozložení prizmatických dioptrií mezi 

pravým a levým okem.

obr. 1  Refrakční obruba Oculus UB4 (výrobce 

Oculus)
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Anatomie hlavy a zrakového ústrojí 
pro sportovní optometrii

1. část 
Anatomie hlavy

S
tudium anatomie zrakového 

ústrojí máme všichni za sebou, 

pokud se však budeme chtít vážně 

zabývat sportovní optometrií nebo op-

tometrií obecně, není na škodu si občas 

důležité pojmy tohoto vědního oboru 

připomenout.

Budeme se zabývat základní stavbou 

očního bulbu a rozložením okohybných 

svalů, které nás při studiu sportovní 

optometrie zajímají z hlediska možnosti 

maximálního vychýlení očního bulbu. 

Přídatné zrakové orgány a jejich funkci 

musíme zvládnout, abychom mohli 

úspěšně předvídat adaptaci oka na různé 

klimatické podmínky.

Znalostí stavby lebky, svalstva, iner-

vace a krvení oblastí hlavy, které souvisejí 

s nošením brýlí, se pak vyvarujeme chyb 

při výběru brýlové obruby a jejím vhod-

ném přizpůsobení hlavě a obličeji.

Jak jsem již uvedl v předchozím člán-

ku, sportovní optometrie je velmi široký 

obor, který zasahuje do mnoha jiných, 

zdánlivě nesouvisejících disciplín.

Teprve při studiu se nám však otevře 

ono krásné poznání, že „všechno souvisí 

se vším“.

Lebka člověka
Na lebce člověka nás zajímají pouze 

čtyři kosti. Jejich zevrubný tvar potřebu-

jeme znát z toho důvodu, že se jich přímo 

dotýkají části brýlové obruby (obr. 1).

Kost spánková (os temporale)

Skládá se z několika částí:

kost skalní (os petrosum),• 

výběžek bradavkový (pars mastoi-• 

dea),

šupina spánková (pars squamosa),• 

kost bubínková (pars tympatica).• 

Široká plochá kost se nachází za uchem 

ve spánkové oblasti. Pro nás je důležitý tvar 

kosti za ušním boltcem, neboť přímo na ni 

dosedá koncovka stranice brýlové obruby. 

Její poměrně vyklenutý výběžek za ušním 

boltcem bývá někdy velmi problematický 

při úpravě koncovky. Navíc nemusí být 

pravo a levostranně shodný, takže je třeba 

tvarovat každou koncovku zvlášť.

Sportovní
optometrie
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Kůstka slzní (os lacrimale)

Tenká, zhruba čtyřhranná kostní lame-

la, která je umístěna mezi kostí čelní (kra-

niálně), kostí čichovou (dorsálně) a horní 

čelistí (kaudálně a vepředu).

Kůstka nosní (os nasalia)

Kůstky nosní jsou stříškovité ploténky, 

které jsou skloněny směrem k sobě. Přiklá-

dají se ke kosti čelní (kraniálně) a zevním 

okrajem se dotýkají čelních výběžků 

horních čelistí.

Na těchto dvou kůstkách (oboustran-

ně) leží nosník nebo sedla brýlové obruby. 

Tvar těchto kůstek, stejně jako tvar celého 

nosu, se velmi často dědí a u dětí může-

me tedy někdy předpovědět, jak budou 

vypadat po vyvinutí. Plochy těchto kůs-

tek jsou skloněny v různých úhlech, a to 

i pravo a levostranně u jednoho člověka. 

Je tedy vždy velmi důležité prozkoumat 

tyto skutečnosti před finální úpravou nos-

níku nebo sedel. Pro správný výběr šířky 

nosníku musíme jeho rozměr určit právě 

z velikosti a tvaru těchto kůstek. obr 1.  Kostra hlavy zepředu (norma facialis)

tuber frontale

os frontale sutura coronalis

glabella

os parietale

os lacrimale

ala major ossis 
sphenoidalis

os temporale

fissura orbitalis 
inferior

os zygomaticum

maxilla

mandibula

arcus superciliaris

foramen frontale

os nasale

ala major

for. zygomatico-
faciale

for. infraorbitale

for. mentale

obr. 2  Obličejové svaly zepředu (v pravé části 

jsou některé svaly odstraněny)

venter frontalis 
m. occipitofrontalis

m. auricularis superior

m. temporoparietalis

a. temporalis superficialis

m. procerus

m. depressor supercilii

pars palpebralis 
m. orbicularis oculi

ligamentum palpebrale mediale

pars orbitalis m. orbicularis oculi

fasciculus labialis

m. levator labii superioris 
alaeque nasi

m. levator labii superioris

m. zygomaticus minor

m. risorius

platysma

m. depressor anguli oris

m. depressor labii inferioris

m. mentalis
m. depressor anguli oris (přeříznutý)

galea aponeurotica

m. corrugator supercilii

pars transversa m. nasalis

m. anomalus maxillae

pars alaris m. nasalis

m. zygomaticus minor
(přeříznutý)

glandula parotis

m. depressor septi

m. levator anguli oris

m. zygomaticus major

m. masseter

m. orbicularis oris

m. risorius (přeříznutý)

m. depressor anguli oris 
(přeříznutý)

m. incisivus labii inferioris

m. anomalus menti

m. depressor labii inferioris 
(přeříznutý)
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Kost lícní (os zygomaticum)

Ohraničuje zespodu a částečně zevně 

očnicovou dutinu a odděluje ji spolu s ala 

major od spánkové jámy. Velikost a tvar 

této kosti je důležitý pro výběr velikosti 

očnice brýlové obruby. Pokud je lícní kost 

významně vysedlá, může se stát, že bude 

zespodu tlačit na příliš velkou očnici.

Obličejové svaly
Nás budou při studiu zajímat svaly 

okolo oka (m. orbicularis oculi) a zejména 

pak mimické svaly v obličeji (m. levator 

anguli oris, m. zygomaticus major et minor, 

viz obr. 2). 

Průběh těchto svalů, jejich stahování 

a uvolnění přímo ovlivňuje posazení 

brýlové obruby na obličeji. Při přizpůso-

bování požádáme klienta o pousmání, 

zamračení, případně jiné grimasy, které 

může při sportu používat (např. při mí-

ření puškou má jedno oko zavřené nebo 

zakryté). Z toho usoudíme, jak se mění 

tvar obličeje se stahem nebo uvolněním 

obličejových svalů.

Cévní řečiště
Cévní řečiště je pro nás důležité 

ve spánkové oblasti, kde velmi často pří-

lišným tlakem stranice můžeme omezit 

průtok v arterii temporalis superficialis 

před ušním boltcem nebo ve větvi arterie 

auricularis posterior za ušním boltcem 

(obr. 3).

Inervace hlavy
Z inervace nás bude zajímat pouze 

trojklaný nerv (n. trigeminus), který je 

nejsilnějším hlavovým nervem. Je to 

nerv převážně senzitivní, sloužící mimo 

jiné k senzitivní inervaci obličejové části 

hlavy (obr. 4).

Dráždí-li stranice brýlové obruby 

nebo její koncovka příliš větev tohoto 

nervu ve spánkové oblasti kolem ušního 

boltce (n. auriculotemporalis), je velmi 

pravděpodobné, že to klientovi přinese 

nepohodu při používání brýlí, což může 

vést až k následným bolestem hlavy.

Mgr. Vilém Rudolf

www.visusoptik.cz

vilemrudolf@seznam.cz

Literatura:

Borovanský, L., Hromada, J., Kos, J., Zrzavý, J., Žlábek, K.: 

Soustavná anatomie člověka, Avicenum 1976

obr. 3  Schéma větví a. carotis externa 

a. supraorbitalis et a. 
supratrochlearis

r. zygomaticoorbitalis

a. transversa faciei

a. alaris nasi

a. labialis sup.

a. labialis inf.

a. submentalis

a. facialis

a. lingualis

a. thyreoidea sup.

a. temporalis superfic.

a. auricularis post.

a. maxillaris

a. occipitalis

a. pharyngea 
ascendens

a. sternocleidomas-
toidea

obr. 4  Schéma hlavních větví n. trigeminus 

(zčásti podle Tonkova)

n. lacrimalis

n. supraorbitalis

n. ethmoidalis ant.

n. nasociliaris

n. zygomaticofacialis

n. infraorbitalis

n. mentalis

n. auriculotemporalis

n. alveolaris inferior

větve pro svaly žvýk.
n. lingualis

n. mylohyoideus

G – ganglion trigeminale, I – n. ophthalmicus, 
II – n. maxillaris, III – n. mandibularis
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 Populární tenisový turnaj SAGITTA CUP, nesmírně oblíbený 

širokou optickou veřejností, vstoupil ve dnech 16.–18. října 2009 

do druhé desítky let své existence. Poprvé v historii byl organizován 

v Národním tenisovém centru Morava v Prostějově v hotelu Tennis 

Club Prostějov, který poskytl téměř čtyřem desítkám účastníků ty 

nejkvalitnější podmínky jak pro tenis, tak i pro ubytování, stravování 

a mimosportovní vyžití. 

letos po jedenácté a s překvapeními
SAGITTA CUP

 Současný tenis není pouze bílým 

sportem gentlemanů, ale dokáže i hodně 

bolet. V průběhu utkání čtyřhry opustil 

plnou silou vystřelený míček z prvního 

servisu Jana Ch. svou plánovanou tra-

jektorii letu a místo na polovině soupeře 

zcela nečekaně přistál na zadní části těla 

spoluhráče Filipa M. Jak dokazuje náš 

záběr, v prvních chvílích po nárazu bylo 

místo dopadu míčku temně rudé. Vzhle-

dem ke krátké době uzávěrky České oční 

optiky č. 4/2009 nebylo bohužel možné 

vysledovat, jaké další barevné proměny 

postiženého místa nastaly u Filipa M. 

v následujících dnech. 

Jaroslav Majerčík, SAGITTA Brno

 V kryté tenisové hale hotelu Tennis Club Prostějov najdou příznivci 

tenisu tři kurty pokryté velice kvalitním rychlým povrchem REBOUND ACE, 

který doporučil Prostějovanům Tomáš Berdych. Stejný povrch se nachází 

například i na dvorcích, na kterých se hraje tenisový Australian Open. Přímo 

v Prostějově si tento povrch vyzkoušeli téměř všichni světoví hráči, z dalších 

osobností si už na něm zahrál také český prezident Václav Klaus. 

 Na stupních vítězů 11. roč-

níku SAGITTA CUPu došlo 

k nečekanému zemětřesení. 

Po loňském třetím místě v ka-

tegorii jednotlivců dominoval 

hned při svém druhém startu 

nečekaně hladkým vítězstvím 

(6:3, 6:0) pracovník SAGIT-

TY Brno Michal Bartoněk. 

Po vynikajícím zápase, plném 

dlouhých tvrdých výměn, 

ve kterém nikdo nikomu nic 

nedaroval, přijal gratulaci 

poraženého finalisty Zdeňka Míčka s výrazem: „Tvých šest titulů z deseti 

předcházejících ročníků SAGITTA CUPu ti nikdo nevezme, už bylo načase 

dopřát vítězství taky někomu jinému!“ 

 V nervy drásajícím finále čtyřhry opět výrazně 

bodovala pořádající SAGITTA Brno. Suverénovi 

soutěže jednotlivců Michalovi Bartoňkovi pomohl 

svým životním výkonem ke druhému titulu Karel 

Neumann z Plzně. V nesmírně vyrovnaném souboji 

porazili ve finále dvojici Borek Veselý, otec, a vel-

mi talentovaný Damián Veselý, 11letý nejmladší 

účastník turnaje, syn Borka Veselého, 6:2. Vítězové 

i poražení byli rádi, že už to mají za sebou, a svorně 

se podepřeli v pořadí zleva: Borek Veselý, Karel 

Neumann, Michal Bartoněk, Damián Veselý. 
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Paříž, 17.–20. 9. 2009

Co bylo letos 
na veletrhu hlavním 
tahákem?

Semináře na téma 1. Jak zaujmout výlo-

hou, následně nabídnout zboží a poté 

je také prodat. Výsledek: přehlídka 6 

výkladních skříní na určitá témata na ve-

letrhu Silmo, u nichž odborníci na pro-

pagaci nabídli svoje tipy, triky a rady. 

Zvláštní ocenění Silmo za udržitelný 2. 

rozvoj společnostem, které dbají 

na ekologii.

Virtuální zrcadlo3.  neboli terminály, 

kde si můžete zboží vyzkoušet naživo 

ve 3D.

Jaké budou trendy 
na rok 2010?

1. Mícháme kultury a styly
aneb tavicí kotlík. Základem je městský 

styl pohrávající si s dalšími prvky ze všech 

možných zeměpisných míst.

Barvy: rudý lesk, svítivá zeleň, půlnoční 

modř, ohnivá žluť.

Tvary: geometrické, vejcovité, čisté linie.

Materiály: především plast, s povrchovými 

efekty: tj. nápisy, minikoláže, grafické prvky – 

fantazii se meze nekladou.

2. Zpět ke kořenům
aneb kombinace autentického a mo-

derního.

Barvy: písková, žlutohnědá, béžová s ná-

dechem zlaté, anýzově žlutá, barva žita či 

barva šlehačky.

Tvary: jemné, s liniemi, které podtrhují 

osobnost. 

Materiály: přírodní, např. dřevo, kůže, 

rohovina.

3. Poezie – mocná čarodějka
aneb pomiňte na chvíli technologii a berte 

brýle jen jako estetický doplněk.

Barvy: bílá, odstíny šedi, barva oblázků, 

nazelenalá, světle žlutá, narůžovělá.

Tvary: jednoduché, výsledkem je křehká 

krása.

Materiály: plast propletený s kovem, 

tj. tvorba překvapujících linií.

Fórum „Kdybych tak 
mohl/a… vidět“

Fórum zaměřené na slabozraké. Sna-

hou bylo změnit postoj lidí s dobrým 

zrakem k těm, kteří mají zhoršené vidění. 

Fakta: ve Francii mají slabý zrak 3 miliony 

lidí, z nichž je 80 000 dětí. Do roku 2030 

bude mít podle odhadů odborníků 30 % 

populace věk nad 80 let, což znamená, že 

N
a veletrhu Silmo letos poklesl počet návštěvníků o 20 %, 

tedy na 32 000, vystavovatelé však oceňovali u veletrhu, 

který je zaměřen především na obchod, profesionální 

jednání zákazníků a přátelskou atmosféru.

si drží úroveň
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počet lidí se zrakovými obtížemi se bude 

zvyšovat a tito lidé budou potřebovat 

naši pomoc. 

Novinka pro příští 
ročník

Veletrh Silmo se příští rok přestěhuje 

do nových moderních prostor výstavního 

centra Paris-Nord Villepinte. Setkání optiků 

zde proběhne 23.–26. 9. 2010.

SILMO D’OR – vítězové 
v jednotlivých 
kategoriích

Brýlové čočky / SERENGETI za výrobek 

POLAR PhD, Obruby – technologická 

inovace / ROLF za výrobek IMPERATOR, 

Brýle pro děti / JULBO za výrobek TANGO, 

Brýle pro teenagery / IDC za výrobek KUMI 

od spol. Eye’DJ, Sportovní brýle / DEMETZ 

za výrobek TRANSLATION, Přístroje pro 

krátkozraké / ESSILOR za výrobek AFTER, 

Kategorie Brýlové obruby (styl, design) / 

MOREL za výrobek SEVILLE od spol. 

NOMAD, Sluneční brýle / RODENSTOCK 

za výrobek P’8481 od spol. PORSCHE 

DESIGN, Village – brýlové obruby (styl, 

design) / DEROME BRENNER za výrobek 

HARLEM, Village – sluneční brýle / FACE à 

FACE za výrobek MIAMI, Dílenské přístroje 

a nářadí / ESSILOR za výrobek Mr. BLUE, Pří-

stroje na testování zraku / NIDEK za výro-

bek ARK-560 A, Kategorie Luxusní zboží / 

EXALTO za výrobek ATOM, Ekologický 

výrobek / BOZ za výrobek Kit PLV BOZ, Do-

plňky / ALAIN MIKLI Diffusion za výrobek 

DELFINA, Optické přístroje / BUSHNELL 

za výrobek BackTrack, Kontaktní čočky / 

JOHNSON&JOHNSON za výrobek 1 Day 

ACUVUE TruEye, Speciální cena Ekologie 

/ LINKSIN.

Z tiskových zpráv veletrhu Silmo 

vybrala redakce

Sluneční brýle Miami oplývají ženskostí, slučují 

cenný prvek zlata se smyslným podtónem acetátu. 

Obruby získaly cenu Silmo d’Or v kategorii Village 

– sluneční brýle.

15.–17. 1. Opti München

Mnichov, SRN, www.opti-munich.com

5.–7. 2. OPTA

Brno, ČR, www.bvv.cz/opta

24.–27. 2. MSOO – jaro

Moskva, Rusko, www.msoo-expo.ru

25.–27. 2. SIOF – CHINA (Shanghai) 

Shanghai, Čína, www.siof.cn

5.–7. 3. MIDO

Milán, Itálie, www.mido.it

12.–14. 3. ExpoOptica

Madrid, Španělsko, www.ifema.es

19.–21. 3. VISION EXPO EAST

New York, USA, www.visionexpoeast.com

14.–17. 4. Abióptica

Sao Paulo, Brazílie, www.abiotica.com.br

6.–8. 5. DIOPS 

Daegu, Korea, www.diops.co.kr

14.–15. 5. OPTEXPO

Varšava, Polsko, www.targikielce.pl

18.–20. 5. Vision-X 2010 

Dubai, Spojené arabské emiráty, www.vision-x.ae

10.–12. 7. WOF WENZHOU INT’L OPTICS FAIR

Wenzhou, Čína, www.donnor.com

6.–9. 9. MSOO – podzim

Moskva, Rusko, www.msoo-expo.ru

14.–16. 9. CIOF 

Beijing, Čína, www.orientexhibition.com.hk

23.–26. 9. SILMO

Paříž, Francie, www.silmo.fr

7.–9. 10. Vision Expo West Las Vegas, USA

www.visionexpowest.com

26.–27. 11. OPTYKA

Poznań, Polsko, http://optyka.mtp.pl/

redakce

OPTICKÁ VELETRŽNÍ SEZONA 2010
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OPTA
se stěhuje 

Š
estnáctý mezinárodní veletrh oční 

optiky, optometrie a oftalmologie 

OPTA se uskuteční již první únorový 

víkend – konkrétně 5.–7. 2. 2010 – a navíc 

v netradičním prostředí nového multi-

funkčního pavilonu P. 

Expozice i  konference 
na jednom místě

V historii veletrhu jde již o třetí stěho-

vání, OPTA se postupně odehrávala v pavi-

lonech E, B a V a každá změna znamenala 

krok vpřed v kvalitě i rozsahu prezentace. 

Tentokrát OPTA dostane k dispozici nej-

větší veletržní halu ve střední Evropě – 

pavilon P, jenž je vybaven nejmodernější 

infrastrukturou a veškerým zázemím pro 

návštěvníky i vystavovatele. 

V konferenčních sálech pavilonu P 

proběhne jak tradiční celodenní cyk-

lus přednášek a firemních prezentací, 

tak Mezinárodní kongres OPTA 2010 – 

3. celoevropský kongres zástupců univerzit 

vzdělávajících optometrii a kongres uči-

telů optiky a optometrie ze zemí střední 

a východní Evropy. Spolupořadatelem ve-

letrhu OPTA a organizátorem odborného 

doprovodného programu je Společenstvo 

českých optiků a optometristů, partnerem 

veletrhu OPTA je Optická únia Slovenska.

Veletrhy 
podporují obchod

Světová hospodářská krize se nevy-

hnula ani oboru oční optiky, který čelí 

výraznému poklesu poptávky. Značkoví 

výrobci se dlouhodobě potýkají s levnou 

asijskou konkurencí, kamenné oční optiky 

bojují s odlivem zákazníků k internetových 

prodejcům. Odpovědí může být jedině 

zatraktivnění nabídky pro koncového kli-

enta a dobře cílená osvěta, která zdůrazní 

význam kvalitních a zdravotně bezpeč-

ných výrobků pro správnou péči o zrak. 

Důležitou roli v tomto snažení sehrávají 

právě odborné veletrhy jako interaktivní 

fóra, která vhodně propojují obchodní 

aktivity dodavatelů optického zboží a pro-

vozovatelů očních optik.

K účasti na veletrhu OPTA 2010 se 

hlásí všichni tradiční velcí vystavovatelé 

jako Essilor, Sagitta, Dioptra, Hoya Lens, 

Metzler, Johnson & Johnson, Novartis, 

Omega Optix, Optika Čivice, Oculus nebo 

Geodis Brno. Další významné firmy jako 

Rodenstock nebo Ineko-Optika se na br-

něnský veletrh vracejí po dvou letech.

Pořadatelé také chystají zajímavé no-

vinky na podporu obchodu a odbytu, např. 

projekt „Moderní oční optika 3. tisíciletí“, 

který představí vzorové architektonické 

zpracování, moderní nábytek, vybavení 

a vyspělé optometrické pomůcky, přístroje 

a technologie. V souvislosti s potřebou 

zvýšené propagace se nově zdůrazní 

téma „osobnost a brýle“ čili „tvář značky“. 

Na stáncích vystavovatelů se můžeme 

těšit na autogramiády, soutěže a hudební 

i taneční produkce. Projekt „Business Point“ 

zprostředkuje vystavovatelům setkání 

s odbornými návštěvníky z tuzemska 

i zahraničí.

Zvýrazněné téma 
Presbyopie 45+

Jedním z cílů zvýrazněného tématu 

Presbyopie 45+ je zviditelnění pokroku 

v péči o vetchozraké. Pozornost se za-

měří jak na diagnostiku a úskalí spojená 

s volbou správné korekce, tak na aplikaci 

korekčních pomůcek v praxi a vhodnou 

prezentaci možných řešení presbyopie ze 

strany odborného personálu očních optik. 

Vzhledem ke stárnutí populace a stále 

rostoucímu počtu zákazníků s presbyopií 

či kombinací různých refrakčních vad jde 

o téma velmi potřebné a závažné. 

Martin Střítecký, tiskové středisko BVV

do většího pavilonu

SEECOAT
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SEECOATSEECOAT
Nejtvrdší vrstva na trhu

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

Do konce roku
za zvýhodněnou cenu!
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Letošní veletrh opti ’09 navští-

vilo více než 19 700 návštěvníků 

(z toho 270 odborníků z ČR, což 

je nárůst o plných 250 % oproti 

roku 2008!) a byli tak při nejdů-

ležitějším setkání očních optiků 

v Německu a střední Evropě. 

Bylo zde k vidění to nejširší spek-

trum výrobků tohoto oboru, přes 

moderní obruby brýlí, kontaktní 

čočky až po nejnovější skla. To vše 

se odehrávalo na ploše 35 000 m2 

za přítomnosti 430 vystavovatelů. 

Podle výsledků průzkumu trhu 

hodnotilo tuto akci 94 % očních 

optiků známkami velmi dobrý. Tři 

čtvrtiny návštěvníků využily tento 

veletrh i k uzavírání kontraktů 

a k nákupům. Veletrh opti ’09 se 

tak letos stal jedinou odbornou 

akcí v Evropě, která nezazname-

nala pokles ve statistice. Nabídka 

produktů je základním kamenem 

úspěchu tohoto veletrhu. Pro 

odborníky z této branže se účast 

na veletrhu opti stává již jakousi 

povinností, neboť se vyplatí být 

při tom. V průběhu veletrhu se 

koná opti fórum, vzorkový shop 

OPTIMIERT nebo sympozium 

o kontaktních čočkách.

Veletrh opti klade stále větší 

důraz na mezinárodní trh, me-

zinárodní firmy. Nechyběla zde 

tedy účast skupin návštěvníků 

ze zemí jako je např. Turecko, 

Maďarsko, Švýcarsko, Rakousko, 

Slovinsko, Česko, Chorvatsko 

a Bulharsko. Probíhala setkání 

nejvyšších manažerů, v nabídce 

byl samozřejmě i vzdělávací pro-

gram v oblasti optiky. 

Veletrh opti ’10 se bude konat 

od 15. do 17. ledna 2010 na mo-

derním výstavišti Neue Messe 

München. Ve čtyřech halách 

představí kompletní přehled vý-

robků, nápadů a trendů z oblasti 

optiky. Novinkou je uspořádání 

haly C1 – v jejím středu se na-

chází Walk of Frame, místo všech 

světových značek a atraktivních 

kolekcí. Chybět nebudou ani 

skleněné vitríny, kde bude vy-

staveno to „nej“ z premiérových 

kolekcí na rok 2010. K dispozici 

bude také tzv. Chillout-Lounge, 

místo určené nejen k relaxaci, 

ale i k debatě o všech zážitcích 

z veletrhu. Díky novému vchodu 

v hale C1 se veletrh opti stává 

ještě atraktivnějším.

Navštivte veletrh opti ’10 

v Mnichově! Využijte k tomu 

návštěvnický servis (zlevněné 

vstupenky za Kč, zájezdy, uby-

tování), který nabízí oficiální 

zástupce pořadatele pro ČR a SR, 

firma Expo-Consult+Service Brno 

(www.expocs.cz). 

Mezinárodní trendový
veletrh optiky

15.–17. 1. 2010 
Neue Messe Mnichov

Nové impulsy pro Vaše obchody!
opti ’09 – o 1 000 očních optiků více než na opti ’08 

• 

opti ’09 – velký optimismus v oboru oční optiky 

• 

opti ’09 – důležité místo setkání všech, kteří v oboru 

• 

optiky něco znamenají

účast na opti ’10: všichni důležití vystavovatelé opti ’09, 

• 

výrobci obrub, skel a kontaktních čoček 

nový vchod severozápad v hale C1 
• 

Walk of Frame v hale C1: přehlídka nových kolekcí 

• 
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ž h a v é  n o v i n k y

Nápady, inovace & nové výrobky – veletrh opti ‘10 
je platformou pro Vaši premiéru!  

  První vrcholná akce v roce 2010    Fórum celého odvětví oční optiky: skla, obroučky, 
kontaktní čočky, optické nástroje, design a vybavení obchodů    Walk of Frame: přehlídka 
novinek    „YES! Young Eye Styles“: inspirující nápady ‘private labels‘    Fórum opti

  Kampus opti    "OPTIMIERT" – shop prototypů a vzorků    Udílení cen Trendy 
2010    Nejžhavější setkání oboru

Uvidíme se v Mnichově! www.opti-munich.com
Bližší informace, vstupenky, ubytování: tel/fax: 545 176 159, info@expocs.cz, www.expocs.cz

Mezinárodní veletrh trendů v optice

15. – 17. ledna 2010

Nové výstaviště Mnichov
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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. 

„Krásné Vánoce a úspěšný…“ – dokončení v tajence.

Vyluštění tajenky zašlete do 21. 12. 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. 3/2009: exkluzivní značkové sluneční brýle získávají Lenka Rázková, Pardubice; Marie Úlehlová, Hulín; Jana Rytířová, Opava 1.

Správné znění tajenky z č. 3/2009: Zveme oční optiky na ochutnávku nových slunečních brýlí z kolekce pro příští rok.
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posuzování

Úvod

M
ěření výšky slzného menisku 

představuje jednoduchou ne-

invazivní metodu k určení obje-

mu slz v oku. Používají se různé techniky, 

např. měření pomocí okuláru s měřítkem 

na štěrbinové lampě, optická pachymetrie, 

optická koherentní tomografie.

Výška slzného menisku kolísá u nor-

málního oka mezi 0,14 a 0,46 mm. Při 

měření pomocí okuláru s měřítkem je 

nalezená hodnota mezi 0,15 a 0,35 mm. 

Jestliže provádí měření týž pozorovatel 

u stejného testovaného účastníka v roz-

dílném čase, výsledky jsou statisticky 

významně rozdílné. Další studie ukázaly, že 

mnoho klinicky příbuzných postupů vedlo 

k nesprávné diagnóze suchého oka. Cílem 

předložené studie je srovnání zjištěných 

hodnot výšky slzného filmu při vyšetření 

různými pozorovateli ve shodném čase.

Záměrem studie je zjistit stupeň sho-

dy (indexu κ podle Cohena) mezi třemi 

pozorovateli s různými zkušenostmi při 

určování výšky slzného menisku a dále 

senzitivity a specifičnosti výšky slzného 

filmu pro diagnózu suchého oka.

senzitivita 
a specifičnost

výšky slzného filmu,

Shoda mezi 
pozorovateli při
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Metodika

Testovanými účastníky pro tuto studii 

bylo 47 studentů Vyšší odborné optické 

školy v Kolíně nad Rýnem. Jejich průměrný 

věk byl přibližně 26 let (pohyboval se mezi 

22 a 33 roky). Z celkového počtu 47 testo-

vaných účastníků bylo 23 žen a 24 mužů. 

Všichni nejprve zodpověděli dotazník 

podle McMonniese, určený pro suché oko. 

Dotazník je sestaven tak, že hodnota nižší 

než 14,5 je hraniční. 

Výšku slzného filmu měřili u 47 testo-

vaných účastníků 3 pozorovatelé. Pozo-

rovatel A má 38 let zkušeností s aplikací 

kontaktních čoček, pozorovatel B má 12 let 

zkušeností a pozorovatel C je studentem 

druhého ročníku. K analýze užívali štěr-

binovou lampu s měřidlem v okuláru. 

Hodnocena byla výška slzného menisku 

ve stejném čase pod středem pupily při 

pohledu přímo před sebe. Pozorovatelé 

se museli rozhodnout mezi pozitivním 

výsledkem testu (suché oko) a negativním 

výsledkem testu (nejedná se o suché oko). 

Výsledky byly posouzeny Cohenovým 

indexem Kappa, který stanoví stupeň 

shody mezi dvěma pozorovateli na tomtéž 

účastníkovi testu. Tento index variability 

pozorovatelů je definován následovně:

κ = 2 (ad-bc) / [(a+c)(c+d)+(a+b)(b+d)]

tab. 1 Hodnocení výsledků

κ Stupeň shody

<0,10 žádný

0,10–0,40 slabý

0,41–0,60 mírný

0,61–0,80 silný

0,81–1,00 téměř shodný

Definice faktorů a, b, c a d: pozitivní 

výsledek testu pozorovatelů A a B kore-

sponduje s a použitým ve vzorci; pozitivní 

výsledek pozorovatele A a negativní výsledek 

pozorovatele B koresponduje s c použitým 

ve vzorci.

Výsledky

Průměrná hodnota měřené výšky slz-

ného menisku byla u pozorovatele A 0,27 

s rozptylem ±0,09 mm, u pozorovatele B 

0,31 (±0,09 mm) a u pozorovatele C 0,28 

(±0,07 mm). Prahová hodnota 0,30 mm 

se jeví jako nejlepší kompromis mezi 

senzitivitou a specifičností. Shoda mezi 

pozorovatelem A a B byla mírná (κ = 0,56), 

stejná shoda platila mezi pozorovatelem 

A a C (κ = 0,57). Mezi pozorovateli B a C 

byla pouze slabá shoda (κ = 0,14). Senzi-

tivita a specifičnost u pozorovatele A byla 

56 % a 74 %, u pozorovatele B 56 % a 66 % 

a u pozorovatele C 33 % a 53 %.

Závěr

Senzitivita a specifičnost výšky slzného 

filmu je mírná, proto by měření mělo být 

vždy doplněno ještě dalšími vyšetřovacími 

testy. Zkušenost pozorovatelů korespon-

duje s výslednými hodnotami senzitivity 

a specifičnosti pro tuto metodu.

Každý pozorovatel používá vlastní 

kritéria hodnocení. Proto jsou stejné reálné 

nálezy popisovány různým způsobem. 

Stejně jako u jiných optometrických či 

oftalmologických vyšetřovacích metod je 

třeba, aby i subjektivní postup u hodnoty 

výšky slzného menisku byl spolehlivý. Zde 

může být index Kappa přínosný. Studie 

ukázala nepatrný, v nejlepším případě 

mírný index Kappa, což znamená, že 

výsledky měření výšky slzného menisku 

závisí na pozorovateli. Z výsledků studie 

tedy vyplývá, že potřeba obecně přija-

telného kritéria u měření výšky slzného 

filmu pro stanovení diagnózy suchého 

oka je zřejmá.

přeložila 

Prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Literatura:

Bandlitz, S., Berke, A.: Übereinstimmung zwischen 

den Beobachtern bei der Beurteilung der Tränenme-

niskushöhe, Sensitivität und Spezifität, DOZ 2/2009, 

str. 74–75 

Tento článek byl prezentován na vědeckém posteru 

u příležitosti Dnů Americké optometrické akademie 

2008 v Anaheimu.
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Výhoda
věrnostního

N
ebývalý technický rozmach 

v oční optice je doprovázen 

i výrazným rozmachem v oblasti 

kontaktních čoček. Počátkem 90. let byla 

doména kontaktních čoček omezena jen 

na několik specializovaných pracovišť. 

V následujících letech docházelo k maso-

vému nástupu kontaktních čoček, za což 

může zlegalizování oboru optometrie, 

široká nabídka kontaktních čoček, dobře 

mířený marketing výrobců, ale i snaha 

očních optiků a optometristů obohatit své 

portfolio o tuto moderní větev v oblasti 

korekce zraku.

V dnešní době je vhodné pohlížet 

na oblast kontaktních čoček jako na mož-

nost, jak nabídnout zákazníkovi něco navíc. 

Téměř každá moderní oční optika dispo-

nuje vyšetřovnou s optometristou/léka-

řem. Nabídka kontaktních čoček tak může 

být pro mnoho klientů velmi lákavá a pro 

oční optiky vzniká i potenciální závdavek 

trvalého příjmu. Nejednomu optikovi však 

působí vrásky zákonná úprava schválená 

před několika lety, umožňující prodej kon-

taktních čoček mimo prodejny a ordinace, 

čehož se bohatě snaží využít internetové 

e-shopy, které vytvářejí nepřiměřenou 

konkurenci. Náklady spojené se zařízením 

vyšetřovny jsou natolik vysoké, že se nutně 

musí promítnout i do konečné ceny. Ceny 

v očních optikách jsou tímto faktorem 

určeny a má-li být segment kontaktních 

čoček pro oční optiku rentabilní, nelze 

přistoupit na bezduché snižování prodejní 

ceny kontaktních čoček.

Cílem tohoto článku je poukázat 

na poměrně jednoduchý marketingový 

nástroj – věrnostní program. Věrnostní 

program lze klasifikovat jako balík služeb 

a výrobků, které jsou pro zákazníka ce-

nově výhodné. Zákazník výhodnou cenu 

získá, přistoupí-li na přesně daný odběr 

kontaktních čoček a roztoků. Zákazník 

profituje na výhodné ceně, oční optika pak 

na garanci trvalého zisku. Naší snahou je 

názorně prokázat, že takový program fun-

guje a svým základem je to velmi účinný 

nástroj boje s internetovými obchody. 

V rámci ověřování úspěšnosti věrnostního 

programu byly zjištěny i jiné skutečnosti, 

které jsou v následujícím článku rovněž 

zveřejněny.

Demografické pozadí

Následující statistické shrnutí bylo 

převzato ze dvou očních optik ve městě 

se 40 000 obyvateli. Aplikační místa jsou 

programu
u kontaktních čoček
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situována v jednom městě a jsou od sebe 

vzdálena přibližně 1,5 km. Do počátku 

aplikace se v uvedených pobočkách 

neprodávaly ani roztoky. Předtím, než 

byla otevřena naše dvě aplikační místa, 

působily ve městě dvě optiky a dvě oční 

lékařky nabízející tuto službu. Obě místa 

byla obsazena dvěma aplikátory s dvou-

letou praxí, na jedné pobočce se začalo 

aplikovat v srpnu 2005, na druhé pak 

v září 2006. Statistické vyhodnocení pak 

bylo zpracováno pro období 08/2005 až 

01/2009.

Počet aplikací 
kontaktních čoček

Celkový počet aplikací na obou po-

bočkách byl 460, což je 5,6 aplikací/měsíc/

pobočku. Nižší počet aplikací je v přímé 

korelaci s dovolenými aplikátorů; bezpro-

středně po lokálním minimu následuje 

nadprůměrný nárůst aplikací (obr. 1).

Počet aplikací obou aplikátorů byl 

velmi podobný (237:223). V souvislosti 

s úspěšností je vhodné zavést pojem 

prázdná aplikace. Pod pojmem prázdná 

aplikace rozumíme výkon, kdy dojde k pl-

nohodnotné aplikaci kontaktních čoček, 

avšak následně již nedojde k žádnému 

nákupu kontaktních čoček. Může se tak 

dít na základě ztráty motivace klienta, 

nemožnosti nalézt vhodnou kontaktní 

čočku, problémů klienta s manipulací 

a s péčí o kontaktní čočku, dále v přípa-

dě, že se klient nedostaví na kontrolu; 

může se však jednat i o chybu aplikátora. 

Na následujícím grafu (obr. 2) je patrné, že 

počet prázdných aplikací je výrazně vyšší 

na počátku praxe a pak postupně klesá (viz 

linie trendu). Jednoznačně je tak prokázán 

vliv zkušenosti aplikátora na úspěšnost 

aplikace.

Program kompletní 
roční péče

Snahou věrnostního programu je na-

bídnout klientovi výhodnou cenu a služ-

bu a na oplátku pak získat jeho loajalitu 

a věrnost. V našem případě se tak jednalo 

o zvýhodněnou cenu kontaktních čoček 

Air Optix Aqua a roztoku SoloCare Aqua, 

cenově byla velmi zvýhodněna i kontrola 

po 6 měsících a čtvrté prodejní balení 

bylo nabídnuto za velmi lákavou cenu 

jako odměna za věrnost. Časový hori-

zont programu byl stanoven na 1 rok. 

Po splnění programu klient pokračuje 

i následující rok. Podmínkou programu 

bylo zakoupení čtyř balení kontaktních 

čoček a čtyř roztoků (360 ml) do jed-

noho roku od prvního nákupu. Prvotní 
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snaha stvrdit tuto nabídku podpisem 

klienta nebyla přijímána s povděkem. 

Proto jsme od tohoto kroku ustoupili 

a program jsme nabízeli jako možnost, 

jak výrazně ušetřit, pokud bude klient 

věrný v nákupu. Tento přístup se ukázal 

jako šťastný. Intence k nákupu přišla ze 

strany klienta (nenásilný podnět). Pokud 

se ukázalo, že například klient neodebíral 

roztoky podle harmonogramu, taktně 

jsme jenom upozornili na možnost ztráty 

výhodných podmínek. Klient sám si pak 

potřebné množství dokoupil, aby mohl 

ve věrnostním programu i nadále pokra-

čovat. Celkově bylo zahrnuto 76 klientů 

(k měsíci 01/2009). Program roční péče je 

nabízen na obou pobočkách od března 

2008. Z celkových nových 132 aplika-

cí od března 2008, kdy byl program 

nabízen, bylo do programu zařazeno 

31 klientů (23,48 %). Ostatních 45 klientů 

na program přistoupilo z předchozích 

aplikací – tento fakt sám o sobě vypovídá 

o potřebě klientů. V průběhu 9 měsíců lze 

vysledovat takové chování klientů v rámci 

věrnostního programu, jaké je vyobra-

zeno na obr. 3. Někteří klienti se již jako 

by předzásobili, proto u nich lze zadat 

příznak s ukončením jednoho roku.

Největší přínos věrnostního progra-

mu lze vysledovat v následujícím grafu 

na obr. 4. Bylo sledováno chování klientů, 

kterým byla aplikována měsíční kontaktní 

čočka mimo rámec věrnostního pro-

gramu, a klientů, kteří v programu jsou. 

V příslušném měsíci se sledoval počet apli-

kací a počet balení, která klient nakoupil. 

V drtivé většině je u klientů s věrnostním 

programem větší průměrný nákup, viz 

obr. 4 a tab. 1 (září 2008 nemohlo být 

zahrnuto, protože nebyl ani jeden klient 

zahrnut do věrnostního programu).

tab. 1  Počet prodejních balení nakoupených 

během měsíce klienty věrnostního 

programu a klienty mimo věrnostní 

program

Měsíc
Věrnostní 

program
Ostatní

březen 08 6,00 2,00

duben 08 3,14 2,00

květen 08 3,67 2,67

červen 08 2,50 2,00

červenec 08 3,00 2,00

srpen 08 1,67 1,50

říjen 08 2,00 4,00

listopad 08 1,67 1,40

prosinec 08 2,00 1,00

Průměr 2,85 2,06

Klienti věrnostního programu prů-

měrně nakupují o 38 % více kontakt-

ních čoček než klienti bez věrnostní-

ho programu.

Základním stavebním kamenem věr-

nostního programu je také vštípení faktu, 

že s užíváním kontaktních čoček je spojena 

stálá potřebná pravidelná kontrola, která 

je taktéž zpoplatněna. Klient ohlížející se 

po internetových cenách tento fakt ne-

bere v potaz. Často pak za pultem optiky 

dochází k rozčarování, když je klient s kon-

taktními čočkami z internetu postaven 

před cenu za kontrolu. Právě zde je stě-

žejní bod, kdy je třeba klientovi naznačit, 

že koupě čoček v kamenném obchodě 

s sebou nese navázání na permanentní 

péči o jeho zrak. Demonstrací věrnostní-

ho programu na tento fakt upozorníme 

obr. 3  Chování klientů v rámci věrnostního 

programu

Ukončen 1 rok

Nestíhá kupovat roztok

Nestíhá kupovat čočky

Bez problémů pokračuje

Jde do dalšího roku

22 %

8 % 17 %

16 %

37 %
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a s přehledem můžeme mluvit o konku-

renci internetových prodejů. Věrnostní 

program je vhodné postavit tak, aby se 

zvýhodněnou cenou za kontrolu přiblížil 

ceně internetového prodejce s plnou 

cenou za výkon kontroly.

Věrnostním programem nabídnete 

klientovi kompletní péči. Vždy se najdou 

klienti nereflektující na vaše upozornění 

ohledně potřebných kontrol. A zde je opět 

prostor pro adekvátní cenu za výkon samot-

né aplikace, neboť v takových případech již 

nelze počítat s budoucím ziskem. 

V následujících odstavcích uvádíme 

další zajímavosti, které vyplynuly ze sta-

tistického zpracování.

Počet diagnostických 
kontaktních čoček 
na aplikaci

Při 460 aplikacích bylo použito cel-

kem 1 424 diagnostik (712 párů), což jsou 

3 diagnostické čočky na jednu aplikaci, 

resp. 1,5 čočky na jedno oko (více tab. 2). 

U jednodenních čoček je jedna diagnos-

tická čočka rovna 5 kusům. Určitý počet 

diagnostik padne na prázdné aplikace. 

Těchto aplikací bylo 87 (18,91 %) ze všech 

aplikací. Celá jedna pětina aplikací je tedy 

bez profitu. Právě díky těmto aplikacím by 

měla být cena za aplikaci na odpovídající 

úrovni, aby se alespoň vykompenzovaly 

personální náklady na tento úkon.

tab. 2  Počet diagnostik na jednu aplikaci

Diagnostik 

na aplikaci

Počet případů

1 ks 7

2 ks 256

3 ks 5

4 a více 192

Poměr prodaných 
prodejních balení 
na počet roztoků

Při prodeji prodejních balení kontakt-

ních čoček (nejsou zahrnuty jednodenní 

kontaktní čočky) by mělo být prodáno 

odpovídající množství roztoků – 360 ml 

vystačí při běžné spotřebě na dobu 

3 měsíců. Počet prodaných roztoků je 

však téměř o 50 % menší, což je v hrubém 

nepoměru k počtu prodejních balení. 

Jeden roztok vychází přesně na 1,97 ba-

lení čoček. V počtu prodejních balení 

jsou zahrnuty i čtrnáctidenní čočky, 

které tento poměr uměle navyšují, ty jsou 

však na našich pobočkách v minoritním 

zastoupení. Tato tendence u klientů 

vypovídá o hledání zřejmě levnějších 

alternativ nebo o nadměrné šetřivosti 

(možnost užívání kontaktních čoček v re-

žimu kontinuálního nošení nebyla brána 

v potaz). Při aplikaci je věnováno téměř 

20 minut jenom na vysvětlení správné 

péče o kontaktní čočky, čímž se snažíme 

zabránit nadměrnému šetření roztoku 

na úkor čistoty čočky. Důvodem, proč kli-

enti nekoupí roztok v našich aplikačních 

střediscích, může být nižší cena levnějších 

roztoků starší generace nebo okamžitá 

potřeba roztoku. V tomto případě klient 

navštíví nejbližší lékárnu, nebo se uchýlí 

k internetovému nákupu.

obr. 4  Průměrný celkový měsíční nákup klientů 

zařazených do věrnostního programu 

oproti klientům bez věrnostního pro-

gramu. Kalendářní měsíc označuje, kdy 

byly kontaktní čočky klientovi apliková-

ny. Například všichni klienti s aplikací 

v červenci 2008, zařazení do věrnostního 

programu, koupili průměrně tři balení, 

kdežto klienti bez věrnostního programu 

pouze dvě balení.
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Portfolio 
nabízených čoček

Další tabulka č. 3 znázorňuje typy 

designů čoček.

tab. 3  Frekvenční zastoupení aplikovaných 

designů

Design Počet

Sférický 387

Torický 59

Multifokální 11

Více typů 3

Ideální chování klientů

Následující graf (obr. 5) znázorňuje 

kumulativní vývoj v případě ideálního 

klienta (šedá křivka), který si od aplikace 

pořizuje jedno balení jednodenních kon-

taktních čoček každého půl roku, nebo 

jedno balení čtrnáctidenních čoček každé 

2 měsíce a nebo jedno balení měsíčních 

čoček (6 kusů) každé 4 měsíce. Červená 

křivka je reálná kumulativní tržba v sorti-

mentu kontaktních čoček. Mírnější pokles 

vzestupné tendence neznamená pokles; 

poslední klienti (podzim 2008) ještě nevy-

tvořili dostatečné zisky, proto křivka roste 

méně. Průměrný podíl obratu segmentu 

kontaktních čoček na celkovém obratu 

před zavedením věrnostního programu 

byl 9 %. Se zavedením věrnostního pro-

gramu se tento poměr vyšplhal na 13 % 

z celkového obratu oční optiky.

Opět je zde třeba zmínit, že nebýt věr-

nostního programu, byla by červená křivka 

nižší (76 klientů má kupní sílu o 38 % větší). 

Odhadem se jedná o celých 7 % obratu 

v segmentu kontaktních čoček, nemluvě 

o obratu v oblasti roztoků – ten bohužel 

nebyl hodnocen.

Počet balení na osobu

Následující histogram (obr. 6) zná-

zorňuje počet prodaných balení na jed-

nu osobu za celou dobu fungování 

aplikačních středisek. Je zřejmý sklon 

ke koupi maximálně dvou balení, pak je 

již pravidelný nákup spíše výjimkou. Sudý 

počet dominuje, prodej čtyř a více balení 

na osobu je zastoupen zhruba ve 30 % 

(150 klientů z celkových 460).

Doba užívání

Doba užívání je celková doba, po kte-

rou klient docházel do aplikačního stře-

diska kvůli kontaktním čočkám. Jedná 

se o dobu od prvního dne aplikace až 

po nákup posledního balení. Vzorek zahr-

nuje 303 klientů, průměrně klient dochází 

359 dnů (1 rok), viz obr. 7. 

Závěr

Závěrem lze uvést několik poznatků, 

které bezprostředně plynou z naší apliká-

torské praxe. Zde jsou.

Nejméně bolestné je pohlížet na apli-• 

kaci kontaktních čoček jako na jed-

norázovou službu, ze které se může 

v jedné třetině případů vyvinout dlou-

hodobější zisk.

obr. 5  Grafické znázornění ideálního a skuteč-

ného nákupního chování klienta
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Jelikož nelze zaručit blízkou návrat-• 

nost investice do přístrojů, je vhodné 

zpeněžit jistotu. V tomto případě se 

jedná o poplatek za aplikaci kon-

taktních čoček, který by měl být co 

největší, neboť je to zaručený 100% 

příjem. Díky vyšší pravděpodobnosti, 

že si klient nekoupí ani jedny čočky 

(téměř 20 % případů), je alespoň tato 

částka ziskutvorná.

Nesjednocovat klientům dioptrie, • 

typický úzus při rozdílu 0,25 D a šet-

řivosti klienta, který tento krok někdy 

sám vyžaduje. Profesně je správné dát 

každému oku přesnou dioptrii, kterou 

potřebuje, a neupřednostňovat laické 

požadavky klienta. Vzhledem k tomu, 

že klienti většinou zrealizují pouze 

jeden nákup, je tento krok žádoucí.

Jelikož je možné, že se při koupi dvou • 

balení s klientem už neuvidíme, je 

vhodné dostatečně nabízet podpůrné 

prostředky pro uživatele kontaktních 

čoček – v tomto případě sortiment 

umělých slz. Zvláště u počínajících nosi-

telů je užívání umělých slz vhodné, než 

si klient na kontaktní čočku navykne.

Vytváření marketingových kampaní, • 

které přitáhnou nové klienty. Ti staří 

budou „odpadat“, nově příchozí je však 

budou nahrazovat. Takto se v podstatě 

udržuje jistý aplikátorský „duch“ apli-

kačního střediska. Ten je samozřejmě 

udržován i vhodně prezentovaným 

věrnostním programem.

Je nutné aktivně nabízet kontaktní • 

čočky při prodeji brýlí. Zvýší se tím 

loajalita klienta ke konkrétní oční 

optice a k příslušnému aplikačnímu 

středisku.

Vytvářet zajímavé nabídky pro stálé • 

klienty. Dlouhodobě je tato skupina 

velmi výnosná, při průměrné ceně 

zakázky v oční optice 1 500 Kč vytváří 

stálý klient kontaktních čoček obrat 

4 000 až 11 000 Kč. Je však nutno zmí-

nit podstatně nižší marži v sortimentu 

kontaktních čoček, než jaká je v sorti-

mentu brýlí a brýlových čoček. I tak 

se jedná o několikanásobný zisk.

Mgr. Martin Falhar

(M256@seznam.cz)

Mgr. Alena Falharová

(Aliasek199@seznam.cz)

obr. 6  Histogram počtu koupených balení 

na jednu osobu a jejich výskyt

obr. 7  Histogram – věrnost klienta kontaktních 

čoček – ve dnech
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Skvělé řešení
při astigmatismu

 

S příchodem silikon-hydrogelových 

měkkých kontaktních čoček přišel ne-

vyhnutelně čas pro vývoj dalších variant 

designu a dioptrických hodnot, nejprve 

torických a následně multifokálních. Spo-

lečnost CooperVision, která je největším 

výrobcem hydrogelových torických čoček 

na světě, proto také pracovala na vývoji 

vlastních silikon-hydrogelových torických 

čoček. Vytkla si za cíl zajistit dokonalé 

propojení nového high-tech silikonové-

ho materiálu, vyvinutého a použitého 

pro čočky Biofinity, s velmi uznávaným 

a osvědčeným designem stávajících to-

rických čoček této společnosti.

Po mnoha výzkumech a prototypech 

uvedla společnost CooperVision v roce 

2006 na trh čočky Biofinity. Materiál, známý 

také pod obecným označením comfil-

con A, byl zcela odlišný od předchozích 

silikon-hydrogelových materiálů. Tato 

nejnovější generace silikon-hydrogelo-

vých materiálů překročila zažitý trend 

předchozích generací především novým 

vztahem mezi obsahem vody a propust-

ností kyslíku (Dk).

Základní charakteristikou je přirozená 

smáčivost materiálu, která u silikon-

hydrogelových materiálů nemá obdoby. 

Kontaktní čočky zůstávají hydratované 

bez speciálních povrchových úprav nebo 

přidávaných zvlhčujících látek. Tím je 

dosaženo vyššího komfortu a menšího 

množství usazených depozit.

Vysoký obsah vody v materiálu příz-

nivě ovlivňuje fyzikální vlastnosti, přede-

vším snižuje hodnotu modulu pružnosti. 

Kontaktní čočky jsou pružnější, s vyšším 

stupněm komfortu a větší zárukou zdra-

vého používání.

Uspořádání relativně malého množství 

silikonu obsaženého v materiálu do dlou-

hých čistě silikonových řetězců zaručuje 

udržení vysoké propustnosti pro kyslík, 

typické pro danou skupinu kontaktních 

čoček. Více prostupujícího kyslíku znamená 

zdravější a bělejší vzhled očí nositelů.

Nový torický design

Měkké torické kontaktní čočky musí být 

stabilizované proti otáčení nasálním smě-

rem, ke kterému dochází u všech kontakt-

ních čoček. Této stabilizace se nejpřirozeněji 

dosáhne ztenčením určitých oblastí čočky. 

Základní konstrukční charakteristikou de-

signu nových kontaktních čoček Biofinity 

toric je symetricky ztenčený horizontální 

profil. Ten výrazně ovlivňuje nejen stabilitu 

Čočky 
Biofinity® toric

N
ejnovější kontaktní čočky v portfoliu společnosti Cooper-

Vision kombinují uznávaný torický design s vysoce vyspělým 

silikon-hydrogelovým materiálem.
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čočky, ale i rychlost a předvídatelnost správné orientace na oku. 

Celá stabilizační oblast čočky je poměrně široká a především 

naprosto nezávislá na dioptrické korekci. Takové řešení význam-

ně šetří čas během aplikace. Nejen že se kontaktní čočka rychle 

centruje do požadované polohy, ale navíc při jakékoliv změně 

v korekci zůstává v již ověřené a předvídatelné poloze. 

Kontaktní čočky Biofinity toric jsou v nabídce od +6,0 do –8,0 

dioptrií sféry, v cylindrických hodnotách –0,75; –1,25; –1,75 

a –2,25 a osách od 10° do 180° s krokem 10°. Dostupné jsou 

všechny vzájemné kombinace sféry, cylindru a osy.

Při výrobě torických čoček Biofinity toric jsou používány 

kovové odlévací formy, které jsou méně náchylné ke vzniku 

povrchových vad. Výsledná čočka je hladší s velmi plynulými 

a pozvolnými přechody jednotlivých zón. Zaoblený design 

okraje čočky eliminuje dráždění spojivek a napomáhá vyššímu 

komfortu. 

V průběhu tříměsíční klinické studie byl velmi vysoce 

hodnocen uživatelský komfort. Ten se od momentu nasazení 

do konce tříměsíční doby používání čoček pohyboval neustále 

na průměrných hodnotách mezi 87 a 92 body ze 100. Velmi 

spolehlivá je také orientace čočky na oku, kdy 98 % ze všech 

provedených aplikací vykazovalo odchylku menší než 10° 

od požadované osy.

Závěr

Výsledkem kombinace jedinečného materiálu a výborného 

designu je čočka s vysokou propustností pro kyslík, skvělým 

komfortem používání a vysoce předvídatelným chováním na oku. 

Kontaktní čočka Biofinity toric pomáhá budovat renomé společ-

nosti CooperVision jako specialisty na torické kontaktní čočky.  

Parametry kontaktních čoček Biofinity toric

Materiál AQUAFORM™ (Comfilcon A)

Výrobní proces odlévání do formy

Obsah vody 48 %

Zakřivení (BC) 8,7 mm

Průměr 14,5 mm

Dioptrický rozsah +6,0 až –8,0 D (od +/–6,0 

po 0,5 D)

Cylindr –0,75; –1,25; –1,75 a –2,25

Osa 10° až 180° (po 10°)

Centrální tloušťka (–3,0 D) 0,11 mm

Dk (ISO 9913-1-1998) 128

Dk/t (–3,0 D) 116

Okrajová tloušťka 0,07 mm

Optická zóna 8,0 mm

Orientační značky jedna značka v 6 hodinách

Bc. Tomáš Dobřenský

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

tomas.dobrensky@neomed.cz

Biofinity® toric

komfort + stabilita = 
skvělé vidění

NEOMED s. r. o., tel.: 274 008 411, www.neomed.cz, www.biofinity.cz
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Klinické 
vzestupy a pády 

Ačkoliv silikon-hydrogelové (SiH) 

kontaktní čočky nenaplnily svůj původní 

cíl vyřešit problematiku infekční keratitidy 

při kontinuálním nošení, bezpochyby 

poskytují lepší prostředí pro normální 

metabolismus rohovky než hydrogelové 

čočky. Na tom se autoři shodnou, není však 

už jasné, jak je to z hlediska transmisibility 

kyslíku (Dk/t), při které dosahuje kategorie 

silikon-hydrogelů optimálních fyziologic-

kých výsledků. Pro zjednodušení je v textu 

vynechána u hodnot Dk/t jednotka 10-9 

(cm/s) (ml O
2
/ml.mm Hg). Teoretický 

model na základě parciálního zastoupení 

kyslíku (EOP), podpořený empirickými 

údaji, ukazuje na malý rozdíl mezi různými 

silikon-hydrogelovými čočkami.1–6 Přesto 

někteří autoři předpokládají, že se zvyšující 

se hodnotou Dk/t u silikon-hydrogelů lze 

očekávat nárůst výhod.7–9 

Je důležité zabývat se výsledky mo-

delování a laboratorními nálezy, rozho-

dujícím testem rozdílů jsou však klinické 

výsledky. V této první části dvoudílné série 

docházíme z klinického pohledu k závě-

rům, že z fyziologického hlediska máme 

velmi malý užitek z hodnot Dk/t, které 

přesahují hodnoty v dolní části spektra 

silikon-hydrogelových čoček. 

Ve druhé části série uvedeme důležité 

rozdíly v kategorii silikon-hydrogelových 

kontaktních čoček, které nesouvisejí s pře-

nosem kyslíku a měly by být zohledňovány 

při výběru čočky.

Pravidlo klesajícího 
přínosu

Pravidlo klesajících přínosů musí být 

bráno v úvahu při posuzování vztahu mezi 

kyslíkem dostupným rohovce a Dk/t. Před-

pokládejme, že kontaktní čočka s hodno-

tou Dk/t rovnou 100 umožňuje dosažení 

hodnoty 
Dk/t

1. část
Bublina kolem propustnosti 
pro kyslík – již praskla?

V
 prvním článku dvoudílné série se prof. Noel Brennan 

a Dr. Philip Morgan zabývají nejnovější terminologií a teori-

emi oxygenace rohovky přes silikon-hydrogelové čočky.
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parciálního tlaku kyslíku 100 mm Hg 

na povrchu rohovky (z dostupných údajů 

se jedná pravděpodobně o konzervativní 

odhad). Za normálních podmínek však 

zdvojnásobení hodnoty Dk/t na 200 

u otevřeného oka nevede ke zvýšení 

parciálního tlaku kyslíku na 200 mm Hg. 

To nemůže nastat, protože parciální tlak at-

mosférického kyslíku v nulové nadmořské 

výšce je přibližně 159 mm Hg a parciální 

tlak kyslíku na povrchu rohovky nemůže 

dosáhnout vyšší hodnoty. Můžeme sice 

dosáhnout zdvojnásobení hodnoty Dk/t, 

nikdy to však nepovede k parciálnímu 

tlaku kyslíku vyššímu, než je v atmosféře. 

Údaje podle Bonanna et al. na obr. 1 ilustru-

jí tento stav hodnotami parciálního tlaku 

kyslíku na povrchu oka, které pro hodnoty 

Dk/t nad 85 narůstají pouze zvolna.10 

Obr. 2 ukazuje, že modely rohovkové 

oxygenace od Dk/t k EOP, přísunu kyslíku 

a spotřebě kyslíku jsou stále sofistikovaněj-

ší s tím, že narůstající hodnota Dk/t vyka-

zuje stále menší přínos. Není pochyb, že 

zákon klesajícího přínosu působí. Jedinou 

důležitou otázkou je to, u jaké hodnoty 

Dk/t přestává mít její nárůst klinický vý-

znam. Výzkum spotřeby kyslíku a klinické 

důkazy uvedené dále ukazují, že tato 

hodnota je níže než u nejnižších hodnot 

Dk/t pro silikon-hydrogelové čočky. 

Při analýze vlivu kyslíku na tkáně 

rohovky je vhodné zvažovat soubor para-

metrů čoček. Tyto informace jsou uvedeny 

v tab. 1. Musíme mít na paměti, že hodnota 

Dk/t uváděná u většiny čoček platí pouze 

pro centrální část určité čočky. Čočka 

s centrální hodnotou Dk/t 20 může mít 

periferní hodnotu Dk/t 10 nebo menší.13 

Centrální a periferní hodnoty Dk/t uvede-

né v tab. 1 jsou odhadnuty podle různých 

zdrojů uvádějících permeabilitu a hodnoty 

tloušťky, včetně údajů výrobců, hodnot 

podle Bruce, Efrona et al. a podle našich 

nepublikovaných měření.13,14 Maximální 

hodnoty Dk/t se mohou lišit od údajů 

Která hodnota 
nejlépe popisuje 

oxygenaci rohovky?

Pokud mluvíme o rohovkové oxy-

genaci, pak to, co chceme opravdu 

vědět, je množství energie, kterou 

rohovka produkuje pro pokrytí svých 

normálních funkcí.

Průtok kyslíku je limitující hodno-

ta, přesto víme, že je přímo úměrná 

velikosti metabolismu kyslíku (nebo 

spotřebě) při Krebsově cyklu a řetězci 

transportu elektronů. Před uvedením 

silikon-hydrogelových čoček byla hod-

nota Dk/t měkkých čoček omezena 

přibližně na 30. Při této nízké hodnotě 

oxygenace je hodnota Dk/t užitečná, 

protože vztah mezi metabolismem 

a Dk/t je v této části křivky prakticky 

proporcionální. Dk/t nám přesně po-

pisuje, kolik kyslíku prochází kontaktní 

čočkou v laboratorních podmínkách, 

což nemusí odpovídat reálné situaci 

čočky nasazené na oku. Mnoho lidí 

používá ekvivalentní potenciál kyslíku 

nebo koncentraci kyslíku (EOP), které 

predikují parciální tlak kyslíku na po-

vrchu rohovky. Vztah mezi parciálním 

tlakem a metabolismem však není 

lineární a je popsán Michaelis-Mente-

novou kinetikou. Fatt navrhuje používat 

přísun kyslíku povrchu rohovky (oxygen 

flux)11, který popisuje objem kyslíku 

vstupujícího do rohovky. Přesto, že 

je tento index preferován oproti EOP 

a Dk/t, ani on není ideálním indexem, 

protože kyslík se do rohovky může 

dostávat i přes zadní povrch. Především 

se nám však jedná o hodnotu, která by 

splňovala náš úvodní požadavek. Tomu 

vyhovuje spotřeba kyslíku, která vyja-

dřuje celkovou dodávku kyslíku, neboli 

souhrn jeho přísunů od předního až 

po zadní povrch rohovky. V současné 

době je nejlepší dostupnou metodou 

posouzení spotřeby Fattova metoda 

difuzních rovnic.12 

Obr. 2 demonstruje, jak se pravidlo 

klesajícího přínosu stále více prosazuje 

se zvyšováním sofistikovanosti odhadů 

od Dk/t přes EOP, přísunu až ke spotře-

bě kyslíku.

obr. 1  Odhad parciálního tlaku kyslíku při ote-

vřeném oku technikou fosforescenčního 

barvení. 10

obr. 2  Graf kombinující Dk/t, EOP, přísun kyslíku 

k povrchu rohovky (flux: μl/cm2hod), 

spotřebu (nl/cm3s) vzhledem k Dk/t pro 

otevřené oko (podle Brennana).2 Pro 

různé proměnné jsou uvedeny různé 

škály na ose y.

uváděných výrobci, protože ti většinou 

uvádějí hodnoty pro čočky –3,00 D. 

Běžnou klinickou interpretací je, že 

největší změny hodnoty Dk/t jsou způ-

sobeny různými dioptrickými hodnotami 

čoček. Ve skutečnosti výrobci dokáží 

udržet maximální hodnoty tloušťky pod 

0,30 mm pro široké rozmezí hodnot a toto 

empirické pravidlo může pomoci od-

hadnout nejhorší hodnoty Dk/t u čoček 

s vyššími dioptrickými hodnotami. Pro 

speciální čočky, např. torické, jsou větši-

nou používány stejné hodnoty maximální 

tloušťky, takže obecné závěry tohoto 

článku mohou být aplikovány i na speci-

ální čočky.15 Dále uváděné hodnoty Dk/t 

jsou hodnotami pro centrální část čoček, 

pokud není uvedeno jinak. Čočky Acuvue 
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Advance a PureVision vykazují minimální 

hodnoty Dk/t mezi silikon-hydrogelovými 

čočkami obecně doporučenými pro den-

ní nošení, respektive prodloužené nošení, 

a tyto čočky budou v této souvislosti 

uváděny dále. 

Známé účinky 
související s dodávkou 
kyslíku 

Po pravdě řečeno, všechny hydroge-

lové čočky vyvolávají rohovkovou hypoxii. 

Krátké zavření očí s nasazenými hydrogelo-

vými čočkami vede k edému rohovky,16,17 

limbální hyperemii18,19 a endoteliálním 

puchýřkům.20 Období prodlouženého no-

šení hydrogelových čoček vede ke vzniku 

mikrocyst a vakuol,21,22 vaskularizaci rohov-

ky,18,21 ztenčení stromatu,23 endoteliálnímu 

polymegatismu24 a myopizaci.25 

Nošení hydrogelových čoček při ote-

vřených očích vyvolává méně příznaků než 

při zavřených očích, fakta však dokazují, že 

ve skutečnosti vždy dochází k určitému 

stupni hypoxie v některé oblasti rohovky. 

Limbální hyperemie je nejzřetelnějším pří-

znakem u většiny lidí při nošení hydrogelo-

vých čoček.26,27 Dlouhodobé denní nošení 

hydrogelových čoček může způsobovat 

endoteliální polymegatismus,28 není však 

jasné, zda je jeho rozsah stejný v celém 

rozsahu transmisibility (Dk/t) hydrogelů 

(přibližně 0 až 30), protože publikované 

studie rozlišovaly pouze různé způsoby 

nošení. Je známo, že hydrogelové čočky 

s nižším Dk/t (méně než přibližně 20) 

vyvolávají edém rohovky i při otevřených 

očích.29 Nošení čoček na dolním konci 

spektra Dk/t (periferní Dk/t menší než 

přibližně 10) mohou vést také k vaskulari-

zaci.30–32 Je proto zřejmé, že čočky na hor-

ním konci spektra (Dk/t nad přibližně 20) 

vyvolávají minimální změny rohovky vy-

jma limbální hyperemie). Protože většina 

lidí na světě používá tenké hydrogelové 

kontaktní čočky se středním obsahem 

vody s centrální Dk/t okolo 20, je vhodné 

uvést, že eliminace limbální hyperemie je 

výborný, i když ne jediný důvod k převe-

dení nositelů z denního nošení hydrogelů 

na silikon-hydrogelové čočky. 

Materiál Značka Obsah 

vody 

(%)

Modulus 

(MPa)

Max. 

Dk/t*,13,14,#

Min. 

Dk/t*,13,14,#

Povrchová úprava Další technologie

Asmofilcon A PremiO 40 1,07 161 70 nano-lesklé plazmatic-

ké povrstvení

Menisilk

Balafilcon A PureVision 33 1,06 84 38 plazmatická oxidace

Comfilcon A Biofinity 48 0,75 145 64 žádná technologie Aquaform

Enfilcon A Avaira 46 0,50 125 55 žádná technologie Aquaform

Filcon II 3 Clariti 58 0,50 86 ? žádná proces Aquagen

Galyfilcon A Acuvue 

Advance

47 0,43 107 37 žádná technologie Hydraclear

Lotrafilcon A Night & Day 

Aqua

24 1,50 203 68–140 plazmatická polyme-

rizace

systém Aqua moisture

Lotrafilcon B Air Optix 

Aqua

36 1,20 101 45 plazmatická polyme-

rizace

systém Aqua moisture

Narafilcon A 1-Day Acuvue 

TruEye

46 0,66 118 47 žádná technologie Hydraclear 1

Senofilcon A Acuvue 

Oasys

38 0,72 153 74 žádná technologie Hydraclear 

Plus

Etafilcon A Acuvue 2 58 0,30 26 8 žádná

Omafilcon A Proclear 62 0,49 29 11 žádná

tab. 1  Vlastnosti materiálu vybraných silikon-

hydrogelových a hydrogelových čoček. 

Maximální a minimální hodnoty Dk/t 

jsou odvozeny z různých zdrojů včetně 

údajů od výrobců*, Bruce,13 Efrona et al.14 

a z našich nepublikovaných měření.#
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Edém, strie 
a endoteliální nařasení 

Existuje jasná souvislost mezi tloušťkou 

rohovky a přísunem kyslíku.33,34 Při otevře-

ných očích dochází k prosáknutí rohovky, 

je-li je Dk/t kontaktních čoček přibližně 

pod 20.35 Hydrogely tak obecně vyvolávají 

určitý stupeň edému rohovky i při otevře-

ných očích. Pokud dochází ke ztluštění 

rohovky o více než 5 %, můžeme klinicky 

pozorovat strie v zadním stromatu rohov-

ky, dosáhne-li ztluštění 10 %, objevuje se 

nařasení endotelu.36 U žádné silikon-hyd-

rogelové čočky neočekáváme jakékoliv 

prosáknutí rohovky při otevřených očích; 

existují důkazy, které to potvrzují.37 

Při zavřených očích přes noc dochází 

k určitému prosáknutí rohovky i bez nasa-

zených kontaktních čoček. Jeho velikost se 

odhaduje na 0,7 až 5,5 %.38 Rozsah závisí 

na zkušenosti s nošením čoček: Cox et al. 

zjistili 3,8% prosáknutí u osob, jež nenosí 

kontaktní čočky, 2,0% prosáknutí u pa-

cientů adaptovaných na denní nošení 

hydrogelových čoček a 0,7% prosáknutí 

u těch, kteří byli adaptováni na prodlou-

žené nošení kontaktních čoček.39 Všechny 

kontaktní čočky vyvolaly u zavřených očí 

přídatné prosáknutí k tomuto základnímu. 

Tenké hydrogelové čočky se středním 

obsahem vody vyvolávají přibližně 8% 

přídatné prosáknutí a hydrogelové čočky 

s nižším Dk/t prosáknutí ještě výraznější.40 

Silikon-hydrogelové čočky způsobují 

mnohem menší edém. Kontaktní čočky 

s nejnižším Dk/t, které jsou schváleny 

k prodlouženému nošení, čočky Pure-

Vision, vyvolávají přibližně 2% prosáknutí 

přídatné k základní hodnotě.40

Silikon-hydrogelové čočky s nejvyšším 

Dk/t – Focus Night & Day – vyvolávají 

přibližně 1% přídatné prosáknutí.41 Není 

jasné, zda toto malé 1–2% prosáknutí 

pozorované u nasazených silikon-hydro-

gelových čoček oproti stavu bez nich je 

známkou škodlivého hypoxického stresu 

a zda malý rozdíl mezi čočkami je nějak vý-

znamný. Vzhledem k nedostatku informací 

o vztahu mezi prosáknutím a rohovkovými 

patologickými změnami a danými velkými 

rozdíly mezi silikon-hydrogelovými a hyd-

rogelovými čočkami předpokládáme, že 

stupeň prosáknutí vznikající u silikon-hyd-

rogelových čoček je bez následků. 

Mikrocysty

Holden et al. uvedli, že z různých stavů, 

které může vyvolat prodloužené nošení 

hydrogelových čoček, jsou jako známky 

účinku na epitel nejlépe pozorovatelné 

mikrocysty.42 Sweeney et al. uvádějí, že 

mikrocysty jsou při klinických testech 

používány jako klasická známka hypoxie. 

Hickson a Papas měřili výskyt mikrocyst 

a nalezli je u 49 % osob, které nenosily kon-

taktní čočky, u žádné z nich však nenašli 

více než 5 mikrocyst na rohovku.43

Zdá se, že denní nošení hydroge-

lových kontaktních čoček tento výskyt 

neovlivňuje,42,44 stejně tak nelze očekávat, 

že tento výskyt by zvyšovalo denní nošení 

silikon-hydrogelových čoček, což vychází 

z toho, že zatím nikdo nepovažoval za uži-

tečné se tímto tématem zabývat. 

Naopak průměrný počet mikrocyst 

u nositelů hydrogelových čoček po pěti 

letech prodlouženého nošení je 17±21 

a prakticky u každého oka byla naleze-

na alespoň jedna mikrocysta.23 Počet 

mikrocyst nepřímo souvisel s hodnotou 

Dk/t. K referenční hodnotě tento počet 

klesal s hodnotou Dk/t okolo 50.45 Vzhle-

dem k tomu, že centrální hodnota Dk/t 

u čoček PureVision je přibližně 90, není 

překvapením, že mikrocysty nejsou obec-

ně uváděny jako problém související se 

silikon-hydrogelovými čočkami. Brennan 

et al. hodnotili nošení tří rozdílných typů 

silikon-hydrogelových čoček a zjistili 

výskyt mikrocyst 30–59 %, což odpovídá 

referenční hodnotě Hicksonově a Papa-

sově, byl však zjištěn vyšší výskyt očí s více 

než 10 mikrocystami (9–17 %).46 Zabývali 

se čočkami s nejvyšší a nejnižší hodnotou 

Dk/t v kategorii prodlouženého nošení 

silikon-hydrogelových čoček, ale nezjis-

tili žádný důkaz vztahu mezi touto nejvý-

znamnější známkou hypoxie a hodnotou 

Dk/t v této skupině.

Vaskularizace

Vaskularizace je významný faktor, pro-

tože se vedle bakteriální keratitidy jedná 

o jedinou vážnou komplikaci související 

s kontaktními čočkami, která ohrožuje zrak 

(obr. 3). Vaskularizace může vzniknout při 

prodlouženém i denním nošení hydroge-

lových kontaktních čoček. Protože tento 

stav se vyvíjí dlouhodobě a není ve své 

podstatě akutní, jsou údaje o výskytu 

a riziku velmi různorodé. Kontaktní čočky 

s přiměřenou periferní hodnotou Dk/t 

okolo 10, jakou nacházíme u některých 

tenkých čoček s vyšším obsahem vody, 

mohou vyvolávat určitý stupeň „rašení“ 

obr. 3  Ilustrační obrázek neovaskularizace. 

Silikon-hydrogelové čočky vaskularizaci 

vůbec nezpůsobují.
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který byl víceméně shodný u různých typů 

kontaktních čoček. Při závěrečné kontrole 

byl zjištěn určitý stupeň vaskularizace 

u 25 % nositelů čoček PureVision oproti 

21 % nositelů čoček Night & Day. Santodo-

mingo et al. nezaznamenali vaskularizaci 

ani při svém 18měsíčním srovnání čoček 

PureVision a Night & Day, diskuze byla 

omezena pouze na hyperemii.49,50 

Lze shrnout, že díky silikon-hyd-

rogelovým čočkám byla eliminována 

vaskularizace vyvolaná hypoxií. Navíc 

neexistují důkazy o rozdílech v kategorii 

silikon-hydrogelových čoček s ohledem 

na jejich sklon k vyvolání vaskularizace. 

Limbální překrvení

Limbální překrvení je primární znám-

kou hypoxie při denním nošení tenkých 

hydrogelových čoček se středním obsa-

hem vody. Papas odvodil hodnotu 125 

jako kritickou periferní hodnotu Dk/t, 

která zabraňuje limbálnímu překrvení při 

nošení čoček při otevřených očích51. Tento 

předpoklad je jedním z hlavních pilířů 

podporujících vyšší Dk/t.

Metodologie použitá k odvození 

tohoto kritéria má však nedostatky. Podle 

Holdena a Mertze35 je však Papasův mate-

matický přístup problematický a nepřesný. 

Existují i vážné pochybnosti o kvalitě kont-

rol prováděných Papasem. Jako referenční 

hodnota byly použity oči bez kontaktních 

čoček. Hodnocení limbálního překrvení 

však mohou ovlivnit mechanické účinky 

a teplota při nošení čoček více než hod-

nota Dk/t. 

Z toho důvodu jsme hledali v litera-

tuře podporu Papasova kritéria 125. Našli 

jsme sedm studií, které srovnávaly rozdíly 

mezi dvěma různými silikon-hydrogelový-

mi čočkami z hlediska limbální hyperemie 

při denním i kontinuálním nošení.46,49,52–56 

Protože periferní hodnota Dk/t u všech 

silikon-hydrogelových čoček byla pod 125 

a žádné ze dvou hodnot nebyly stejné, 

předpokládali jsme nález významných 

rozdílů ve stupni limbálního překrvení 

u všech těchto studií za předpokladu, 

že Papasův nález je klinicky významný. 

V žádné z uvedených studií však nebyl 

žádný rozdíl uveden. Z toho lze odvodit 

nejen to, že hodnota 125 nemá klinický 

význam, ale že i hodnota 36, která byla 

nejnižší hodnotou periferní Dk/t zjištěnou 

u silikon-hydrogelových čoček, dostatečně 

bránila klinicky významnému limbálnímu 

překrvení. 

Endoteliální puchýřky 

Během několika minut po nasazení 

kontaktní čočky se objeví v zrcadlovém 

reflexu od endotelu tmavé skvrny známé 

jako puchýřky („blebs“), obr. 4.20 Ačkoliv 

nejsou považovány za samostatnou pato-

logickou jednotku, vznikají na základě oka-

mžitého indexu hypoxie na úrovni endote-

lu a zahrnují puchýřky viditelné v průběhu 

nošení, jejichž rozsah je obecně nepřímo 

úměrný Dk/t určité čočky.57 Nedávno jsme 

testovali, zda existuje rozdíl ve výskytu 

puchýřků u různých silikon-hydrogelových 

čoček. Vyšetřovali jsme tvorbu puchýřků 

po 20 minutách nošení silikon-hydroge-

lových čoček u očí východních Asiatů 

za podmínek otevřených a zavřených očí 

a nenašli jsme rozdíly související s různými 

hodnotami Dk/t.58

Endoteliální 
polymegatismus

Většina studií se shoduje na tom, 

že hustota endoteliálních buněk není 

ovlivněna ani denním, ani kontinuálním 

nošením kontaktních čoček; mění se 

však škála velikostí a tvarů. Tyto efekty se 

označují jako polymegatismus, respektive 

pleomorfismus. Z příznaků, které poten-

ciálně indikují dlouhodobý vliv chronické 

hypoxie na rohovku, se zdá být endote-

liální polymegatismus nejcitlivější. Počet 

mikrocyst dosahuje vrcholu po několika 

měsících kontinuálního nošení (nepočítaje 

v to zpětný efekt, pokud je tento způsob 

nošení přerušen), stromální a epiteliální 

ztenčení jsou obecně mírná vzhledem 

k variacím parametrů v populaci. Vaskula-

cév, ale nezdá se, že by při denním nošení 

mohly způsobovat významnou vaskulari-

zaci. Je proto vysoce nepravděpodobné, 

že by hypoxická vaskularizace byla naleze-

na při denním nošení silikon-hydrogelo-

vých čoček a neznáme ani žádnou zprávu 

o tomto stavu. 

Dumbleton et al. zaznamenali vasku-

larizaci po devíti měsících kontinuálního 

nošení a nalezli významnou vaskularizaci 

u nositelů kontaktních čoček s nízkým Dk/t 

(periferní Dk/t okolo 10). Žádnou vaskula-

rizaci nezjistili u nositelů čoček s vysokým 

Dk/t (periferní hodnoty Dk/t v rozsahu 

60–100),47 čímž potvrdili vztah mezi vas-

kularizací a Dk/t. Existuje však velmi málo 

studií umožňujících posoudit vliv Dk/t 

v kategorii silikon-hydrogelových čoček. 

V průběhu jednoho roku kontinuálního 

nošení našli Brennan et al. téměř nulovou 

incidenci významnějších vaskularizací 

na jakémkoliv oku u 212 účastníků, kteří 

nosili kontralaterálně kontaktní čočky Pu-

reVision a Acuvue.48 

V další analýze jednoročního konti-

nuálního nošení čoček PureVision, Night 

& Day a Biofinity, kterou uvedli Brennan et 

al.46, bylo zjištěno, že u poloviny účastníků 

s různou historií nošení kontaktních čoček 

byl zjištěn určitý stupeň vaskularizace při 

vstupu do studie. Při následujících kontro-

lách byl zaznamenán ústup vaskularizace, 
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rizace vzniká v individuálních případech 

a většinou je pro její vznik nutná těžká 

hypoxie, avšak u polymegatismu se zdá, že 

se v průběhu času lineárně zhoršuje.28,59,60 

Také se zdá, že se zvyšuje s intenzitou 

nošení.59 Obr. 5 ukazuje vzhled endotelu 

u nositele s 25letou historií nošení hyd-

rogelových čoček ve srovnání s mladým 

a starším člověkem, kteří čočky nenosí. Zdá 

se, že vznik endoteliálního polymegatismu 

je spojen se stupněm hypoxie, protože vý-

razné změny se nacházejí u nositelů čoček 

PMMA, při kontinuálním nošení hydro-

gelových čoček a v menším rozsahu při 

denním nošení hydrogelových čoček;24,61,62 

přitom jsou zaznamenány minimální 

změny u nositelů čoček ze silikonového 

elastomeru.63 Dosud není jasné, na jaké 

úrovni Dk/t polymegatismus vzniká. Je 

také potřeba určit, zda silikon-hydrogelové 

čočky tento fenomén způsobují a také to, 

zda převedení na tyto materiály umožňuje 

regeneraci endoteliálního polymegatismu 

způsobeného hydrogelovými čočkami.

Ztenčení rohovky

Jako reakce na kontinuální nošení 

hydrogelových kontaktních čoček může 

vzniknout epiteliální i stromální ztenče-

ní,23 u denního nošení není tento účinek 

tak zřetelný.64,65 Není jasné, jaká část jevu 

může být připsána na vrub mechanického 

působení oproti vlivu hypoxie. Při orto-

keratologii dochází k centrálnímu zten-

čení rohovky66 a velká část tohoto účinku 

nezávisí na Dk/t. Nebyly podány žádné 

důkazy o hypoxickém ztenčení rohovky 

u silikon-hydrogelových čoček. 

Myopizace

Dříve byl popsán malý myopický 

posun při denním a kontinuálním nošení 

hydrogelových čoček, jehož stupeň se 

zdá být vyšší než při nošení brýlí.67,68 Tyto 

změny nejsou zřejmé minimálně s jednou 

značkou silikon-hydrogelových čoček.25,69 

Avšak o tom, jak se na myopizaci podílí 

hypoxie, se můžeme pouze dohadovat. 

Při myopizaci související s nošením hyd-

rogelových čoček nedochází ke zjevnému 

zvýšení rohovkového zakřivení.70 Spekulu-

je se o tom, že za růst oka je zodpovědná 

periferní retinální refrakce.71 Nošení kon-

taktních čoček se standardním designem 

může měnit aberační profil, což vede 

k většímu stupni stimulované myopizace 

než při nošení brýlí. Tento účinek může být 

vyvážen v případě silikon-hydrogelových 

čoček s vyšší tuhostí, u kterých je tenden-

ce k mechanickému oploštění centrální 

oblasti rohovky.72

Souhrn

Existuje málo důkazů o rozdílných 

vlivech na fyziologii oka v kategorii silikon-

hydrogelových čoček. Jsou známy malé 

rozdíly nejasného významu při hodnocení 

prosáknutí rohovky u zavřených očí mezi 

různými silikon-hydrogelovými čočkami 

a laboratorní rozdíly u limbálního překrve-

ní, které se však neprojevují při klinických 

pozorováních ani při denním nebo konti-

nuálním nošení. V druhé části této série se 

budeme zabývat rozdíly ve vlastnostech 

různých značek silikon-hydrogelových 

čoček, které jsou důležité, a ukážeme si, 

že se většinou týkají vlastností materiálů, 

a ne propustnosti pro kyslík. 

Přeložil MUDr. Jiří Cendelín

Literatura: Brennan, N., Morgan, P.: Clinical highs and 

lows of Dk/t. Part 1 – Has oxygen run out of puff?, 

Optician 3. 7. 2009, s. 16–20

Kompletní seznam odkazů je dostupný na e-mailu: 

william.harvey@rbi.co.uk

Prof. Noel Brennan je generálním ředitelem společnosti 

Brennan Consultants Pty v australském Melbourne 

a mimořádným profesorem na Queensland University 

of Technology. Dr. Philip Morgan je docentem optome-

trie a ředitelem centra Eurolens Research na univerzitě 

v Manchesteru. 

obr. 4  Mikrofotografie stejného místa endotelu 

(viz srovnatelné buňky) ukazuje vývoj 

a ústup puchýřků. Použity byly hydro-

gelové čočky se středním obsahem vody. 

Novým zajímavým nálezem je zvyšující 

se počet a jasnost centrálních skvrn 

právě po odstranění stimulu. Silikon-

hydrogelové čočky vyvolávají minimální 

reakci formou puchýřků na otevřeném 

i zavřeném oku.

obr. 5  Endoteliální mikrofotografie ukazuje 

normální hustotu a vysokou pravidel-

nost u šestiletého dítěte, narůstající 

nepravidelnost u 45letého člověka 

a polymegatismus u člověka po 25 le-

tech nošení hydrogelových kontaktních 

čoček. Očekáváme výsledky výzkumů, 

které by odhalily, zda silikon-hydrogelové 

čočky vyvolávají endoteliální polymega-

tismus.



92

Den strávený před monitorem v klimati-
zované kanceláři je jedním ze způsobů, jak 
si přivodit syndrom suchého oka. Syndrom 
suchého oka, odborně Keratoconjuctivitis 
sicca, je způsoben narušením slzného filmu 
oka. Ten funguje jako přirozený ochranný štít 
a brání bakteriím uchytit se na povrchu oka. 
Současně oko zvlhčuje a vytváří na něm hlad-
ký optický povrch umožňující ostré vidění. 

Syndrom suchého oka se řadí mezi 
civilizační choroby a vyskytuje se u čím dál 
vyššího počtu lidí. Na vině jsou často externí 
vlivy – prašné prostředí měst, klimatizace 
v kancelářích, dlouhé hodiny strávené před 
monitorem, kdy pozorovatel zapomíná mrkat 
a tím nedochází k roztírání slzného filmu. Pro 
ženy představují rizikový faktor hormonální 

změny, kterými moderní ženy procházejí 
častěji než dříve. 

Suché oko může způsobovat velmi nepří-
jemné vjemy – oči pálí, štípou, jsou zarudlé, 
pacient může v oku cítit tlak nebo mít pocit 
přítomnosti cizího tělesa. Může se objevit i ro-
zostřené vidění. Lidé tyto problémy často řeší 
aplikací očních kapek, ne všechny jsou však 
vhodné. Kapky obsahující konzervační látky 
dále narušují slzný film oka. Znevýhodněni 
jsou i uživatelé kontaktních čoček, kteří se čas-
to musí jejich nošení během léčby vzdát. 

Oční kapky Oxyal jsou určené pro 
léčbu syndromu suchého oka. Neobsahují 
konzervanty, mohou je proto s klidem použí-
vat uživatelé všech typů kontaktních čoček. 
Oxyal obsahuje kyselinu hyaluronovou, která 

napomáhá rychlejší obnově epitelu rohovky 
a tím i regeneraci celého povrchu oka. Tato 
kyselina na sebe navíc váže vodu a spolu 
s přítomnými minerály udržuje oko v přiroze-
ném vlhkém prostředí.

Mnoho pacientů vyzkouší několik druhů 
očních kapek, než objeví ty pravé. Zkušenosti 
pacientů vypovídají o tom, že pro mnohé 
z nich je právě Oxyal poslední volbou. 
„Z praxe je zřejmé, že pacienti, kteří již vy-
střídali několik druhů kapek, nakonec zakotvili 
u Oxyalu, který po aplikaci v očích neštípe 
a výrazně zlepšuje oční komfort,“ uvádí 
postřeh ze své praxe doc. MUDr. Zuzana 
Hlinomazová. 

Oxyal je výrobek společnosti Santen Oy 
a je určen k léčbě lehčích forem syndromu 
suchého oka. Pro těžší formy je doporučován 
oční gel Oftagel, rovněž produkt společnosti 
Santen Oy. Doporučte svým zákazníkům 
Oxyal, který je vhodný pro uživatele všech 
typů kontaktních čoček. 

Proti unaveným očím můžete bojovat 
i s pomocí oční jógy. Speciální cviky naleznete 
na nově spuštěném webu www.jogaoci.cz 
nebo www.oxyal.cz. 

Na podrážděné 
a suché oči 

nepatří kapky s konzervanty

www.jogaoci.cz
kompletní jogínská 
sestava pro uvolnění 
vašich očí

Očima nahoru a dolů
Pohybujte očima pomalu nahoru (pohled k nebi) 
a dolů. Zopakujte desetkrát. 

Očima do úhlopříčky
Nejdříve pohybujte očima šikmě do levého dolního
rohu, poté pravého horního rohu. Opakujte desetkrát.

Kroužení očima
Nejprve kružte očima na jednu stranu, opakujte
pětkrát a poté na druhou se stejným počtem opakování.

OXYAL
Zacvičte se suchým okem–oční jógou s OXYALem

Jóga očím uleví, kapka Oxyalu je zregeneruje a zvlhčí. 
Oxyal neobsahuje konzervační látky, přináší očím přirozené zvlhčení 
a za pomoci kyseliny hyaluronové rychleji obnoví epitel rohovky oka. 

Je vhodný pro uživatele všech typů kontaktních čoček.

meditace pro vase oci
^ ^

�

Placená inzerce
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