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nečně pro vyhlédnutý exemplář po třech 

měsících čekání mohla přijít. Zklamu vás 

však, happy end se tentokrát nekonal. 

Na základní slušnou věc, kterou pravý 

obchodník v takové situaci udělá, když si 

hýčká svoje zákazníky – omluvu za vzniklé 

komplikace – bohužel optika zapomněla. 

Tipuji, že kamarádka do té optiky už asi 

nevkročí a nikomu ji nedoporučí.

Jaká z toho plyne pointa? Ve své pro-

fesi, kterou jste si zvolili, ať už je jakákoliv, 

jste pod drobnohledem. Cokoliv jako 

optici či optometristé děláte, zákazník to 

bedlivě vnímá. A vy můžete být buď ten, 

kdo dotyčnému svou odborností a pří-

stupem pomůže, nebo ten, kdo to, lidově 

řečeno, může „pěkně zpackat“. Zákazník 

pak od vás odejde buď nadšen a uklidněn, 

nebo zmaten a frustrován. O své zážitky 

se podělí s ostatními – nazvala bych to 

reklama slovem. Být dobrý ve svém oboru 

a chovat se slušně se vždycky vyplatí. Člo-

věk je na sebe hrdý, když lidem pomůže. 

Jsou pak totiž spokojení a ocení to.

Věra Pichová
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Editorial
dva kusy. Další kamarádka si vybírala brýle 

dlouho, pečlivě. Když si šla dobře nala-

děna pro vyhotovenou zakázku a optika 

ji nemohla najít, trpělivě, klidně čekala. 

Trpělivost jí došla, když jí řekli, že brýle si 

již musela vyzvednout. Rozladilo ji to, což 

je u ní vzácný jev. Další odpověď zněla jako 

z filmu sci-fi: zkoumá se záznam z průmys-

lové kamery, zakázku asi někdo ukradl ze 

stolu. V této chvíli by se celému tomuto 

absurdnímu příběhu dalo ještě zasmát, 

pokud by dotyčný optik neztratil hlavu 

a čest a nabídl omluvu nebo uklidnění. 

A jak to dopadlo? Nakonec naštěstí našli 

v jiné prodejně ty stejné brýle a ona si ko-

Ptala jsem se svých známých, kteří 

nosí brýle nebo čočky, jaký zážitek z optiky 

nebo od očního lékaře jim nejvíc utkvěl 

v paměti, když brýle nebo čočky vybírali 

a jak se k nim v optice nebo u lékaře cho-

vali. Kamarádi mi sdělovali, co je nejvíc 

dojalo, pobavilo nebo odradilo. Jedna 

z mých kamarádek při myšlence, že má už 

jako dospělá začít nosit brýle, propadla pa-

nice a rok se rozhodovala, než práh optiky 

překročila. Nedávno jsme spolu šly do kina 

a najednou jsem si uvědomila, že když 

čte titulky, nemhouří už očima, ale hledí 

na plátno skrze elegantní brýle. V optice 

k ní byli tak pozorní, že si koupila rovnou 
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Psychologie 

Jedna z nich je úroveň odborná. To je 

ta část přístupu k zákazníkovi, která je dána 

profesí, již jsme si my sami vybrali a kterou 

provozujeme. To, že jsme odborníci v naší 

profesi, a já vycházím nepochybně z toho, 

že ano, pozná náš zákazník ještě před tím, 

než vstoupí do našeho obchodu, z rekla-

my nad vchodem. Tady vzniká už první 

otázka: Je bezpodmínečně nutné ještě 

více našeho zákazníka přesvědčovat o naší 

odbornosti a zahlcovat jej odbornými 

přednáškami o nejnovějších technologiích 

v našem oboru? Není vhodnější nechat 

zákazníka vypovídat, aby nám sám vlastní-

mi slovy řekl, jaké má přání? Platí pravidlo: 

„Méně znamená více“, což v praxi znamená 

předat zákazníkovi jen tolik informací, kolik 

chce vědět, které jsou pro něj důležité 

a které je schopen zpracovat a orientovat 

se v nich.

Druhá úroveň přístupu k zákazníkovi 

je všeobecná, „lidská“. Tímto mám na mysli 

získání si důvěry zákazníka, vytvoření part-

nerského vztahu prodávající-kupující. Bez 

dobře vybudovaného vztahu na základě 

získané důvěry ze strany zákazníka jen 

těžko dosáhneme uspokojivého výsledku. 

Z vlastní zkušenosti víme, že se zákazní-

kem-kamarádem nebo známým je zcela 

jiná spolupráce než s někým, koho vidíme 

poprvé. Často však máme právě zákazníky, 

které vidíme poprvé a u nichž si musíme 

důvěru a partnerský vztah teprve vybu-

dovat. Je to velmi důležité nejenom při 

právě začínajícím prodejním rozhovoru, 

ale také později, při eventuální nespoko-

jenosti zákazníka, ať už s maličkostí, nebo 

s případnou reklamací.

S první rovinou, týkající se odbor-

ného poradenství, problémy zcela jistě 

nemáme. Téměř všichni dodavatelé nás 

dostatečně zásobují odborně-reklamními 

letáky a pořádají pro nás různá školení 

o nových produktech. Je na nás, jakým 

způsobem jsme schopni tyto informace 

zpracovat a využít při obsluze našich 

zákazníků. Musíme se umět rozhodnout, 

které z těchto informací jsou pro zákazníka 

důležité a jakým způsobem, pro zákazníka 

pochopitelným, je předáme dál. Jak už 

jsem se zmínil na začátku, „méně znamená 

více“.

Jak je to s tou druhou, lidskou, všeo-

becně prodejní rovinou? Měli bychom si 

uvědomit, že prodej začíná již krátce před 

tím, než náš zákazník vstoupí do obchodu. 

Uvědomme si, že zákazník nás vidí již třeba 

skrz výlohu nebo přes prosklené dveře. 

Nedávno jsem viděl v jistém nákupním 

centru v jedné nejmenované optice spát 

obsluhu na přizpůsobovacím stolku. Ne-

musím dále rozvádět, jak asi taková právě 

probuzená obsluha působí na zákazníka. 

prodeje

Úvod

O tom, co je psychologie prodeje, 

bylo již hodně napsáno a často 

se o tom také diskutuje. Názory 

na to, jak bychom měli přistupovat k zá-

kazníkovi, se dosti často liší. Dnes, při silné 

konkurenci a možná i hospodářské krizi, 

je zapotřebí si udržet každého zákazníka. 

Přístup k zákazníkovi má dvě zcela odlišné 

úrovně. 
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Většina kolemjdoucích potencionálních 

zákazníků jistě pokračuje v nákupech, ale 

někde jinde. Z tohoto případu vyplývá, že 

naše soustředění se na zákazníka je velmi 

důležité, i když právě „jen“ prochází kolem 

našeho obchodu. Možná se tato obsluha 

připravila o možnost seznámit se s velmi 

zajímavým člověkem, originálem, jehož 

již nikdy neuvidí. Snad ani nemá smysl 

zmiňovat se o podílu z neuskutečněné 

tržby. Zamysleme se nad tím, co všechno 

pro nás zákazník znamená. Je to skutečně 

jen pouhý zdroj našich tržeb? Nebo z něj 

dokážeme „dostat více“? 

Zkusme se zamyslet nad jednou sku-

tečností. Víte, kolik turistů navštíví za jeden 

rok pařížskou galerii Louvre? Nevíte? To ne-

vadí, já také ne. Je jich odhadem zcela jistě 

několik milionů. Představme si teď jedno. 

Miliony obyvatel této planety zaplatí leten-

ku, ubytování a v neposlední řadě vstupné, 

aby mohly vidět jeden originál – Monu 

Lisu. V našem obchodě to máme pod-

statně jednodušší a levnější. Denně nás 

navštíví několik „originálů“, aniž bychom 

my sami pro to museli něco dělat, protože, 

tak jako každý z nás je neopakovatelný 

originál, je originál i každý náš zákazník. 

Z tohoto pohledu bychom k zákazníkovi 

měli přistupovat a podle toho bychom se 

také měli k našemu zákazníkovi chovat. 

Ne každý z našich zákazníků má tak 

okouzlující úsměv jako Mona Lisa, zcela 

jistě však má jiné, pozitivní a sympatické 

vlastnosti, na které bychom se měli sou-

středit, abychom jej sledovali se zájmem 

a s pozorností, tak jako miliony turistů z ce-

lého světa obdivují Monu Lisu, což bude 

naším zákazníkem jistě velmi pozitivně 

oceněno. Zkusme se opravdu zamyslet 

nad tím, co pro nás náš zákazník znamená, 

co od něj můžeme očekávat a jaký přínos 

má pro nás komunikace s ním. Uvědomme 

si, že se zákazník nebude přizpůsobovat 

nám, a z toho logicky vyplývá, že se my 

musíme přizpůsobit jemu. To však ne-

znamená, že při jednání se zákazníkem 

měníme svou vlastní tvář a potlačíme 

svoji osobnost. Se zákazníkem jednáme 

klidně, přirozeně a nenuceně, abychom 

v něm nevyvolali pocit neupřímnosti nebo 

dokonce podlézavosti z naší strany. Sami 

nemáme rádi, když s námi někdo jedná 

neupřímně a podlézavě, tak to přece 

nebudeme zkoušet na druhé.

Při budování vztahu prodavač-zá-

kazník bychom měli dodržet několik 

pravidel.

To nejdůležitější, v čem musíme 1. 

mít jasno, je to, jakého cíle chceme 

dosáhnout.

Před zákazníkem vystupujeme 2. 

jistě a suverénně. K tomu také patří 

schopnost přiznat svůj omyl nebo to, 

že něco nevíme.

Našeho zákazníka-partnera nesmíme 3. 

hodnotit podle vzhledu, oblečení 

či výrazu obličeje, ani podle toho, 

že nám připomíná nějaký negativní 

zážitek z dětství a podobně.

Zákazníkovi-partnerovi musíme po-4. 

zorně naslouchat (myslím tím i mezi 

řádky) a hlavně ho nechat domluvit 

a nepřerušovat ho, i když si myslíme, 

že už víme, co nám chce říct.

Zákazníkovi-partnerovi musíme dát 5. 

pocit, že jsme tady jen pro něj a on 

je pro nás v této chvíli  to nejdůle-

žitější.

Vždy dáme zákazníkovi za pravdu. 6. 

Při rozhovoru zásadně nepomlou-7. 

váme třetí osobu, byť by se mělo 

jednat o konkurenci.
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Zásadně se nad zákazníkem nepovy-8. 

šujeme. Neodvádíme jeho pozor-

nost od našeho rozhovoru třeba 

nápadným oblečením nebo jinými 

módními doplňky.

Při rozhovoru se zákazníkem se 9. 

nesmíme něčím nebo někým nechat 

rušit.

Vždy jej informujeme o tom, co 10. 

a proč právě budeme dělat.

V případě, že se chce zákazník „je-11. 

nom podívat“, zůstaneme na blízku.

Vždy pochválíme zákazníkovo 12. 

rozhodnutí.

Toto je několik zásad, které bychom měli 

při každém styku se zákazníkem dodržovat. 

Naším cílem je přece spokojený zákazník, 

a to natolik spokojený, že nás bude dále 

doporučovat. Jakým způsobem používat 

tyto zásady v praxi, si řekneme příště.

placená inzerce

Uveďme si na závěr ještě jedno jed-

noduché cvičení, jak si usnadnit přístup 

i k takovým zákazníkům, kteří jsou nám 

na první pohled nesympatičtí. To nám 

podvědomě brání jednat s tímto člověkem 

přirozeně a nenuceně. Zkuste si vybrat, 

když jedete autobusem, nebo když sedíte 

v kavárně či restauraci, takového člověka, 

který je vám nejvíce nesympatický nebo 

k němu cítíte na první pohled nějaký od-

por. Dobře si jej prohlédněte a najděte si 

na něm několik zajímavých věcí, ať jsou to 

třeba tkaničky u bot nebo zakřivení jeho 

nosu. Zcela jistě vám ten člověk začne 

být méně nesympatický a kdybyste s ním 

měli právě začít jednat, tak to půjde již 

uvolněně a bezprostředně. Takové cvičení 

nám pomůže i v osobním životě. Jestliže se 

naučíme najít na lidech, se kterými máme 

jednat, to zajímavé a sympatické, bude 

mít naše jednání třeba i na finančním 

úřadě s komisní úřednicí pozitivní průběh 

s pozitivním výsledkem.

Richard Baštecký

richard.optik@email.cz
Pokračování příště.

OZNÁMENÍ
Vážení čtenáři,

rádi bychom Vás informovali o tom, že naše redakce, pověřená Společenstvem 
českých optiků a optometristů, bude od roku 2011 vydávat časopis BRÝLE+.

Obsahově bude časopis zaměřen především na veřejnost, své téma si v něm 
však jistě najde i odborník. Obecně je určen pro všechny zájemce, kterým záleží 
na jejich zraku a chtějí získat potřebné informace využitelné v praktickém živo-
tě. Obsahem tedy budou jak vzdělávací články z oboru oční optiky a užitečné 
informace související s oborem, tak zprávy o módních novinkách a zajímavých 
událostech souvisejících s tématem „vidění“. První číslo časopisu vyjde v břez-
nu, druhé v září.

Zároveň Vás upozorňujeme na nové internetové stránky www.4oci.cz, které na-
hrazují původní stránky www.optics.cz. Najdete na nich archiv časopisu Česká 
oční optika a nově také aktuální články z oboru. Stránky budou obsahovat 
také katalog OMNIA očních optiků, ve kterém najdete jak výrobce, tak doda-
vatele z oboru optiky. Katalog bude vydán také v tištěné verzi jako příloha únoro-
vého čísla časopisu Česká oční optika v roce 2011. Nové internetové stránky by 
tedy měly být médiem, kde můžete najít z oboru co nejvíce informací. Protože 
tyto stránky právě spouštíme, uvítáme i vaše tipy, jak stránky obohatit a co 
byste na nich vy sami chtěli nalézt. Pište na adresu pichova@expodata.cz nebo 
klapalova@expodata.cz. 

Redakce
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MODERNÍ ŽIVOTNÍ STYL JE NÁROČNÝ NA VAŠE OČI
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Stránky SČOO

Poděkování paní Aleně Šebkové

Naše redakce by na tomto místě chtěla podě-
kovat paní Aleně Šebkové za její dlouholetou 
mravenčí práci – svým přístupem a svou razant-

ností dokázala vždy dotáhnout do konce vše tak, jak 
bylo třeba. Děkovné psaní, které jí posílá Beno Blachut, 
prezident Společenstva, hovoří za vše.

Milá Alenko,

chtěl bych Ti na tomto místě podě-

kovat za vše, co jsme mohli díky Tobě 

a s Tebou prožít. Je nás hodně a zážitků 

je spousta. Stala jsi se součástí našeho 

jak profesního, tak v mnoha případech 

i soukromého života. Vždyť nás provázíš 

již od samotného začátku, kdy jsme se 

učili podnikat, být živnostníky, podnikateli. 

Nové bylo i Společenstvo a bylo neoce-

nitelné, že tehdy měl kdosi tu šťastnou 

ruku, našel Tebe a tím nám pomohl Tvým 

prostřednictvím zajistit základní funkce, 

které jsou pro životaschopnost každého 

organismu důležité, tzn. řád a pořádek. 

Při psaní těchto řádků jsem si uvědo-

mil, kolik zdánlivých maličkostí jsi řešila, 

kolika lidem jsi pomáhala nalézt odpověď 

na otázky týkající se profese optika a poz-

ději optometristy. Optické zprávy by bez 

Tvé pečlivé práce nikdy nebyly realizovány 

v podobě, na jakou jsme si za ta léta zvykli. 

Podle mého odhadu Ti prošlo rukama jistě 

desetitisíce obálek obsahujících informace 

nezbytné pro náš profesní život.

Také OPTA by bez Tvého podílu práce 

nebyla tím, co ji dělalo a dělá zajímavou. 

Stánek Společenstva, o který jste se 

s Jardou tak vzorně starali, lákal mnohé 

k posezení svou příjemnou domáckou 

atmosférou. 

Je toho mnoho, za co je Ti potřeba 

poděkovat. Jen Ty sama nejlépe víš, co pro 

Tebe působení ve Společenstvu znamena-

lo a kolik času jsi své práci věnovala. 
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Alenko, doufám, že i v budoucnu 

na nás nezapomeneš, jako my nezapome-

neme na Tebe. Jsem přesvědčen, že bude 

dost příležitostí k setkávání.

Mám ještě prosbu. Tlumoč, prosím, 

Jardovi poděkování za trpělivost a za to, 

že nám Tě „půjčil“. Dobře víme, že jsme ho 

připravili o mnohé chvíle, které jste mohli 

strávit jen spolu bez optiky v zádech. 

Dovol mi, abych Vám oběma do bu-

doucna popřál hodně zdraví a mnoho 

společně ujetých kilometrů v sedle Vašich 

oblíbených kol.

 

S přáním všeho dobrého za všechny

Beno Blachut, prezident SČOO

Jubileum pana 
Josefa Navrátila

V prosinci oslaví významné životní 

jubileum pan Josef Navrátil. Jeho dlou-

hodobé působení ve funkci ředitele 

Národního podniku Oční optika zname-

nalo vybudování na tu dobu rozsáhlé sítě 

provozoven, které v rámci možností a díky 

entuziasmu odborníků v nich působících 

poskytovaly vysoce profesionální služby. 

Byl také osobností, která se v rozhodující 

míře zasloužila o zkvalitnění výuky jak 

v oboru oční optiky, tak o zrod prvního stu-

dia optometrie na vysokoškolské úrovni. 

Jeho role při realizaci časopisu Oční optika 

si také zaslouží uznání. 

Vážený pane Navrátile, dovolte mi, 

abych Vám za vše, co jste vykonal pozi-

tivního pro náš obor, poděkoval a popřál 

Vám hodně zdraví a spokojenosti i do bu-

doucna.

Beno Blachut, prezident SČOO

60 let od založení 
odborné školy  
pro oční optiky

K 1. září 1950 byla v Jablonci nad Nisou 

zahájena 2letá učňovská škola pro optiky. 

Do té doby se optici učili u soukromých 

optiků a chodili do různých takzvaných 

pokračovacích škol, mnohdy společně 

s různými obory, jako např. obchodní 

příručí, drogisté atd. Já osobně jsem začal 

chodit v roce 1945 do společné pokračující 

školy v Praze-Karlíně spolu s učni z optické 

továrny Srb a Štys. Název oční optika ještě 

neexistoval a optici se dělili na optiky 

brýlaře (tento název mám na vysvědčení) 

a na přístrojové optiky. Společenstvo maji-

telů optik se nazývalo Společenstvo optiků 

a mechaniků. Například u firmy Vejtruba 

na Národní třídě někteří optici montovali 

a opravovali i hromosvody. Táž firma v Pra-

ze-Karlíně prodávala elektrické přístroje, 

baterie, svítidla apod. V některých jiných 

městech Československé republiky byly op-

tiky společné s hodinářstvím a zlatnictvím, 

tehdy se tomu říkalo smíšená živnost.

V roce 1949 započalo znárodňování 

soukromých živností, říkalo se tomu 

dobrovolné zapojení do státního sektoru. 

V čele tohoto takzvaného dobrovolného 

zapojení stál tehdejší starosta Spole-

čenstva optiků a mechaniků a současně 

majitel největší optické živnosti v Praze 

na Václavském náměstí v pasáži Koruna, 

vídeňský Čech, šlechtic s titulem svo-

bodný pán, Bohdan Heřmanský, který 

za války koupil židovskou firmu Linhart 

a údajně se zasloužil o to, že pan Linhart 

nemusel nastoupit do koncentračního 

tábora. Bohdan Heřmanský byl významný 

akademický malíř, jeho obrazy jsem viděl 

i v Národní galerii. Přesto, že byl šlechtic 

a jeho otec byl dokonce rakouský gene-

rál-podmaršálek, byl levicového smýšlení 

a za války v době, kdy už byl majitelem 

optiky, vystudoval v Německu v Jeně 

Zeissovu odbornou školu pro optiky, která 

měla za války zkrácený kurz ze 2 let asi 

na 3–4 měsíce.

Největší zásluhou pana Heřmanské-

ho bylo, že se snažil dostat obor optiky 

na světovou úroveň. Stal se prvním 

ředitelem optického sektoru, který byl 

součástí zdravotnické firmy Sanitas. Pan 

Heřmanský soustředil učně od roku 1950 

do Jablonce nad Nisou a pracoval na tom, 

aby oční optici přešli z resortu vnitřního 

obchodu, kam patřil Sanitas, pod minister-

stvo zdravotnictví. Mne na různá jednání 

brával sebou, neboť jsem v té době byl 

jako 20letý předsedou pražské odborové 

organizace optiků, tehdy se tomu říkalo 

předsedou závodní rady. Pro již vyučené 

optiky současně zařídil ve školním roce 

1950/1951 jednoroční průmyslovou školu 

v Praze na Smíchově.

V roce 1951 se panu Heřmanskému 

podařilo po mnoha obtížných a složitých 

jednáních (jimž jsem byl též přítomen) 

na ministerstvu zdravotnictví a minister-

stvu práce a sociálních věcí prosadit pra-

covní název pro kategorii optiků na oční 

optik, a to vládním nařízením ze dne 11. 9. 

1951 č. 77 Sb., jímž byl oční optik zařazen 

jako středně zdravotnický pracovník. Celý 

obor přešel do kompetence ministerstva 

zdravotnictví a učňovská škola optiků se 

přeměnila od školního roku 1951/1952 

na tříletou středně zdravotnickou školu. 

Většina žáků druhého ročníku po před-

běžných zkouškách přešla do této 3leté 

zdravotnické školy. Někteří však pokračo-

vali v učebním oboru a v roce 1953 školu 

ukončili jako vyučení. První absolventi této 

tříleté zdravotnické školy v roce 1953 ob-

drželi vysvědčení s názvem diplomovaný 

oční optik. 

Od roku 1958/1959 bylo studium 

přeměněno na 4leté zakončené maturitní 

zkouškou. To absolventům umožňovalo 

studovat na vysokých školách, což někteří 

využili a stali se z nich oční lékaři.

Je nutno vzpomenout na první ředi-

tele této školy, kteří pomohli dostat oční 

optiku na vysokou odbornou úroveň. 

Prvním byl v roce 1950 Emil Břicháček. 

Mezi zakládajícími učiteli v roce 1950 byl 

prof. dr. Viktor Teissler, univerzitní profesor 

léčebné fyziky a optiky; primář dr. Jaroslav 

Teissler, člen Mezinárodní společnosti pro 

výzkum kontaktních čoček; prof. Ing. Josef 

Jirotka, absolvent pařížské optické školy; 

diplomovaný optik Boja Bureš, absolvent 

šestisemestrové školy očních optiků 
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v Jeně; optik Josef Altman, optik Tomáš 

Klauber – průkopníci v oboru kontakt-

ních čoček a pohyblivých očních protéz, 

absolventi kurzu na London Refraction 

Hospital; optik Karel Vrána a rovněž vedou-

cí internátu Antonín Olivík, učitelé Mirek 

Nebesář, Karel Lukašovský, Ing. Jaroslav 

Polášek, Antonín Hůlka, Míla Dvořák, Jan 

Rychtr, MUDr. Kolín. Omlouvám se těm, 

na které jsem už zapomněl. Od roku 

1961 byl ředitelem promovaný pedagog 

Jindřich Matěják a v roce 1965 byla škola 

přemístěna do Brna a jejím ředitelem se 

stal PhMr. Jiří Salaš. Od té doby není škola 

samostatná, po odborné stránce řídí školu 

vedoucí oboru – v Brně to byl jako první 

Boja Bureš.

Za šedesát let trvání vychovaly od-

borné školy oční optiky mnoho stovek, 

ba možno říci několik tisíc vynikajících 

odborníků. Je nutno všem, kteří se podíleli 

jak na stálém zvyšování úrovně žáků, tak 

na uznání veřejnosti k povolání oční optik, 

poděkovat. Je jen škoda, že v devadesá-

tých letech vedení Společnosti očních 

optiků odešlo od dlouholetého zapojení 

pod ministerstvem zdravotnictví a z ko-

merčních důvodů přešlo pod ministerstvo 

vnitřního obchodu.

Josef Navrátil

Kongres OPTOMETRIE 
2010 úspěšně proběhl 
v Olomouci

Již popáté pořádalo Společenstvo 

českých optiků a optometristů kongres 

OPTOMETRIE, zařazený do kreditního sys-

tému celoživotního vzdělávání, tentokrát 

v partnerství s Katedrou optiky Přírodo-

vědecké fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci. Kongres proběhl během 

víkendu 18.–19. září 2010 v Regionálním 

centru Olomouc a zúčastnilo se ho 370 

optometristů a optiků.

Téma kongresu bylo zaměřeno 

na standardizaci postupů v optometric-

ké praxi. Při přednáškách a seminářích 

se účastníci během dvou dní dozvěděli 

nové informace například o evropském 

standardu průběhu optometrického 

vyšetření, doporučených systémech 

záznamů z vyšetření klientů, vyšetření 

zrakové výkonnosti, o předním a zadním 

segmentu oka, o forii, pevných kontakt-

ních čočkách a zánětech víček i o komu-

nikaci se zákazníkem, cenové kalkulaci 

výkonů optometristů a o kvalitě refrakce 

z pohledu soudního znalce. Přednášky 

připravili: Bc. Daniel Mrva, Bc. Martina 

Nováková, MSc., Bc. Jiří Žaloudek, Vilém 

Rudolf, Beno Blachut, RNDr. František 

Pluháček, Ph.D., Ing. Jiří Panenka, Ing. Ivan 

Vymyslický, Jakub Vrba, MUDr. Marta 

Karhanová, Mgr. Sylvie Petrová a Mgr. Petr 

Veselý. Všem přednášejícím děkujeme 

za profesionální přístup.

Kongres byl spojen s představením 

nové budovy Přírodovědecké fakulty 

UPOL a především pak zde sídlící Katedry 

optiky. V prostorách této budovy a na při-

lehlých terasách proběhla sobotní Party 

Optometrie, která se stala již tradičním 

doplňkem kongresů a při které mají čeští 

optometristé a optici možnost setkat se 

a pobavit zcela neformálně. 

Podle dotazníků vyplněných účastní-

ky proběhl kongres k jejich spokojenosti 

a jejich návrhy a doporučení nám umožní 

příští kongresy ještě zdokonalit. Během 

kongresu se účastníkům prezentovala 

a kongres finančně podpořila desít-

ka společností z optického průmyslu, 

hlavním sponzorem kongresu pak byla 

společnost Optika Čivice, které tímto dě-

kujeme za mnohaletou podporu našich 

kongresů. Již nyní se těšíme na setkání 

s mnohými z vás na příštím kongresu, 

který proběhne opět na přelomu léta 

a podzimu v roce 2011.

Ing. Pavel Šebek, scoo@scoo.cz

Společenstvo českých optiků a optometristů pořádá

1 8 .  -  1 9 .  z á ř í  2 0 1 0     O L O M O U C

OPTOMETRIE 2010
5 .  v z d ě l á v a c í  o p t o m e t r i c k ý  k o n g r e s  z a ř a z e n ý  d o  k r e d i t n í h o  s y s t é m u

hlavní sponzorpartner
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Trilogy jsou nejpevnější a zároveň nejlehčí skla na trhu? Jsou také vysoce odolná 

proti mechanickému i chemickému poškození a zaručují 100% ochranu proti UV 

záření. Díky svým vlastnostem jsou předurčeny do vrtaných brýlí, pro děti nebo 

pro ty, kteří požadují výjimečnou ochranu, vynikající optické vlastnosti a zároveň 

minimální váhu. Více informací na www.optikacivice.cz.

Víte, že...
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sférické 
Na Slovensku 
se už dva roky neproplácejí

 Co bylo pro Vás impulsem věnovat 

se optickému řemeslu?

Mám vrodenú refrakčnú chybu – 

hypermetropický astigmatizmus, takže 

okuliare sú mojou pomôckou od prvého 

kontaktu so školou. Môj strýko odporučil 

štúdium odboru očný optik na SZŠ v Brne 

mojej staršej príbuznej a keď nadišiel môj 

čas, tak aj mne. Dokonca ma prvýkrát 

do Brna aj osobne priviedol. Teraz už 

môžem s istotou povedať, že mi dobre 

poradil.

 Jste poradním hlasem pro optiky 

při vytváření legislativy pro Minis-

terstvo zdravotnictví Slovenské 

republiky. Mohl byste tuto Vaši 

činnost přiblížit laikům? Jak přesně 

Váš poradní hlas funguje? Co nyní 

konkrétně máte rozpracováno?

Upresnil by som to: za študijný odbor 

očný optik a diplomovaný optometrista 

som členom Rady MZ SR pre tvorbu 

Štátneho vzdelávacieho programu pre 

zdravotnícke školstvo (ŠVP). V spolupráci 

s ďalšími kolegami, ktorí sú zapojení 

do vzdelávania budúcich očných optikov, 

som vypracoval základné pedagogické 

dokumenty, z ktorých vznikol štátny 

vzdelávací program pre odbor očný optik 

– štvorročné denné štúdium pre absol-

ventov základných škôl, ktorý platí od 1. 9. 

2009. Chcel by som oceniť veľmi dobrú 

spoluprácu a pomoc mojich kolegov zo 

SZŠ Merhautova 15 v Brne a Alšovo nábřeží 

v Prahe. V súčasnosti pracujem na základ-

ných pedagogických dokumentoch pre 

vyššie odborné štúdium – diplomovaný 

optometrista.

 Co je podle Vás na legislativní práci 

nejsložitější a na co jste konkrétně 

v této práci pyšný?

Táto práca je veľmi zodpovedná 

a zároveň aj časovo náročná. Potrebu-

jem spolupracovať so všetkými, ktorí sa 

podieľajú na príprave budúcich očných 

optikov. V rámci SR sú to dve centrá, a to 

SZŠ Moyzesova 17 Košice a SZŠ Záhrad-

nícka 44 Bratislava. Na dobrý pocit ešte 

len čakám, pretože dva roky je krátka 

doba na to, aby to bolo možné objektívne 

zhodnotiť. Cieľom tvorby nového ŠVP bolo 

skvalitnenie prípravy budúcich očných 

optikov – v teoretickej i praktickej časti. 

Som presvedčený, že bol urobený správny 

krok dobrým smerom.

brýlové čočky

Mgr. Andrej Slaninka se pohybuje na třech parketách: učí na SZŠ Moy-
zesova 17 Košice, má optické provozovny a zabývá se legislativou. 
Oborem se začal zabývat na podnět svého příbuzného a v oboru se 

mimochodem pohybuje jak jeho manželka, tak jejich 4 děti. Dalo by se hovořit 
o tradici řemesla v rodině. Není divu, že Andrej Slaninka chce, aby se tradice, 
a to v širším smyslu, rozvíjela i ve slovenském školství. Proto snad nejdůležitější 
část z oněch tří parket věnuje tomu, co slouží oboru na Slovensku: připravuje 
vzdělávací programy pro slovenské optiky a optometristy.
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 Vy sám se věnujete třem různým 

oblastem: vyučujete, provozujete 

optiky a jste poradním hlasem při 

vytváření vzdělávacího systému. 

V jakém pořadí jste se začal těmto 

jednotlivým odlišným činnostem 

věnovat? Která z nich Vám je nebo 

byla v určitém období nejbližší 

a proč?

Na budúci rok to bude 40 rokov 

od mojej maturity na SZŠ Merhautova 15 

v Brne (1971). Absolvoval som ju v štvor-

ročnej forme, ktorú sme aj kvôli dobrým 

referenciám od českých kolegov zaviedli 

aj na Slovensku (do roku 2009 to bola len 

forma dvojročného pomaturitného štúdia 

odboru očný optik). Problematike vzdelá-

vania venujem v súčasnosti najviac času.

Podnikať v očnej optike sme začali 

spolu s manželkou (ukončila odbor očný 

optik na SZŠ v Brne Merhautova 15 v roku 

1989). Máme 4 deti a tiež sú očnými 

optikmi, dvaja synovia absolvovali SZŠ 

Záhradnícka 44 Bratislava, dcéra a tretí syn 

ukončili štúdium na našej škole v Košici-

ach. Všetci už majú viac ako 10 rokov praxe 

v odbore očný optik a môžem s hrdosťou 

povedať, že v mnohých činnostiach sú už 

lepší ako ja. Je to aj ich zásluha, že môžem 

už 13 rokov spolupracovať pri vzdelávaní, 

a už desiaty rok pôsobiť ako vedúci odboru 

očný optik na našej škole.

 Studoval jste na Přírodovědecké 

fakultě UP v Olomouci obor Optika 

a optoelektronika. Na co jste se při 

studiu specializoval?

Mám dobrého kolegu, výborného 

kontaktológa a optometristu Vladimíra 

Oulehlu a bolo to hlavne aj jeho pričine-

ním, že to bola optometria, ktorá ma aj 

počas štúdia na UP v Olomouci najviac 

zaujala. Boli sme prví študenti optometrie 

na UP a tento odbor sa vtedy len začínal 

budovať (1987/1988), ale vďaka osobnos-

tiam ako Ing. Jaroslav Polášek, Ing. Jiří Vod-

ňanský, RNDr. Milan Křížek a RNDr. Jaroslav 

Wágner sme ho 10 úspešne ukončili v roku 

1992 ako magistri jemnej mechaniky, 

optiky a optoelektroniky so zameraním 

na optometriu.

 Jak Vy osobně vnímáte vývoj Va-

šeho oboru na Slovensku? Jaké 

byly podle Vašeho názoru v oboru 

na Slovensku klíčové mezníky?

K najvýznamnejším patrí určite zavede-

nie študijného odboru očný optik na Slo-

vensku v roku 1992, na SZŠ Záhradnícka 44 

v Bratislave, kde do roku 1997 v dvojročnej 

forme štúdium ukončilo maturitnou 

skúškou 96 očných optikov a 20 diplo-

movaných optometristov. Od roku 1998 

sa odbor očný optik presťahoval na našu 

SZŠ Moyzesova 17 v Košiciach, kde s po-

slednými maturantmi z roku 2010 máme 

celkom 301 absolventov – očných optikov 

– a 60 úspešných absolventov odboru 

diplomovaný optometrista.

Od roku 2007 je odbor očný optik 

opäť aktivovaný aj v Bratislave a ako 

som už uviedol, okrem dvojročnej formy 

štúdia je už druhý rok na oboch školách 

aj možnosť štvorročného štúdia odboru 

očný optik (pre absolventov základných 

škôl). V tomto školskom roku na našej škole 

študuje odbor očný optik 20 študentov 

prvého ročníka dvojročnej dennej formy 

a 22 žiakov druhého ročníka štvorročnej 

dennej formy štúdia.

 Jak je vnímán na Slovensku Evrop-

ský diplom z optometrie?

Treba konštatovať, že doteraz sa 

na Slovensku nepodarilo posunúť štúdium 

optometrie na vysokú školu. To je možné 

len v zahraničí a v súčasnosti slovenskí 

študenti študujú aj na LF MU v Brne, 

ako aj na PF UP v Olomouci. Štúdium 

optometrie na našej škole sme pre veľký 

záujem otvorili už v roku 2003 ako vyššie 

odborné štúdium (VOŠ) pre očných op-

tikov, ktorí majú najmenej 2 roky praxe 

vo svojom odbore. Naši študenti (oční 
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optici) sa v diaľkovej forme 4 semestre 

pripravujú teoreticky, a predovšetkým aj 

prakticky na prácu optometristu v očnej 

optike. V rámci praktickej prípravy sa nám 

darí spolupráca so školiacim strediskom 

pre kontaktológov spoločnosti Johnson 

& Johnson v Prahe, naším lektorom je aj 

Ing. Ivan Vymyslický z ČR.

 Uvažujete o tom, že by na Sloven-

sku postupně vzniklo vysokoškol-

ské studium optometrie?

Viem, že na Slovensku boli už dva 

pokusy, prvý, aby to bolo (ako UP Olo-

mouc) na Prírodovedeckej fakulte UKF 

v Nitre, a druhý na Slovenskej zdravot-

níckej univerzite v Bratislave. Zatiaľ sa to 

nepodarilo.

 Na Střední zdravotnické škole 

v Košicích učíte odborné předměty. 

Pozorujete nějak u studentů posun 

ve vnímání oboru v dnešní době? 

Co se ve vzdělávání za dobu, kdy 

se mu věnujete, nejvíc změnilo?

Asi najväčší posun nastal vo forme 

a spôsobe vyučovania, je to hlavne pri 

odborných predmetoch s využitím in-

formačných technológií, v učebni máme 

nainštalovaný PC s prepojením na data-

projektor, so študentmi komunikujeme aj 

cez ich e-mailové schránky. V každom roč-

níku sú aj vynikajúci, ale aj priemerní žiaci. 

Za celé obdobie, čo učím, sa na našej škole 

nestalo, aby niekto v maturitnom ročníku 

štúdium nedokončil, menej schopní jed-

notlivci štúdium zanechali skôr.

 Jste členem představenstva Optic-

kej únie Slovenska (OÚS). Jaká je 

podle Vás její současná nejdůleži-

tější role?

Organizovanie očných optikov a op-

tometristov na Slovensku od samého 

začiatku nebolo jednoduché. Na začiatku 

90. rokov sme mali dve organizácie: Komo-

ru a Spolok, ktoré sa po dlhodobom zbli-

žovaní spojili do SOA. Asi pred 6 rokmi sa 

asociácia pretransformovala do Optickej 

únie Slovenska. Menili sa názvy, organi-

začné formy, no pri riešení legislatívnych 

noriem sme boli ako profesijná organizácia 

často obchádzaní.

Doteraz sa nám nepodarilo presvedčiť 

väčšinu našich kolegov o potrebe byť 

členom OÚS. Za veľký úspech naopak 

možno považovať aktivity OÚS pri orga-

nizovaní odborných kongresov, v tomto 

roku to bol už 6. ročník a mal veľmi dobrú 

odbornú úroveň.

 Proč přestaly pojišťovny na Slo-

vensku proplácet brýle do ±6,00 

Dpt? Vy osobně s tím souhlasíte, 

nebo ne? Myslíte si, že to dovede 

lidi k tomu, aby byli více odpovědní 

za svůj zrak?

Pred asi dvoma rokmi boli vyradené 

zo Záznamu pomôcok, hradených zo 

zdravotného poistenia, sférické a tórické 

plastové šošovky (stiahla ich spoločnosť, 

ktorá ich tam prihlásila – ESSILOR Slo-

vensko s.r.o.) a za nich neboli zaradené 

náhradné položky, preto sa nepreplácali 

sférické plastové šošovky do ±6,00 sph. 

Na tórické plastové šošovky do ±6,00/4,00 

bolo ešte možné uplatniť položky recep-

tové. Od 1. 10. 2010 sa v limite stanovilo 

obmedzenie rozsahu, a to nad ±6,00 pre 

celú skupinu plastových šošoviek sféric-

kých a tórických.

Treba poznamenať, že o tom, čo 

a ako často sa zo zdravotného poistenia 

môže preplatiť, rozhoduje Kategorizačná 

komisia a Kategorizačná rada na MZ SR, 

v ktorej, žiaľ, my nemáme zastúpenie, sú 

tam len oční lekári.

Možno súhlasiť s názorom, že refrakč-

né chyby, okrem poistencov do 18 rokov 

a zrakovo ťažko postihnutých, nemajú 

spojitosť s ohrozením zdravia, a preto 

nemusia byť riešené v rámci zákonného 

zdravotného poistenia. Podľa môjho 

názoru by okuliare na bežné refrakčné 

chyby, kde sa s korekciou dosiahne vízus 1, 

mohli byť riešené inou formou, napríklad 

hradené na základe doplnkového zdra-

votného poistenia. Najväčším problémom 

podľa mňa je skutočnosť, že poistenci 

do 18 rokov majú nárok na okuliarové šo-

šovky len pri refrakcii nad ±6,00 Dpt, čo je 

nepochopiteľné. Ak to porovnáme naprí-

klad s nemeckým modelom preplácania, 

tak tam práve táto skupina je primerane 

zabezpečená.

 Zmínil jste, že OÚS byla často ob-

cházena, když se řešily legislativní 

normy. Zlepšila se situace v tomto 

směru?

Pred rokom predstavenstvo OÚS 

dostalo mandát od svojich členov a zatiaľ 

sa uskutočnili pracovné stretnutia na MZ 

SR, na zdravotných poisťovniach (v sú-

časnosti sú u nás už len 3 – VšZP, Dôvera 

a Union) s cieľom na posilnenie vplyvu 

a postavenia. Je tu potrebné urobiť ešte 

veľa práce, ale už máme na túto oblasť 

povereného viceprezidenta Ing. Petera 

Urbánka. Naším cieľom je posilniť vplyv 

OÚS pri tvorbe legislatívy, ale aj trvalého 

zvyšovania odbornej úrovne odboru očná 

optika a optometria na Slovensku.

Za korespondenční rozhovor  

poděkovala Eva Klapalová.

Foto: archiv autora
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5. část

Neurologie 

Komplikace 
demyelinizačních 
onemocnění

Lidský nervový systém se skládá 

přibližně z 1010 nervových buněk 

– neuronů. Neuron se skládá z těla, 

krátkých výběžků – dendritů, které vedou 

vzruchy směrem k buňce, a jednoho 

dlouhého výběžku – axonu, který vede 

vzruchy směrem od buňky. V periferním 

nervovém systému jsou axony obaleny 

fosfolipidovou dvojvrstvou, tzv. myelino-

vou pochvou. Tento obal má pravidelné 

zářezy ve vzdálenosti přibližně 1,5 mm 

(Ranvierovy zářezy), díky nimž je vzruch 

veden do místa určení. Tato vrstva, zjedno-

dušeně řečeno, ovlivňuje rychlost a kvalitu 

přenosu vzruchu. Existují i nervová vlákna 

bez tohoto obalu. Ta však mají nižší vodi-

vou rychlost než vlákna myelinizovaná. 

Demyelinizace je proces úbytku mye-

linové hmoty obalu nervových vláken. 

Může nastat vlivem degenerativních, 

toxických nebo zánětlivých stavů. Může 

být vyvolána též nedostatkem vitaminu 

B6 a B12. V důsledku tohoto poškození 

dochází ke zpomalení až vymizení pře-

nášeného vzruchu. Při odhalení axonu 

může docházet k vytváření spontánních 

impulzů, které vznikají drážděním holých 

vláken (např. tlakem), a vzniklý impuls pak 

může přeskakovat na jiná vlákna a vyvolá-

vat nechtěné reakce. 

Nejčastějším demyelinizačním one-

mocněním je sklerosa multiplex (roztrou-

šená skleróza – RS). Jedná se o autoimu-

nitní onemocnění, které častěji postihuje 

ženy. Věkové rozpětí nástupu onemocnění 

je 18–45 let. Spouštěče mohou být růz-

né, předpokládá se však předcházející 

virové onemocnění. Jedním z typických 

projevů RS je postižení zrakového nervu 

s přechodnou ztrátou zraku. Vzhledem 

k tomu, že ataka nemusí být příliš dlouhá 

a následná remise je celková, je možné, že 

postižený, u kterého nebyla dosud nemoc 

diagnostikována, bude hledat prvotní 

pomoc u optometristy. 

Oční projevy RS se mohou týkat jak 

poruch zraku, tak poruch okohybných 

svalů. Kromě přechodných ztrát vjemu 

je typická hypermetropizace. Může se 

vyskytovat též nystagmus. Charakteris-

tickým jevem, který postižení popisují, je 

rozdvojení obrazu. Diplopie jako taková 

se objevuje jako součást ataky, běžně však 

pro optometrii
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dochází k rozdvojování obrazu při změ-

nách směru pohledu. Rychlost informace 

je pro různé svaly rozdílná, a tím je děj buď 

zpomalený, nebo opožděný. Po rozdvojení 

se ve fixační pozici obraz následně opět 

ustálí a zjednoduší.

Zhoršení zraku a diplopie jsou typické 

také po zahřátí organismu (tzv. Uhthoffův 

příznak), tj. po teplé koupeli, vyšším svalo-

vém výkonu atp. 

Nejčastějším projevem onemocnění 

je zánět zrakového nervu. Ten se vyzna-

čuje mimo jiné rozostřením centrálního 

vidění, velmi často i poruchou barvocitu 

a snížením kontrastní citlivosti. Porucha 

vidění bývá doprovázena bolestí, která 

se však může projevovat např. pouze při 

pohybu oka. Výrazným znakem může být 

relativní aferentní pupilární defekt (RAPD), 

v tomto případě konkrétně nalézáme 

například tzv. Gunnův pupilární příznak – 

po osvitu se zornice nepatrně stáhne, ale 

následně se opět rozšíří i přesto, že osvit 

dále trvá. Na nepostiženém oku reaguje 

zornice správně. Postižení však může být 

i oboustranné. 

Zrak se většinou zhoršuje přibližně 

týden se zpětnou regenerací do nor-

málního stavu. Onemocnění mohou 

doprovázet i stavy ochablosti a brnění 

v končetinách. 

Z okohybných nervů bývá nejčastěji 

postižen VI. n. – abducens. Jeho paréza 

tak vyvolává poruchu abdukce, tj. po-

hyb oka v horizontální ose vně. Porucha 

mnohdy nastupuje a odezní tak rychle, že 

postižený tomuto jevu nepřikládá důleži-

tost a pomoc vyhledá až při opakované 

poruše. Ve chvíli, kdy probíhá vyšetření, 

však příznaky opět nemusí být přítomny, 

proto je důležité, aby vyšetřující pozorně 

naslouchal a neponechal tyto stavy bez 

řádné neurologické kontroly.

Nystagmus a vážnější okulomotorické 

poruchy bývají doprovodným jevem po-

kročilého stadia onemocnění. 

Z korekčního hlediska ve stadiu klidu 

korigujeme klienta běžným způsobem. 

Prizmatická korekce zde nebývá na místě, 

protože odchylka není stabilní. Pokud tedy 

nepřinese výraznou úlevu z dlouhodobé-

ho hlediska (tj. pokud by se odchylka stala 

stabilní), neaplikujeme ji. 

Pokud má optometrista podezření 

na toto onemocnění, je na místě okamžitě 

klienta odeslat k příslušnému vyšetření 

i s poznatky, kterých v průběhu vyšetření 

nabyl.

Bc. Martina Nováková, MSc.

msc.optom@centrum.cz

Pokračování příště.

Literatura bude uvedena na konci série nebo si ji lze 

vyžádat u autorky.

obr. 1  Obrna VI. n. (Spalton et al., Atlas of Cli-
nical Ophthalmology, 3rd Edition Image 
Collection CD)
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  Už podruhé za sebou se stal hotel Tennis Club v Prostějově příjemným 
dočasným domovem účastníků SAGITTA CUPu. Sídlo Národního teni-
sového centra na Moravě poskytlo hráčům i jejich doprovodu kromě tří 
krytých kurtů také vynikající sportovní prostředí a zázemí a další široké 
rekreační a rehabilitační možnosti.

SAGITTA CUP
má za sebou 12 ročníků!

  Filip Momčil  je zkušeným teni-
sovým  veteránem  a  dlouholetým 
tradičním  účastníkem  SAGITTA 
CUPu.  Protože  je  také  kvalifikova-
ným držitelem průkazu  tenisového 
rozhodčího, vyhověl Filip organizá-
torům a  souhlasil  s  rozhodováním 
důležitých  zápasů.  Ostrý  pohled 
a  nesmlouvavé,  ale  spravedlivé 
rozhodování vylučovaly už předem 
jakýkoli náznak chování hráčů mimo 
rámec fair play.

  Velmi příjemným osvěžením sobotního  večera byla pro účastníky 
SAGITTA CUPu hvězda Městského divadla Brno, Hana Holišová, známá 
i z filmů a televizních seriálů. Skvěle zazpívala známé i méně známé 
písně ze světových muzikálů a potvrdila, že je v současnosti špičkovou 
muzikálovou zpěvačkou uznávanou i mimo Českou republiku. V závěru 
sobotního  večera  neodolala  naléhání  členů  hudebního  seskupení  
SAGITTA Band a zazpívala si s nimi několik písní. 

  Přišel – viděl – zvítězil. Tak by se 
dala  stručně  charakterizovat  první 
účast a hned vítězné tažení Matěje 
Šnejdara  (vpravo)  12.  ročníkem 
tenisového  turnaje  SAGITTA  CUP. 
Po vyrovnaném boji zdolal loňského 
finalistu Zdeňka Míčka, který se tak 
stal  podruhé  za  sebou  korunním 
princem SAGITTA CUPu.

  Napínavé  a  velice  vyrovnané  zápasy  čtyřher  letošního  SAGITTA 
CUPu měly za následek, že se finále dohrávalo až po čase, který měli 
účastníci turnaje k dispozici k uskutečnění turnaje. Zásluhou nesmírné 
vstřícnosti a pochopení vedení Národního tenisového centra bylo možné 
finále odehrát v nastaveném čase, a to dokonce na vnějším centrálním 
dvorci!  Po  boji  v  něm  zvítězila  dvojice  Zdeněk  Míček  +  Filip  Myška 
nad párem Pavel Ursíny + Matěj Šnejdar. Jediným stínem utkání byly 
poloprázdné tribuny, protože široká tenisová veřejnost o tomto velkém 
finále nemohla být včas informována. In
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  Hotel Horal ve Špindlerově Mlýně v maleb-
ném prostředí Krkonoš poskytl komplexní péči 
českým optikům, kteří přijali pozvání SAGITTY 
Brno  a  zúčastnili  se  ve  dnech  15.–17.  října 
2010  cyklu přednášek pod názvem SAGITTA 
ACADEMY  DAY.  Přednášky  a  workshopy 
byly  zaměřeny  především  na  problematiku 
brýlových  čoček  vyráběných  bratislavskou 
SAGITTOU a dodávaných již více než dva roky 
na český trh. 

  To,  co  značka  SEIKO  znamená  v  měření 
času, znamená také v oblasti brýlových čoček. 
Celá historie značky SEIKO je protkaná světo-
vými patenty a unikáty, které SEIKO přineslo 
na  světový  trh,  podrobně  o  nich  hovořil  pan 
Norbert Meisterburg,  Sales  Manager SEIKO 
pro  Evropu.  V  letošním  roce  bylo  SAGITTĚ 
uděleno  privilegium  výhradního  zastoupení 
této světově proslulé společnosti na českém 
a slovenském optickém trhu. Všichni optici si 
tak mohou už nyní rozšířit svoji nabídku o jedny 
z nejkvalitnějších a nejžádanějších brýlových 
čoček, jaké se na světě vyrábějí.

SAGITTA ACADEMY DAY 
tentokrát ve Špindlerově Mlýně

Víte, že:
SEIKO  znamená  japonsky  „přesnost“? • 
Řeknete-li SEIKO, mluvíte už japonsky?
Společnost  SEIKO  založil  v  Japonsku • 
v roce 1881 Kintaro Hattori, dodnes patří 
k společnostem rodinného typu.
SEIKO  má  světové  primáty  v  uvedení • 
progresivních  čoček  na  trh  (1980),  plas-
tových čoček s  indexem 1,67 AS (1993), 
čoček TRANSITION v indexu 1,67 (2000) 
a také čoček vyráběných technologií FREE 
FORM (1997).
Máte-li zájem dozvědět se další podrob-• 
nosti o špičkovém výrobci brýlových čoček 
SEIKO, kontaktujte nás prosím telefonicky 
na  +420  800  172  332,  mailem  na  adre-
se  objednavky.cocky@sagitta-brno.cz  
nebo  telefonem  pana  Šimona  Kupčiho 
+420 725 806 825, obchodního zástupce 
SAGITTY Brno, kde Vám poskytneme další 
informace  o  produktech  SEIKO  včetně 
prezentace v českém jazyce přednesené 
panem Norbertem Meisterburgem na SA-
GITTA ACADEMY DAY 16. 10. 2010. In
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  Spektrum zkušených přednášejících a pře-
devším nesmírně zajímavá a různorodá skladba 
přednášek, jako např. „Jak profitovat se skly 
SEIKO  PREMIUM“  (Norbert  Meisterburg), 
„Výloha  –  okno  do  Vaší  optiky“,  „Stereo 
vidění a  komplikace při  sledování 3D  televi-
ze“  (Ing.  Ivan  Vymyslický),  „Amoce  sítnice“, 
„Glaukom  –  vznik  onemocnění,  příznaky, 
vyšetřovací  metody  a  léčba“  (MUDr.  Martin 
Choleva), „Brýlová skla SEIKO v katalogu SA-
GITTY“ (Vojtech Vizner) a další dokázaly udržet 
nepřetržitě  celý  víkend  neustálou  pozornost 
všech účastníků SAD. 

  Vrcholem sobotního večera bylo vystoupení 
známého bratislavského džezmena Petera Lipy 
(druhý zleva), který ve svém hodinovém vystou-
pení  předvedl,  proč  patří  k  nejuznávanějším 
osobnostem nejen české a slovenské hudební 
scény. V osmdesátých letech minulého století 
mu  byla  udělena  evropská  cena  za  přínos 
mezinárodnímu džezu. Po skončení vystoupení 
Peter  Lipa  uspořádal  pro  džezové  nadšence 
z řad optiků autogramiádu. 
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očných optikov 
a optometristov Slovenska

6. odborný 

Aj tento rok boli pre účastníkov pripra-

vené veľmi zaujímavé odborné prednášky 

zamerané predovšetkým na optometriu. 

Blok prednášok začal Ing. Bc. Vymyslický 

prednáškou na tému „Kontrastná citlivosť 

ľudského oka v praxi optometristu“ a aj 

ukončil témou „Vy ste sa zbláznili, čo 

na tom toľko stojí?“. Už stálym hosťom 

na našom kongrese je MUDr. Ondrejič-

ka. Jeho prednášky na tému „Syndróm 

suchého oka“ a „Glaukóm – príčiny a pre-

vencia“ budú určite prínosom v praxi 

každého optika a optometristu. Novým 

hosťom na našom kongrese bol v tomto 

roku Bc. Žaloudek, ktorý nám ukázal, akú 

vysokú úroveň môže dosahovať práca 

optometristu a zaujal nás prednáškami 

na tému „Zmeny na prednom segmente 

oka po refrakčných operáciách“ a „Nebojte 

sa štrbinovej lampy“. Prednášku na tému 

„Kontaktné šošovky v optike áno či nie?“ 

sme počuli z úst Mgr. Balíkovej.

Po únavnom dni plnom odborných 

prednášok všetkým dobre padlo odrea-

govanie v podobe spoločenského večera 

s tombolou. Okrem dobrého jedla nás 

potešila svojim spevom Zdenka Predná 

a celý spoločenský večer moderoval herec 

František Výrostko. 

Niektorí z účastníkov počas troch 

dní trvania kongresu využili na regene-

ráciu tela i duše wellnes služby hotela, 

niektorých prekrásne počasie vylákalo 

do nádhernej tatranskej prírody a využili 

voľné chvíle napríklad na výlet neďale-

kou lanovkou na Chopok. Naskytol sa im 

nezabudnuteľný výhľad na Vysoké Tatry. 

Podaktorým stačilo posedenie s priateľmi 

v príjemnom prostredí hotela.

Súčasťou kongresu je už tradične 

snem Optickej únie Slovenska. Konal 

sa v nedeľu dopoludnia a jeho hlavnou 

témou bola „Kategorizácia liečiv a liekov, 

kongres

V dňoch 8.–10. 10. 2010 sme sa už po šiesty krát stretli s mno-
hými kolegami v Nízkych Tatrách v Jasnej v hoteli Družba**** 
na 6. odbornom kongrese očných optikov a optometristov 

Slovenska. Sme veľmi radi, že za posledné tri roky neklesol počet 
účastníkov kongresu pod číslo 120.
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dietetických potravín a zdravotníckych 

pomôcok uhrádzaných na základe ve-

rejného zdravotného poistenia od 1. 10. 

2010“. Na základe informácii Ministerstva 

zdravotníctva SR (zverejnené aj na inter-

nete na stránkach MZ SR) je v Limitových 

tabuľkách skupiny O indikačné obmed-

zenie poskytovania tórických plastových 

šošoviek (kód 35620 TNP) až od ±6,00 

Dpt. Znamená to, že zdravotné poisťov-

ne pravdepodobne prestanú od 1. 10. 

2010 preplácať tórické šošovky s nižšou 

dioptriou. Požiadali sme o presný výklad 

ministerstvo zdravotníctva, ale bohužiaľ 

do týchto chvíľ ešte odpoveď neprišla 

a neboli sme o nič múdrejší ani po osobnej 

návšteve Ing. Urbánka na ministerstve 

zdravotníctva. V limitoch je taktiež indi-

kačné obmedzenie aj pri všetkých typoch 

bifokálnych šošoviek. Uvedené je, že sa 

budú preplácať len pri pleoptickej a ort-

optickej liečbe. Toto obmedzenie bolo 

v limitoch uvedené už aj pred rokom, ale 

zdravotné poisťovne bifokálne šošovky 

poistencom hradili. Upozorňujeme kole-

gov, aby tieto skutočnosti vzali na vedo-

mie a so zákazníkmi riešili sporné predpisy 

na okuliare dohovorom o ich prebratí 

až po ujasnení vzniknutej situácie. Pani 

Sklenárová (tajomníčka OÚS) bude infor-

movaná o všetkých novinkách a poskytne 

vám ich na mailovej adrese OÚS, ktorá je 

členom známa. Odporúčame vám, aby 

ste si vzniknutú situáciu prekonzultovali 

aj s príslušným revíznym lekárom. 

Na Sneme nás milo prekvapil Pavel 

Moravec (súčasný prezident OÚS) novou 

webovou stránkou OÚS. Bude výbornou 

pomocou pre platiacich členov Optickej 

únie, ktorým bude pridelené prístupové 

heslo. Bude slúžiť ako zdroj rýchlych 

informácií, bude to miesto, kde sa budú 

môcť prezentovať optiky členov OÚS, 

umožní komunikáciu medzi jednotlivý-

mi členmi a poskytne mnoho ďalších 

vymožeností internetu. Webová stránka 

bude pripravená fungovať a zapĺňať sa 

informáciami o členoch Optickej únie 

do konca tohto roku.

6. odborný kongres očných optikov 

a optometristov v Jasnej sa skončil a nás 

čaká 7. odborný kongres v budúcom roku. 

Už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie. 

Radi privítame aj kolegov z Čiech (aj ten-

to rok im ďakujeme za účasť). Snaha byť 

dobrým odborníkom vo svojej profesii je 

základom nášho úspechu a preto možnosť 

vzdelávať sa a inšpirovať sa skúsenosťami 

kolegov by nemal nikto z nás odmietnuť.

Dovidenia o rok na 7. odbornom kon-

grese v Nízkych Tatrách v Jasnej!

Ing. Alexandra Kováčiková

členka predstavenstva OÚS
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Oceněno jako nejlepší 
antireflexní vrstva na světě

Hi-Vision LongLife vyhrál iF material award

Hi-Vision LongLife vyhrál iF material award

Hoya opět potvrzuje vedoucí pozici na trhu s antireflexními 
vrstvami.

Uithoorn – Nizozemí 20.4.2010 – nová antireflexní vrstva 
Hi-Vision LongLife od firmy Hoya se skládá pouze z vysoce 
kvalitních a trvanlivých materiálů. Nabízí nejvyšší odolnost 
proti oděru na dnešním trhu s antireflexními vrstvami, je 
super anti-reflexní a antistatická, extrémně odolná vůči 
vodě a nečistotám. Její jedinečné vlastnosti zůstávají 
zachovány po dlouhou dobu, a proto je opravdu hodna 
svého jména. Její vynikající kvality přesvědčily také porotu 
iF International Forum Design, která oznámila, že Hi-Vision 
LongLife je jedním z držitelů iF material award 2010.

Ostatně to nebylo poprvé, kdy antireflexní vrstva od firmy 
Hoya byla jednohlasně oceněna odbornou porotou. Před 
čtyřmi lety to byla antireflexní vrstva Super Hi-Vision, která 
také získala iF material award. Toto ocenění podtrhuje 
nejen výjimečné vlastnosti nových vrstev od firmy Hoya, 
ale také opět potvrzuje firmu Hoya jako jedničku na trhu 
s antireflexními vrstvami.

The iF material award

iF material award byla poprvé předána v roce 2005 
a od té doby se stala důležitým barometrem v materiálové 
technologii. iF logo, udělované mezinárodními odborníky 
je důvěryhodné po celém světě a označuje prokázanou 
kvalitu materiálu. Tento rok se o udělení ceny ucházelo
66 účastníků s 90 příspěvky, celkem z 18ti zemí.

www.hoyavision.cz
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Nic neomezí vaše vidění 
po celou dobu nošení.

První vrstva na světě 
s 3 letou zárukou.*

BUĎTE 
BEZ OBAV

Fakta nelžou…

Japonská technologie pro Váš zrak

Vysoce
antistatická

Extrémně snadno 
čistitelná

Dlouhodobě 
vodoodpudivá

Maximálně 
průhledná

Dlouhodobá 
trvanlivost

Nejodolnější 
proti poškrábání

*na výrobní vady
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Vidění a užitná 
hodnota

Měrná čísla DALY a QALY

Aby bylo možno ohodnotit význam 

jakékoliv nemoci, zavedla Světo-

vá banka měrné číslo, nazvané 

DALY (Disability Adjusted Life Years). Jeho 

velikost by měla zachycovat efektivitu 

preventivních i léčebných opatření. 

Úmrtnost a vliv zdravotního poškození 

na původní život bez obtíží vyvolaných 

onemocněním by se měly shrnout do to-

hoto měrného čísla. Měrné číslo DALY je 

definováno jako

DALY = YLL + YLD,

kde YLL (years of life lost) udává počet 

let života, která jsou ztracena předčasnou 

smrtí. Vyplývá z počtu úmrtí násobeného 

dalšími životními očekáváními právě ze-

mřelých osob.

YLD (years lived with disability) se vzta-

huje k létům života, která jsou ovlivněna 

omezeními nebo obtížemi. Je to výsledek 

počtu nemocných a závažnosti omezení, 

jakož i průměrného počtu let života až 

po uzdravení či smrt pacienta. Pro jeden 

rok života při oslepnutí je podle konceptu 

DALY stanovena ztráta 0,4 roku života.

Míra pravděpodobnosti přežití je čas-

to používanou veličinou ke zhodnocení 

úspěchu lékařského zákroku. Prodloužení 

života je však neúplný úspěch, protože 

nezohledňuje kvalitu života. Například 

chemoterapií se sice život onkologického 

pacienta prodlouží, avšak bezprostřední 

vedlejší účinky mnohdy značně omezují 

kvalitu pacientova života. Naopak ope-

rací katarakty nebo použitím zvětšujících 

zrakových pomůcek se život pacienta 

sice neprodlouží, ale kvalita jeho života 

stoupne.

Aby bylo možno pochopit a vyhodno-

tit účinky určitého medicínského výkonu 

na kvalitu života, bylo zavedeno měrné 

číslo QALY (Quality Adjusted Life Years). 

Roky života se zajištěnou kvalitou kombi-

nují prodloužení života s kvalitou života. 

Výsledek určení kvalitních roků života zá-

visí na tom, z jaké skupiny jsou dotazovaní 

pacienti. Zdravé osoby hodnotí (hypote-

ticky) příznaky nemoci obvykle hůře než 

postižení pacienti. To dokazuje, že přizpů-

sobení jedince nepříjemným okolnostem 

nesmí být podceňováno. Při jednoduché 

otázce vzniká všeobecně riziko, že pacient 

hodnotí spíš strach z nepříznivého zdra-

votního stavu než skutečnou kvalitu života. 

Ta se může v průběhu onemocnění díky 

adaptaci výrazně zlepšit.

Užitná hodnota
Abychom si mohli číslo QALY lépe 

představit, byl zaveden faktor jeho 

hodnocení. Užitná hodnota je tedy 

Kvalita života
a vidění

2. část
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faktor, který umožňuje přepočítávání 

kvality života v průběhu let a naopak. 

Umožňuje také kvantitativně stanovit 

míru nebezpečí nebo ohrožení zdraví. 

Ke stanovení užitné hodnoty jsou užívány 

dva postupy: Standard Gamble a metoda 

Time Trade Off.

Postup Standard Gamble pochází 

původně z teorie národního hospodaření 

o užitné hodnotě. Zdravotní stav, jehož 

užitná hodnota má být určena, lze srovnat 

s účastí v loterii.

Perfektní zdraví (životní kvalita) před-

stavuje užitnou hodnotu 1. Hodnota 0 

odpovídá smrti jedince. Bylo zjištěno, 

že dotazované osoby jsou indiferentní, 

nemohou se rozhodnout, zda by daly 

přednost smrti, či dalšímu životu. Proto 

byl upraven scénář dotazů: představte 

si, že by byla dána možnost vám určitým 

postupem vrátit normální vidění do kon-

ce života. Tento postup však nefunguje 

vždycky. Pokud funguje, budete perfekt-

ně vidět po zbývající roky života, pokud 

ne, léčebný výkon nepřežijete. Existují 

pouze 2 možnosti: perfektní vidění, nebo 

smrt. Jaké by bylo maximální riziko smrti 

(v procentech), které byste podstoupili, 

než byste postup vedoucí ke zlepšení 

vašeho vidění zamítli? Pokud je p zjištěné 

maximální riziko smrti, potom užitná hod-

nota je definována jako q = (1 – p). Pokud 

se dotazované osoby rozhodnou riskovat 

smrt ve 25 % před dlouhodobým per-

fektním viděním, užitná hodnota tohoto 

léčebného procesu je 0,75.

Postup Time Trade Off je založen 

na dalších životních očekáváních pacienta 

(t). Na základě těchto očekávání je pacien-

tovi položena otázka, kolika očekávaných 

let života (v) by se vzdal, pokud by zbylá 

léta mohl prožít v plném zdraví. Hledá se 

časové rozpětí, při němž by pacient byl 

indiferentní vůči životnímu očekávání 

a současnému zdravotnímu stavu. Jako 

užitná hodnota q je definováno:

q = (t – v) / t.

Pokud se pacient při očekávání deseti 

let života zřekne tří let života, aby mohl  

7 let prožít v plném zdraví, užitná hodnota 

léčení je 0,7.

Vidění a užitná hodnota
Vidění má velice významnou roli pro 

většinu lidí a strach ze ztráty vidění zna-

mená jednu z největších obav v oblasti 

zdraví.

Léčení pacienta s makulární degenera-

cí, které vede ke zlepšení zrakové ostrosti 

od zachovalého světlocitu (q = 0,30) až 

po počítání prstů (q = 0,52), odpovídá 

zvýšení užitné hodnoty 0,22. Při očekávání 

deseti let života u 75letého pacienta s vě-

kem podmíněnou makulární degenerací 

lze předpokládat získání 2,2 kvalitních let 

života. Pro zrakově nepostiženého jedin-

ce je tento zisk jen těžko představitelný. 

Snadnější je přirovnání, že zraková ostrost 

při zlepšení z 0,4 na 1,0 odpovídá stejnému 

zisku v kvalitě života.

Operace šedého zákalu je v Německu 

nejčastějším výkonem. Zraková ostrost 

před výkonem je 0,2 – to odpovídá užitné 

hodnotě 0,67. Po operaci se vidění zlepší 

na 0,63, což odpovídá užitné hodnotě 

0,84. U 80letého muže je očekávaná délka 

života ještě 7,6 let, u stejně staré ženy ještě 

8,9 let. To znamená, že 80letý muž získal 

1,3 let se zajištěnou kvalitou života, 80letá 

žena získala 1,5 roku.

Rehabilitace u očních 
postižení a vztah 
vidění ke kvalitě života

Zrakové funkční rezervy
Téměř každá aktivita běžného života 

předpokládá minimální zrakovou schop-

nost. Každý jedinec disponuje individuál-

ními zrakovými schopnostmi. Pokud jsou 

požadavky na vidění při určitých aktivitách 

větší a pacient nemá žádné obtíže, aktivity 

jsou prováděny obvyklým způsobem. 

Rozdíl mezi individuální schopností a vi-

tab. 1  Význam zrakové ostrosti ve srovnání 
s jinými onemocněními

Zraková ostrost Užitná hodnota Srovnatelné celkové onemocnění

1,0 1,0 zdraví

0,8 0,87 lehká angina pectoris

0,63 0,84 stav po transplantaci ledvin

0,6 0,80 středně těžký srdeční infarkt

0,4 0,77 rakovina prsu a chemoterapie

0,3 0,74 lehká mozková mrtvice

0,2 0,67 středně těžká artróza kyčelního kloubu

0,08 0,63 dialýza po selhání ledvin

0,05 0,54 diabetes léčený inzulinem

počítání prstů 0,52 revmatoidní polyartritida

zachovaný světlocit 0,30 těžký srdeční infarkt

bez světlocitu 0,26
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zuálními požadavky je označován jako 

funkční rezerva. Pokud jsou požadavky 

vyšší, zraková úloha nemůže být provede-

na vůbec nebo jen se zrakovými pomůcka-

mi. Kvalita života je snížena, jestliže určité 

životní aktivity, které mohly být dosud bez 

obtíží plněny, kvůli zrakovým problémům 

už nejsou možné.

Zrakové funkční rezervy jsou specific-

ké pro určité zrakové úkony. Mladý člověk 

disponuje s velkými funkčními rezervami 

pro vidění do blízka i v noci, avšak i u mno-

ha mladých lidí je tato rezerva nepatrná.

Rehabilitace  
u nízkého vidění

Rehabilitace u nízkého vidění by 

měla vést ke zvýšení zrakových rezerv. 

Funkční rezervy – rozdíl mezi individu-

álními zrakovými schopnostmi a kon-

krétními nároky na vizuální systém – se 

dají zvýšit tím, že se buď individuální 

schopnosti pacienta zvýší, nebo zrakové 

nároky na pacienta se sníží.

Pacient s věkem podmíněnou maku-

lární degenerací může být donucen kvůli 

postižení centrální krajiny sítnice fixovat 

extrafoveolárně. Zraková ostrost se však 

rychle sníží na tak nízké hodnoty, že čtení 

je pro pacienta už nemožné. Při čtení 

textu je potřebné vidění nejméně 0,4.  

Při extrafoveolárním vidění se docílí asi 0,2 

– vzniká tedy diskrepance mezi požadav-

kem (vizus 0,4) a schopností pacienta (0,2). 

Bez pomocných prostředků není pacient 

schopen text číst. Zvětšovací pomůcky 

zvětší text natolik, že lze číst i se zrakovou 

ostrostí 0,2.

Ztracené vidění nelze získat pomocí 

těchto opatření. Je rozdíl mezi zvětšujícími 

optickými pomůckami a korekčními pro-

středky refrakčních vad (brýle, kontaktní 

čočky), které dovedou vidění upravit tak, 

že vidění nekorigovaného oka 0,1 mohou 

zlepšit na 1,0. Refrakční vady nejsou one-

mocnění, oko je anatomicky a funkčně 

intaktní, proto lze vidění upravit.

Zvětšovací optické prostředky tuto 

vlastnost nemají – jejich úloha nastupuje 

až tehdy, je-li sítnice natolik poškozena, že 

běžné korekční prostředky už nestačí.

Ztráta schopnosti číst je hodnocena 

většinou pacientů s nízkým viděním 

jako nejtěžší omezení jejich každoden-

ního života. Tam hrají zvětšovací optické 

pomůcky velice důležitou roli. Pacient 

získává zpět část autonomie, je-li schopen 

vyplnit formuláře nebo znovu sledovat 

televizi. Se zlepšeným viděním se může 

i lépe pohybovat a orientovat a účastnit 

se společenského života.

Pacienti mohou znovu navštěvovat 

kina, divadla, koncerty a sportovní utkání. 

Naopak pacient s masivními výpadky 

periferie zorného pole, které slouží k ori-

entaci, může získat zpět část soběstač-

nosti pomocí zmenšovacích zrakových 

pomůcek.

Přeložila 

 prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Literatura:

Berke, A.: Lebensqualität und Sehen, Teil 2, DOZ 

3/2010, str. 27–29

obr. 1  Závislost zrakové ostrosti na místě fixace: 
při odchýlení místa fixace o méně než 
10° od centra sítnice se sníží hodnota 
na 0,2. S takovou zrakovou ostrostí by 
bylo čtení textu nemožné. Zvětšovací 
pomůcky upraví obraz na sítnici tak, že 
lze text číst.
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Stručný 
průvodce dysfunkcí

Meibomských

a spojivkou. Vývody Meibomských žlázek 

se nacházejí přibližně uprostřed marga. 

Zdravé žlázky mají zřetelně čistý povrch, 

který má lehce olejnatý vzhled.

Symptomy
Symptomy závisí na množství dys-

funkčních Meibomských žlázek: 

dráždění, případný pocit suchosti vy-•	

skytující se na konci dne, v místnos-

tech s klimatizací, s cirkulací vzduchu 

či při topení v autech;

práce s monitorem a únava při práci •	

do blízka;

zamlžené vidění po probuzení, je •	

potřeba několikrát zamrkat, aby slzy 

pročistily olejnatou složku;

interakce a zanášení kontaktních •	

čoček – zejména silikonhydrogely, 

silikonakryláty s vysokým Dk, fluoro-

silikonové akryláty s hyper Dk;

slzící oči za větrných a chladných •	

podmínek;

červené oči;•	

cysty na žlázkách.•	

Znaky
Olejová složka, která je součástí slz, slouží 

jako přirozená bariéra proti osychání (evapo-

race). Při nefunkčnosti Meibomských žlázek 

dochází ve zvýšené míře ke snížení čirosti.

Nejčastějšími projevy jsou:

zpěnění v slzném menisku, a to •	

nejčastěji v zevním koutku – při 

mrkání se vylučují mastné kyseliny 

ze sekretu a vzniká sekret zpěněný;

žlázky se sekretem částečně zanesou;•	

ucpávání jejich vývodů, mají voskovi-•	

tý vzhled (obr. 2);

telangiectasie – rozšířená tortuo-•	

zita žlázek na okraji víčka, zřetelné 

zpěnění;

šupinky při okraji víčka.•	

Funkčnost Meibomských žlázek se 

ověří jemným tlakem na víčko tak, až je 

vidět sekret. Pacient se musí dívat nahoru, 

poté položíme palec oproti spodnímu 

víčku, lehce zatlačíme na margo a sle-

dujeme sekret. Jakmile vytéká z pohárku 

Meibomské žlázky, posoudí se jeho vzhled, 

zda je čirý, hlenovitý, příliš mastný, nebo 

kalný. Je třeba zjistit:

zanášení kontaktní čočky,•	

překrvení spojivky při suchosti způ-•	

sobené evaporací.

žlázek

Dysfunkce Meibomských žlázek (MGD) je běžným a častým příznakem 
nejen u uživatelů kontaktních čoček, ale i u klientů, kteří čočky nenosí. 
Její výskyt se odhaduje u 75 % osob používajících monitor počítače 

a u stejného počtu nositelů kontaktních čoček. Jedná se o hlavní příčinu nepo-
hodlného nošení kontaktních čoček, dochází totiž k jejich zanášení.

Jak dysfunkci poznáme?
Pomocí štěrbinové lampy provedeme 

kontrolu marga dolního víčka. Použijeme 

přitom nižší intenzitu osvětlení a tech-

niku s úzkým paprskem nebo difuzním 

osvětlením, a to vše při malém zvětšení 

mikroskopu 6–10x (obr. 1). Není potřeba 

provádět barvení. Sledovaná plocha je 

tvořena pásem mezi růstovou linií řas 
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Příčiny
Normální teplota očního víčka je 34 °C, 

tekutý sekret je vylučován z Meibomské 

žlázky při mrkání. Změna v lipidech zvyšuje 

teplotu na 39 °C.

Možné kontaminační látky:

deskvamované (olupující se) epiteli-•	

ální buňky;

kosmetické produkty, např. krémy •	

proti vráskám, oční stíny a linky, 

korektory;

snížená frekvence mrkání (u uživa-•	

telů kontaktních čoček, řidičů, při 

používání monitoru);

mikrobiální kontaminace okraje •	

víčka;

hormonální změny (snížená sekrece •	

androgenů);

orální kontraceptiva, hormonální •	

terapie, retinoidová léčba akné;

disbalance omega-3 a omega-6 •	

mastných kyselin ve stravě.

Péče
Cílem jsou čisté Meibomské žlázy 

a obnova normální lipidové vrstvy slzného 

filmu.

Terapie chronického stavu je dlou-•	

hodobá, pacienti uvádí návrat MGD 

při ukončení léčby. 

Pokud je forma lehká, musí se léčit •	

před aplikací kontaktních čoček.

Lehké formy se zachytí během běž-•	

né kontroly – stačí přerušit nošení 

kontaktních čoček.

Strava
Z hlediska stravy je vhodné:

zvýšit poměr omega-3 esenciálních •	

mastných kyselin ve stravě;

omezit příjem červeného masa;•	

zvýšit příjem ryb – ne více než dvě •	

porce za týden u žen, které jsou tě-

hotné, kojící nebo se snaží otěhotnět 

(nebezpečí škodlivin rozpustných 

v tucích, těžkých kovů apod.);

zvýšit konzumaci vlašských ořechů, •	

brazilských ořechů a oleje ze lněné-

ho semínka.

Ztekucení sekretu 
Za účelem ztekucení sekretu se 

používají:

teplé/horké obklady – přikládají •	

se na zavřená víčka pomocí čisté 

bavlněné žínky, která se navlhčí 

v teplé vodě. Přikládají se po dobu 

dvou minut, ráno a večer. Žínku je 

nutné trvale zahřívat, protože rychle 

chladne. 

MGDRx EyeBag je patentovaný •	

zdravotnický prostředek s ozna-

čením CE třídy 1, je registrovaný 

u léčiv a zdravotnických výrobků 

regulačních úhrad. Nahřátý EyeBag 

se aplikuje na horní část obličeje tak, 

že jsou kryty nos a horní i dolní víčka, 

uvolňuje teplo a stimuluje normální 

mazový mastný sekret z Meibom-

ských žláz a nabízí okamžitý komfort. 

Rozehřátím za 20 sekund zachovává 

vhodnou teplotu k zřídnutí sekretu 

po dobu 2 minut.

Exprese tekutého sekretu
Jemné dotyky či masáž víček po hor-

kém obkladu zajišťuje tekutější sekret. 

Mastný tužší sekret způsobuje zamlžené 

vidění.

Čištění okrajů víček
Doporučují se registrované přípravky 

pro hygienu očních víček, např. Supranet-

tes, Lidcare, Blephaclean. Oční kapky mo-

hou být používány pravidelně během dne, 

první nakapání až po výše uvedené stupně 

– nejen když se objeví symptomy.

Kosmetika
Je třeba vyvarovat se zvlhčovacích 

prostředků, tužek na oční linky, které se 

absorbují do kůže a blokují tak Meibomské 

žlázky. Antibiotická léčba – v jistých přípa-

dech se používá např. orálně doxycycline 

– 100 mg denně.

Prognóza
MGD se může znovu objevit i po do-

končení úspěšné léčby. Pokud je terapie 

dobře zvládnutá, je možné začít nosit 

kontaktní čočky.

obr. 2  Ucpaný vývod Meibomské žlázky 
(http://www.opticianonline.net/assets/
getAsset.aspx?ItemID=3918)

obr. 1  Dysfunkce Meibomských žlázek  
(http://www.otmagazine.co.uk/ 
articles/docs/C11794.pdf )

Diferenciální diagnostika
Acne rosacea, Lupus – je třeba dá-

vat pozor na „butterfly rash“ na tvářích 

a nose.

Mgr. Pavel Beneš, Mgr. Jana Šidlová

Katedra optometrie  

a ortoptiky LF MU v Brně

Volně zpracováno podle:

Smith, A. E.: Two-minute guide to MGD, Optician, 2010, 

vol 239, No 6251, ISSN 0030.3968



Dne 21. 9. 2010 představila společnost 

Essilor – Optika, spol. s r.o., na setkání pro 

optiky s názvem CRIZAL DAYS 2010 televizní 

spot a s ním související reklamní kampaň 

určenou pro optiky. Otcem myšlenky spotu je 

PhDr. Ján Poldauf a jeho tým ze společnosti 

Essilor – Optika, spol. s r.o., který realizaci spotu 

neúnavně několik let propagoval.

Výsledkem je reklama, kterou mohli 

diváci již zaznamenat v televizi. Hovoří se 

v ní o brýlových čočkách CRIZAL, které zaručí 

optimální komfort vidění, velmi snadné čištění, 

vynikající odolnost proti poškrábání, úplnou 

odolnost proti usazování prachu a jedinečnou 

vodoodpudivou úpravu. Spot poběží půl roku 

a zároveň s ním společnost Essilor poskytuje 

optikům propagační balík letáků, bannerů 

na internetu či spotů v rádiu, které si optika 

může doplnit na míru, podlahové samolepky, 

upoutávky do optik i školení. To, co znáte 

z televize, totiž obvykle nepřehlédnete, pod-

vědomě si to zapamatujete.

Cílem reklamního spotu je za prvé 

pomoci optikům v boji s krizí a za druhé 

přivést lidi do optik. Obecné pravidlo zní: 

jestliže k zubaři chodí lidé 2x ročně, optici 

by měli sami aktivně pečovat o své zákaz-

níky a sdělovat jim, že zrak potřebuje také 

pravidelnou kontrolu.

V případě CRIZALu dostane zákazník kar-

tičku autenticity brýlových čoček a optik může 

své pravidelné zákazníky upozornit na pravi-

delné kontroly zraku pomocí přání k Vánocům 

nebo narozeninám, kde jej upozorní, že se blíží 

kontrola zraku (1x za dva roky) a měl by zajít 

ke svému optikovi. Pohlednice může obsahovat 

i informace o nových produktech a také slevový 

kupon pro pravidelného zákazníka.

V České republice vypadá situace v roce 

2010 jako v Japonsku v roce 2003, kde do roku 

2009 malí optici-specialisté ztratili 30 % trhu. 

Ve Francii naopak v letech 2003–2009 trh 

v případě malých optiků o 8 % vzrostl. Trh totiž 

záleží vždy na opticích samotných a v době 

krize zvlášť – buď změní svoji strategii, nebo 

budou stagnovat. Správnou komunikací se 

zákazníkem a péčí o něj ke stagnaci nebo 

poklesu nedojde.

Ohledně nového reklamního spotu nám 

krátký rozhovor poskytl Bc. Jaroslav Hrdlička 

ze společnosti Essilor. 

Kdy Vás napadlo udělat televizní spot • 

CRIZAL?

Před 15 lety, kdy jsme chtěli pro optiky 

něco udělat. Museli jsme si ale počkat, protože 

nákladnost spotu na 6 měsíců představuje náš 

3,5letý marketingový rozpočet. Spot považuji 

za dobře udělaný, i hlas ve spotu je dobře 

zvolený. Měl by přinést optikům víc loajálních 

a spokojených zákazníků.

Spot působí spíš univerzálně než specificky • 

pro Českou republiku.

Televizní spot jako takový už totiž exis-

toval. Webový banner má ale základní vizuál 

a na něm se mění 14 světových měst. Myšlenka 

a poselství našeho spotu je totiž: „Ať jste, kde 

jste, s CRIZALem jste vždy v pohodě.“

Jaké od spotu očekáváte výsledky?• 

Bereme ho jako lék na krizi, je totiž víc 

usazená v hlavách optiků než v realitě, proto 

čekáme, že se optici připojí. Český trh stagnuje 

a chtěli jsme optikům naznačit, že když se 

o optice mluví, lidé se o ni začnou zajímat. Pro 

optiky je to šance zareagovat, a to je pro to, aby 

se dalo zvednout ze dna krize, k nezaplacení. 

Přínos je pak v tom, že spot a kampaň s ním 

spojená by znamenal 5% nárůst návštěvnosti 

optik, ale celkový přínos by byl 30% právě kvůli 

širšímu dopadu spotu. 

Myslíte si, že krize je opravdu jen v hlavách • 

optiků?

Musíme uvažovat v kategoriích nezávislé 

optiky a řetězce. Řetězec investuje spoustu 

peněz do toho, aby řekl, že je nejlevnější. 

Nezávislá optika, byť se bude snažit, levnější 

nebude, bylo by to pro ni likvidační. Proto 

mluvíme i o projektu Eyecare. Jsou lidé cenově 

senzitivní a kvalitativně orientovaní. Když si 

uvědomíme, že kvalitní brýle stojí 3,14 koru-

ny na den, je to méně než cigareta. Chceme 

optikům ukázat, že spot je šance zvednout 

svůj byznys na úroveň před rokem 2008. Náš 

projekt cílí na nezávislé optiky.

Jak dlouho se bude spot v televizi vy-• 

sílat?

První dva týdny je to čtyři až šest třicetivte-

řinových spotů za den, další čtyři týdny je spot 

dvacetivteřinový a mluví se v něm víc o loajalitě 

k optikovi, o originalitě brýlových čoček. Pak 

se bude střídat týden se spotem a týden bez 

spotu, což potrvá až do dubna 2011.

Na závěr otázka, kterou bych Vám položila, • 

kdybych byla Váš zákazník – když propa-

gujete tento typ brýlových čoček, nosíte 

je i Vy sám?

Ano, nosím Crizal Forte a neměnil bych. 

Moje rodina a známí také ne.

Redakce

 Zástupci společnosti Essilor na setkání s optiky

aneb jasné a čisté vidění
nejen na vašich obrazovkách
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NA BĚŽNÝCH BRÝLOVÝCH ČOČKÁCH
SE OBJEVUJÍ ODLESKY.

NA BRÝLOVÝCH ČOČKÁCH S POVRCHOVOU 
ÚPRAVOU CRIZAL NE.
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Odstraňuje 5 nepřátel jasného vidění.
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Vladimír

 Jakou úlohu ve Vašem životě hraje 

zrak?

Kolik procent světa kolem nás vní-

máme zrakem? Osmdesát? Tak nějak to 

prý vědci naměřili. Pro mě je ale mnohdy 

důležitější vnitřní zrak: ta představivost, 

často zajímavější než skutečnost; to tušení, 

které rozpozná, co oči nevidí.

 Co Vás upoutá na první pohled – 

barva, tvar, zvuk, vůně nebo něco 

jiného?

Nejsilnější dojmy získávám při zapoje-

ní co největšího počtu smyslů. Když proti 

mě zpoza rohu najednou vyjede tramvaj, 

silně vnímám firemní barvy dopravního 

podniku i tvar valícího se vozu, stejně tak 

mi neujde výstražné zvonění ani pach 

tramvaje na kolejích. Až potom, když 

včas uskočím, si celou situaci rozkládám 

a znovu skládám jako stavebnici.

 Jak by vypadaly brýle Vašich snů?

Vypadal bych v nich učeně, moudře 

a přitom pořád lidsky.

 Kdy Vám naposledy oči zářily nad-

šením?

To jsme se určitě s kamarády přiopili 

v Pomalém baru a zpívali u toho rozma-

řilé písně.

 Kdy je podle Vás potřeba mít oči 

na stopkách?

Kdykoli vám to váš vnitřní zrak napoví.

Jak to vidí 

Vacátko
Básník, slammer a novinář. Autor útlých sbírek – 

her se slovy – Jiný kraj, jiný mrav; Letos už matu-

rujem; Tlustá kráva z paneláku a další starý dobrý 

známý firmy. Mimo jiné autor kratičkého textu Udatný 

princ – junior nebo veršů: V našem obchodním domě 

plném pohody / vyrašila umělá tráva; / sedí, běhá, zobáčky 

v ní otevírá / armáda žlutých kuřat / a z toho jsme všichni 

poznali, / že k nám do města / znovu přišlo jaro (ze sbírky 
Letos už maturujem). 
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 Co Vás v poslední době uhodilo 

do očí?

Záporný disponibilní zůstatek na ban-

kovním účtu, nasvědčující tomu, že mi 

banka poslední výběr započítala dvakrát.

 „Stát se vidoucím“ – jak vidíte tento 

proces Vy?

Otrkat se, ale nezhrubnout a neza-

hořknout. Vyzrávat. Učit se rozumět lidem 

i světu. Učit se rozlišovat. Nikdy na sobě 

nepřestat pracovat.

 Věříte v lásku na první pohled, nebo 

se řídíte jinými smysly?

Jistě. Vy ne? A když ne rovnou v lásku, 

věřím přinejmenším v zájem na první 

pohled. Pokud mě protějšek, ať už s ním 

mám plány jakékoli, na první pohled ani 

nezaujme, pak mě jen málo podněcuje 

k dalším pohledům. A taky jsou pro mě 

důležité osobní vůně.

 Otevřel Vám někdy někdo oči?

Ano, měl jsem a mám štěstí na takové 

lidi. Jsem vděčný za jejich laskavou kritiku 

i za učení prostřednictvím osobních 

příkladů.

 V kom vidíte hrdinu?

Třeba v Miladě Horákové, která neslevi-

la ze svých zásad i za cenu vlastního života. 

Nebo v Johannu Liebigovi. Neznáte? To byl 

kluk, který kdysi dávno přišel do Liberce 

bez pětníku v kapse a zanedlouho jen 

svým vlastním úsilím vybudoval největší 

textilku v naší monarchii. Nebál se, ne- 

fňukal, makal.

 Zavíráte před něčím oči?

Před termíny úkolů a zkoušek, před 

svými povinnostmi. Někdy zkouším zavřít 

oči před nepříjemnou pravdou. Jenže pak 

si vzpomenu třeba právě na Horákovou 

nebo Liebiga a vidím, že to, před čím 

utíkám, je malicherné ve srovnání s tím, 

čemu čelili oni.

 Nad čím byste přivřel oko?

Nad některými prohřešky lidí, které 

mám rád.

 Co (nebo koho) byste střežil jako 

oko v hlavě?

Některé z těch, nad jejichž prohřešky 

bych přivřel oko.

 Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?

Kdokoli mi uvaří a umyje po mně ná-

dobí, kdokoli mi dobře poradí; kamarádi, 

kterým se můžu ve dvě v noci vybrečet 

do mikiny; zkrátka kdokoli, kdo pro mě 

něco udělá. Tím víc, když ví, že z toho bude 

sotva co mít.

 Na co se rád díváte?

Na Červeného trpaslíka, stále znovu 

a dokola. Na statusy známých na Faceboo-

ku. Na svá zelená políčka v univerzitním 

informačním systému po úspěšných 

zkouškách. Na hrubky v jídelních lístcích. 

Na staré náhrobky. Na police plné knih. 

Na fotky z cest. Na tisíce věcí.

 Jaké místo na světě podle Vás stojí 

za vidění?

Každé. Když se umíte dívat.

 Máte někdy chuť vidět do budouc-

nosti?

Vždyť do ní umíme nahlížet! Když 

máme nějaký cíl nebo sen, můžeme záro-

veň vidět něco z naší budoucnosti.

 Jaký vhled a poučení Vám dává 

Vaše práce?

Že je na světě máloco jednoznačné. 

Že není snadné věci chápat a rozumět 

jim. A že se o to nikdy nesmíme přestat 

snažit.

 Z pohádek známe situaci, kdy musí 

hrdina jít stále kupředu a nesmí se 

ohlédnout. Přesto Vy osobně – co 

vidíte, když se ohlédnete (a co máte 

před sebou)?

Životní bilance ve čtyřiadvaceti? 

(smích) Dvě školy (zatím nehotové), dvě 

autorské knížky (hotové), pár písniček... 

Nad nimi vidím kluka, kterému to ke spo-

kojenosti sotva stačí. Tak se snad ještě 

pochlapí a doopravdy ukáže, co v něm je. 

Třeba bude skvělým moderátorem, třeba 

ceněným spisovatelem, třeba se najde 

v něčem úplně jiném.

 Když hledíte na svět, jak jej vidíte 

a vnímáte?

Jako obrovský prostor pro lidské sna-

žení. A život jako šanci dosáhnout v něm 

něčeho smysluplného, jakkoli se to něco 

může zdát maličké, až bezvýznamné.

Za rozhovor poděkovala redakce.

Foto: Lukáš Čerman



Jsou víkendy, kdy se nic neděje, 

a jsou víkendy, kdy nevím, kam dřív 

skočit! Třetí víkend v září byl jedním 

z víkendů, kdy jsem opět jednou ne-

věděla, co dřív. Tento víkend se konaly 

dokonce dvě zajímavé vzdělávací akce, 

na kterých přece nemohu chybět. 

V Olomouci se tento víkend konal už 

5. kongres optometristů a v Brně se 

pořádal vůbec první vzdělávací den 

firmy Silhouette.

Program pražské společnosti Stra-

bilia, která spolu s bratislavským part-

nerem, firmou Prestilinea, tuto akci 

organizovala, mě ale okouzlil víc.

Bezobroučkové brýle od Silhouette 

– Titan Minimal Art – sama nosím již 

5 let a velmi ráda je nabízím svým kli-

entům. Bezobroučkové brýle Silhouette 

považuji za geniální z mnoha důvodů:

váží bez skel ani ne 2 gramy• 

mají hezký variabilní design tva-• 

rů a barev s téměř neviditelným 

uchycením 

co je pro mě obzvlášť důležité, že • 

na rozdíl od jiných vrtaných brýlí se 

velice lehce přizpůsobují a přitom 

drží svůj tvar – tak mohu u zákaz-

níků během přizpůsobování obrub 

působit opravdu jistým dojmem

nemají klouby a přitom jsou nád-• 

herně flexibilní

asi nejméně ze všech brýlí omezují • 

zorné pole a nemění navyklou 

image často nerozhodného prvo-

nositele brýlí

materiál titan představuje pro • 

mnohé klienty symbol kvality 

a odolnosti.

Bylo by toho ještě mnohem víc, ale 

nechci, aby tento článek byl pouze ódou 

na bezobroučkové brýle Silhouette.  

Program v brněnském hotelu In-

ternational začal v sobotu přednáškou 

marketingové manažerky Silhouette 

pro střední a východní Evropu – paní 

Rity Kubinyi. Informovala nás o hrdé 

tradici společnosti Silhouette, která 

celosvětově zaměstnává až 1 600 za-

městnanců, a je to jedna z mála brýlo-

vých firem, která nevyrábí své produkty 

na Dálném východě, ale přímo v centru 

Evropy. Paní Kubinyi perfektní sloven-

štinou mluvila o filozofii firmy, která se 

rozhodla vyrábět již pouze bezobrouč-

kové obruby. Celosvětově nosí spolu 

s hollywoodskými filmovými hvězdami 

titanové brýle od firmy Silhouette až 

8 milionů lidí.

Ihned poté následoval praktický 

workshop s detailními ukázkami dí-

lenské praxe a přizpůsobování těchto 

vrtaných brýlí. Tuto část vedla osoba 

nejpovolanější – zástupkyně vedoucího 

technického oddělení Silhouette, paní 

Petra Rusch. Na tuto část akce jsem 

se těšila nejvíc. Půvabná a tempera-

mentní paní Rusch prokázala, že je 

Best Western Premier Hotel International Brno ****
17.–19. září 2010

STYLOVý DEN



skutečně osoba kompetentní. Vysvětlila 

nám opravdu hodně technických tipů 

a drobných triků, jak lépe zvládnout 

montáž a přizpůsobení vrtaných brýlí. 

Bylo to poprvé, co jsem viděla, že i žena 

jako já může nahradit muže v náročné 

technické oblasti a dokonce ho i před-

čit. Bylo perfektní, že jsme si technické 

pomůcky mohli také osahat a vyzkoušet 

je v praxi u jednotlivých modelů. Do-

zvěděla jsem se, že maximální tloušťka 

vrtání u brýlí Silhouette je 6,5 mm, což 

umožňuje zábrus u dioptrických hodnot 

až do ±10,00 D. 

Musím říci, že toto byla pro mě 

nejdůležitější část dne. Už mě nebaví 

přednášky, kterých se nemohu aktivně 

zúčastnit. Tady jsem si mohla všechno 

prakticky vyzkoušet a ověřit. Po této 

přednášce následoval oběd. 

 Zajímavý odpolední program začal 

částí o estetickém poradenství. Tento 

bod programu vedla hezká Asiatka 

s rakouským občanstvím, paní Peggy 

Cheng, zastupující marketingové 

oddělení Silhouette. Při prezentaci 

fotek jsem si všimla, že Peggy nesedí 

pouze v marketingu, ale že se se svým 

hezkým fotogenickým obličejem plete 

modelkám do řemesla. Na tuto před-

nášku navázala profesionální stylistka 

a vizážistka paní Jana Roig, vyškolená 

u firmy Silhouette. 

Paní Roig prakticky předvedla svoje 

řemeslo přímo na modelech a na im-

provizovaném vizážistickém pracovišti. 

Byla to nejvtipnější část dne, jeden 

z vybraných modelů – obchodní repre-

zentant firmy Strabilia – se ukázal jako 

hodně náročný a svérázný klient. Má 

reakce klientů z praxe dobře odpozo-

rované a pobavil tím celé auditorium! 

Na konci tohoto bloku nám všechny tři 

zaměstnankyně firmy Silhouette ještě 

ukázaly fotky z praktických vizážistic-

kých dnů, které uspořádala Silhouette 

pro oční optiky v Itálii a Maďarsku. 

Tyto vizážistické dny musíme rozhodně 

uspořádat s firmou Strabilia i my v naší 

optice. Bude to určitě zajímavé jak pro 

nás, tak i pro naše náročné zákaznice. 

Celý odborný program završila 

přednáška mistra oční optiky, pana 

Tomáše Haberlanda, kde podtrhnul 

důležitost úspěchu optické korekce 

v závislosti na anatomickém a optickém 

přizpůsobení brýlí. 

Po letech to byla zase odborná 

akce, která neoslovila pouze optomet-

risty, ale i oční optiky. Mám pocit, že 

v poslední době se práce očního optika 

podceňuje a že ani vzdělávací akce se 

této nelehké dílenské a přizpůsobovací 

praxi oční optiky tolik nevěnují!

Hezký, ale náročný den, kterého 

se zúčastnili nejenom kolegové z Čech 

a Moravy, ale i naši slovenští kolego-

vé, byl završen pozváním na chutnou 

a vydatnou večeři na nedalekém hradě 

Špilberk.

Chtěla bych poděkovat firmě Sil-

houette a jejím partnerům i jménem 

zbylých účastníků za hezký den a další 

získané odborné vědomosti.

Příště rozhodně nesmím chybět!

Se srdečným pozdravem 

Vaše oční optička a optometristka
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2. část

Pájení
kovových

obrub
Zařízení a pomůcky 
k přidržování  
pájených dílců

Při ohřevu pájeného místa by mohlo 

docházet i k popáleninám, a to 

v případě, držíme-li díly v rukou. 

Přesnost pájeného spoje může také zne-

možňovat třes rukou, který se ovšem dá 

omezit opřením loktů a dlaní o podložku. 

Pomáhá rovněž vzájemné opření rukou 

pomocí prostředníků.

Z výše uvedených důvodů je vhodnější 

při přesné práci nebo pájení velmi malých 

dílců používat k jejich uchycení speciální 

pájecí zkřížené pinzety s tepelnou izolací 

v místě uchopení nebo upevňovacích 

stojánků, v nichž jsou pájené části v po-

žadované pozici pevně zajištěny (obr. 1). 

Hořák se pak drží ve volné ruce.

Je velmi důležité, aby pinzeta nebo 

svorky stojánku nebyly příliš blízko páje-

ného místa, protože by docházelo k ne-

žádoucímu odvádění tepla potřebného 

k dokonalému roztavení pájky.

Naprosto nevhodné je k tomuto 

účelu používat např. kleště, a to ze dvou 

důvodů: 

čelisti kleští jsou masivnější než pin-•	

zety, a proto odvádějí mnoho tepla,

opakovaným vyhřátím špiček •	

čelistí dochází k jejich nenávratné-

mu poškození popuštěním oceli 

(změknutí). 

obr. 1  Držák obruby při tvrdém pájení



Česká oční optika 4 / 2010

K zajištění drobných dílců obrub po-

užíváme tenký vázací drát, jímž několika 

smyčkami omotáme potřebnou část. Po-

zor však na zalití těchto smyček roztavenou 

pájkou v případě, že jsou v nepřiměřené 

blízkosti pájeného místa!

Postup pájení  
brýlové obruby 

Při práci s otevřeným plamenem je 

vždy třeba dbát bezpečnostních předpisů 

a seznámit s nimi všechny, kteří budou 

tuto činnost provádět (obr. 2). 

Pokyny pro práci s plynem 
Plynový hořák na propan-butan •	

a kyslík používá jen vyškolený 

pracovník. 

Před zapálením PB-hořáku zkontro-•	

lujeme neporušenost hadic, těsnost 

ventilů a stav hořáku.

Hořák pevně uchytíme do stojánku •	

nebo přišroubujeme pevně ke stolu.

Pod trysku hořáku položíme na stůl •	

nehořlavou podložku.

Na stůl připravíme misku s vodou.•	

Pracovní prostor před hořákem •	

chráníme plechovým krytem.

Dlouhé vlasy si pracovník chrání síťo-•	

vou čepicí, aby při sklánění a pohybu 

hlavy nedošlo k jejich ožehnutí nebo 

zapálení.

Hořák se zapaluje •	 jen na nezbytně 

dlouhou dobu až po očištění a při-

pravení všech dílců obruby k pájení 

(ventily se povolují doleva, proti 

chodu hodinových ručiček).

Po dobu hoření pracovník •	 neopouští 

své pracoviště.

Během hoření plynu musí být •	

zajištěno dostatečné odsávání 

vznikajících výparů, případně větrání 

místnosti (ne však průvan!).

Na pracovním stole se v dosahu •	

hořáku nesmí nacházet hořlavé látky 

(např. líh, benzín, aceton, celuloid 

atd.).

Nahřáté kovové součásti se nesmí •	

pokládat mimo nehořlavou podlož-

ku na stůl.

Hořák se uzavírá utažením •	 obou 

ventilů – na láhvi i na hořáku (nej-

prve na láhvi!) – ve směru chodu 

hodinových ručiček, zkontroluje se 

dohoření plynu.

Zahřáté hořáky se nechávají vychlad-•	

nout upevněné na stole.

Očištění místa  
před pájením

Místo určené k pájení a jeho blízké 

okolí (do 1 mm) musí být zbaveno barvy, 

laku, oxidů, nečistot, případně i nanesené 

vrstvy ušlechtilého kovu (např. rhodium). 

V opačném případě nedojde ke slití páj-

ky se základním kovem a spoj nebude 

pevný. 

Ideální tloušťka pájky rozlité v rov-

noběžné spáře mezi pájenými díly je 

0,1–0,2 mm. Dosedající pájené plochy je 

nutné za tímto účelem upravit.

Z obruby musíme odstranit ty plastové 

části, které by mohly být vysokou teplotou 

zničeny (sedla, plastové obočnice, koncov-

ky stranic, vložky pro šroubky ve stěžejkách 

nebo ve spojovacích čelistech očnic). 

obr. 2  Pájecí pracoviště s hořákem na tvrdé 
pájení
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Nahřívání a pájení 
Podle způsobu nahřívání a nanášení 

pájky na základní materiál můžeme rozlišit 

dva postupy:

1) Při jednoduchém nahřívání:

upevníme obrubu do držáku,•	

naneseme tavidlo na pájené místo,•	

nahřejeme pájené místo hořákem •	

v ruce nebo elektrickým odporem,

přiložíme k základnímu kovu drátek •	

pájky v okamžiku roztavení tavidla,

ukončíme nahřívání po vniknutí •	

pájky do spáry.

Nevýhoda: špatný odhad množství 

pájky (většinou se spotřebuje více, než 

je potřeba).

2) Při dvojitém nahřívání:

pájené dílce držíme v rukách nebo •	

pinzetách, páječka stojí na stole, 

naneseme tavidlo na jeden dílec,•	

zahřejeme dílec a roztavíme na něm •	

pájku,

naneseme tavidlo na druhý dílec •	

obruby,

přiložíme oba dílce k sobě, společně •	

je prohřejeme a roztavíme i pájku, 

která zalije pájené místo mezi nimi.

Nevýhoda: dvojité nahřívání, a tedy 

nadměrné, opakované zatěžování zá-

kladního materiálu i pájky, které vede 

ke zhoršení jejich mechanických vlastností 

(např. kadmium se vypaří a pájka špatně 

zatéká).

Druh páječky ovlivňuje způsob i rych-

lost práce. Čím má plamen vyšší teplotu, 

tím rychleji musíme reagovat, poněvadž 

by mohlo dojít k přehřátí materiálu, tavidla 

i pájky! Při pájení na vodíkové páječce se 

například při spojování velmi tenkých dílců 

používá techniky přejíždění pájeného 

místa plamenem, kdy k roztavení pájky 

dojde ve zlomku sekundy. Dlouhé nahřívá-

ní nevýhřevným nebo širokým plamenem 

vede k odvedení tepla do dalekého okolí 

v materiálu, přehřátí a znehodnocení laku 

na povrchu a změknutí kovu obruby.

Mějme tedy na paměti pravidlo:

Raději zahřívat pájené místo krátce 

za vysoké teploty plamene páječky než 

dlouho za nízké teploty plamene! 

Při ohřevu větší plochy, např. stranice, 

neotáčíme pájenou plochu k plameni, 

ale nahříváme ji z druhé strany. Tavidlo by 

se znehodnotilo, plocha by se opalovala, 

pájka by se přehřála a nedošlo by k jejímu 

slití se základním kovem.

Okolí pájené spáry se může před 

přehřátím chránit obalením speciálním 

ochranným gelem v tloušťce až několika 

milimetrů. Ten však nesmí přijít na plochu, 

která je určena k pájení.

Nežádoucímu zatečení pájky, např. 

do drážky očnice, můžeme zabránit potře-

ním povrchu drážky grafitem (tuhou). Aby 

se pájka příliš neroztekla daleko od páje-

ného místa, nanášíme předtím tavidlo jen 

mezi pájené plochy.

Odhad pájecí teploty
Během ohřevu můžeme podle barvy 

základního materiálu (v našem případě 

slitiny nového stříbra) odhadnout dosa-

ženou teplotu:

tmavě modrá = 500 °C,•	

třešňově červená = 580 až 620 °C .... •	

pracovní teplota,

světle červená až žlutá = 620 až  •	

700 °C ... maximální teplota –  

ponechat jen chvíli,

světle žlutá = 800 °C .... začíná •	

vypařování složek pájky, znehodno-

cení tavidla, přehřívání základního 

materiálu,

žlutobílá = nad 800 °C .... nenávrat-•	

né zničení materiálu a výrobku 

(přetavení).

Z uvedených údajů plyne, že pro opra-

vy kovových obrub se více hodí stříbrná 

pájka s nižším bodem tání, při jejímž pou-

žití je pravděpodobnost poškození obruby 

přehřátím menší. V případě vícebodového 

pájení však můžeme s úspěchem využívat 

rozdílu v teplotách tání pájek různého 

složení. Nejdříve použijeme pájku s vyšším 

bodem tání k připájení první části a potom 

připájíme další část obruby pomocí pájky 

s nižším bodem tání.

 

Během nahřívání se základní materiál 

brýlové obruby vyžíhá, což vede k jeho 

změknutí. Stejné pružnosti materiálu 

v místě pájení, jakou měl vlivem studené-

ho tváření z výroby před jeho nahřátím, 

již nelze v podmínkách dílny oční optiky 

dosáhnout. 

Pamatujme si zásadu:

Čím méně a kratší dobu materiál 

obruby zahříváme, tím více zachováme 

jeho mechanické vlastnosti. 

Chlazení po pájení
Po pájení ponoříme opravovanou část 

obruby do zředěné kyseliny sírové (v po-

měru voda : kyselina = 9 : 1), která odstraní 

tavidlo a nečistoty. Kyselinu můžeme chvíli 

nechat působit. Potom musíme obrubu 

dokonale opláchnout ve vodě. V běžné 

praxi však postačí, když z hlediska bezpeč-

nosti obrubu po pájení ochladíme pouze 

v misce s vodou. 

Pokud v kyselině nedojde k odstranění 

sklovité vrstvičky tavidla, musíme ji mecha-
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nicky opatrně odstranit před následujícím leštěním (např. ostrou 

špičkou šroubováku nebo jehlovým pilníkem).

Uvedení pájeného místa  
do původního stavu

Uvedení pájeného místa do původního stavu je velmi 

obtížný úkol. Povrchová úprava, zvláště lakováním, je v okolí 

pájeného místa nenávratně zničena a povrch kovu je většinou 

zčernalý. Také může dojít k zatečení pájky do drážky očnice, 

čelistí očnice (oček) nebo stěžejky. V tomto případě musíme 

převrtat otvory a obnovit závity v čelistích nebo stěžejkách. Za-

tečenou drážku v očnici vybrousíme speciálním minikotoučkem 

s ostrou hranou. Nesmíme však poškodit povrch v okolí.

Tavidlo vytváří na povrchu pájeného místa sklovitý povlak, 

který je dosti tvrdý, takže odolává i lešticím prostředkům. Proto 

ho musíme před leštěním mechanicky odstranit.

Další čištění pak provádíme pouze ručně pomocí hadříku 

nebo na plstěných a textilních kotoučích elektrické leštičky, 

na něž nanášíme lešticí pasty. Velmi se osvědčují brusné a lešticí 

minikotoučky upnuté ve sklíčidle na ohebné hřídeli nebo přímo 

v ručních modelářských mikrovrtačkách. Někteří optici používají 

gumové kotoučky známé z praxe zubních techniků, po nichž 

zůstává povrch obruby spíše jemně matový. Kotoučky jsou 

vyrobeny z jemného brusiva v gumovém pojivu různé barvy 

a tvrdosti. Od nejměkčího po nejtvrdší jsou barevně odstup-

ňovány: bílý, modrý, červený. Tvary a velikosti těchto kotoučků 

jsou rozmanité – kalíškovité, čočkovité, ploché, válcové atd. 

Otáčky vřetena vrtačky volíme vyšší. Pozor dáváme na přehřátí 

materiálu i kotouče při větším tlaku na leštěný povrch.

K očištění se dají použít i běžně dostupné lešticí pasty na ko-

vové předměty (Silichrom, Neoxyd), které naneseme na hadřík, 

nebo i běžná kancelářská guma. Prodávají se i speciální brusné 

gumy různé zrnitosti ve tvaru kvádrů velikosti mýdla. 

K dosažení zrcadlového lesku použijeme jemnou lešticí 

pastu na textilním kotouči a nakonec povrch přeleštíme suchým 

měkkým textilním kotoučem nebo hadříkem. Velmi dobrého 

lesku se dosáhne finálním přeleštěním suchou jelenicí.

Původní barevnou úpravu obnovíme přetřením vhodnou 

modelářskou barvou, případně povrch přetřeme ještě po za-

schnutí bezbarvým lakem. 

Velmi opatrně musíme postupovat při čištění obrub se 

zlatými povrchovými úpravami, aby nedošlo k jejich odbroušení. 

Proto zde volíme ty nejjemnější prostředky. Přílišným přehřátím 

při pájení se mohou také zničit.

Do nepřístupných míst kovové obruby se dostaneme po-

mocí proužku hadříku nebo kůže, jehož jeden konec uchopíme 

do ruky a druhý upneme do čelistí svěráku. Naneseme na něj 

brusnou pastu a po napnutí po něm přejíždíme obrubou 

v místě čištění. Můžeme tak čistit i úzké spáry. 

Lešticí prostředky
Pemza je materiál vulkanického původu, jehož základem 

je oxid křemičitý. Používá se rozemletá na velmi jemný prášek, 

který se s vodou rozmíchá na kaši. Touto kaší se pomocí hadříku 

nebo rotačního štětinového kotouče čistí povrch pájeného 

místa. 

Oxid železitý je amorfní hnědočervený prášek. V pojivu 

z loje a vosku ve formě tuhé pasty se nanáší na rotující textilní 

kotouče. Nazývá se také zlatnická růž, protože se používá 

k leštění zlatých slitin. 

Oxid chromitý je zelený amorfní prášek s pojivem ve formě 

tuhé pasty. Používá se k leštění vysokotavitelných slitin.

 

Závěr

Na závěr je třeba upozornit, že obruby z titanu není možné 

v očních optikách na běžných pájecích zařízeních opravovat, 

poněvadž během nahřívání titan silně oxiduje a pájka se 

po povrchu nerozlévá. Taková oprava se musí svěřit odbornému 

servisu (většinou původnímu výrobci), který používá speciální 

zařízení pro pájení v ochranné atmosféře argonu (bez kyslíku). 

Nemůže se používat k zahřívání otevřeného plamene. Na tita-

nové obruby se také používá speciální pájka. 

Také beryliový bronz není vhodné za běžných podmínek 

pájet, neboť jeho zahříváním se uvolňují páry berylia, které 

jsou jedovaté!

Ladislav Najman

SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15

najman@szsmerh.cz
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Hledáme do našich prodejen v Karlových Varech, Plzni, Praze, Kladně 
vhodné pracovníky na pozici: 

OPTOMETRISTY na plný úvazek
Požadujeme: adekvátní vzdělání v oboru oční optika,  

komunikativnost, příjemné vystupování, flexibilitu, zodpovědnost,  
chuť učit se nové věci, profesionální přístup k zákazníkům.

Nabízíme: zázemí a stabilitu mezinárodní společnosti, další vzdělávání, 
motivující platové ohodnocení, odbornou práci v příjemném prostředí, 

zaměstnanecké benefity. Nástup možný ihned.
Nabídky posílejte na e-mailovou adresu info@grandoptical.cz 

nebo volejte na telefonní číslo 775 575 514. 

placená inzerce
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o 16 procent lehčí 
než běžný plast

(měrná hmotnost 1,11 g/cm3)

doživotní záruka 
v případě rozbití 

v jakémkoli typu obruby

ULTRA LEHKÉ VELICE PEVNÉ, 
BEZ VNITŘNÍHO PNUTÍ

Trilogy®, Image® a NuPolar® jsou ochranné známky společnosti Younger Optics, Trivex® je ochranná známka společnosti PPG Industries, Inc., 
Transitions® je ochranná známka společnosti Transitions® Inc.

Jednoohniskové
čiré & Transitions®

Image® progresivní
čiré & Transitions®

Bifokální FT-28
čiré & Transitions®

Jednoohniskové Nupolar® polarizační

Pro více informací pište na 
info@youngereurope.com nebo navštivte

WWW.TRILOGYLENS.COM

NOVIN
KA

 BRÝLOVÉ ČOČKY
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Informace o studiu 
ve školním/akademickém 
roce 2011/2012

Vzdělávání 

Typ studia:
Prezenční bakalářské studium Speci-•	

alizace ve zdravotnictví, studijní obor 

Optometrie, doba studia 3 roky.

Prezenční navazující magisterské •	

studium pro absolventy bakalářské-

ho studia Specializace ve zdravotnic-

tví, studijní obor Optometrie, doba 

studia 2 roky.

Termín pro zaslání  
přihlášek ke studiu:

pro bakalářské studium do 28. 2. •	

2011 formou elektronické přihlášky 

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

ka/, administrativní poplatek 400 Kč;

pro navazující magisterské studium •	

do 30. 4. 2011, administrativní popla-

tek 400 Kč.

Podmínky pro přijetí  
do bakalářského oboru:

středoškolské studium ukončené •	

maturitní zkouškou,

úspěšné vykonání přijímací zkoušky •	

na fakultě.

Podmínky pro přijetí  
do navazujícího  
magisterského oboru:

ukončené bakalářské studium Opto-•	

metrie státní závěrečnou zkouškou, 

úspěšné vykonání přijímací zkoušky •	

na fakultě.

Termíny přijímacího řízení:
bakalářské studium – v týdnu od  •	

13. do 19. 6. 2011, písemný test 

z fyziky a biologie,

navazující magisterské studium –  •	

29. 6. 2011, test z úrovně vědomostí 

na bakalářském studiu.

očních optiků
a optometristů

Masarykova univerzita 
v Brně, Lékařská 
fakulta

Univerzitní kampus, pavilon A17, 

Kamenice 5, 625 00 Brno

tel.:  549 494 710, 8076, 5415,  

6782, 8283, 5720, fax: 549 491 325

e-mail: studijni@med.muni.cz

www.med.muni.cz
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Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého 
v Olomouci

17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

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

e-mail: pluhacek@prfnw.upol.cz

www.upol.cz

Typ studia:
Prezenční bakalářské studium  •	

Optometrie, doba studia 3 roky.

Prezenční navazující magisterské •	

studium Optometrie, doba studia 

2 roky.

Termín pro zaslání přihlá-
šek ke studiu:

do 28. 2. 2011 formou elektronické •	

přihlášky s přiloženým dokladem 

o zaplacení administrativního po-

platku ve výši 500 Kč. 

Termín přijímacích zkoušek:
od 31. 5. 2011•	

bakalářské studium: písemný test •	

z fyziky a biologie,

magisterské studium: písemný •	

test a přijímací pohovor k ověření 

praktických odborných profesních 

dovedností, vše v rozsahu bakalářské 

zkoušky oboru Optometrie.

Den otevřených dveří: 
27. 11. 2010 a 21. 1. 2011,  •	

8.00–14.00 hod

České vysoké 
učení technické 
v Praze, Fakulta 
biomedicínského 
inženýrství

nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: 312 608 274, 224 358 497

fax: 312 608 204

e-mail: marcela.kreckova@fbmi.cvut.cz

www.fbmi.cvut.cz

Typ studia:
Prezenční bakalářské studium •	

Optika a optometrie, doba studia 

3 roky.

Termín pro zaslání  
přihlášek ke studiu:

do 31. 3. 2011 •	

Termíny přijímacího řízení
budou známy do konce  •	

listopadu 2010  

(na www.fbmi.cvut.cz)

Den otevřených dveří: 
26. 11. 2010, 11.00–15.00 hod,  •	

4. 2. 2011 (zatím bez časového 

údaje) 

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 optik•	  – čtyřleté denní studium 

po základní škole ukončené maturit-

ní zkouškou.

Termín podání přihlášek: 
do 15. 3. 2011•	

Termíny přijímacích  
zkoušek: 

22. a 26. 4. 2011 (1. kolo), 2. kolo •	

bude upřesněno počátkem května 

2011.

Požadavky  
na přijímací zkoušky:

bez přijímacích zkoušek, pořadí •	

přijímaných žáků je dáno průměrem 

známek z 2. pololetí 8. třídy a 1. polo-

letí 9. třídy do naplnění kapacity.

Den otevřených dveří: 
23. 11. 2010 a 13. 1. 2011,  •	

11.00–17.00 hod pl
ac

en
á 
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Diplomovaný oční optik•	  – dálkové 

tříleté vyšší vzdělávání po střední 

škole s maturitou, ukončené abso-

lutoriem z odborných předmětů 

a cizího jazyka. Součástí absolutoria 

je obhajoba absolventské práce. Ab-

solvent je oprávněn užívat titul DiS.

Termín podání přihlášek:
obor Oční optik – zákonní zástup-•	

ci podají za uchazeče přihlášku 

do 15. 3. 2011 na dotyčnou školu;

obor Diplomovaný oční optik – 31. 5. •	

2011 (1. kolo), případné 2. kolo a dal-

ší kolo může být vypsáno dle zákona 

561/2004.

Termíny  
přijímacích zkoušek: 

obor Oční optik – přijímací zkoušky •	

se nekonají. O přijetí rozhoduje 

bodové hodnocení uchazeče podle 

kritérií stanovených ředitelem školy. 

Podrobné informace o přijímacím 

řízení do 1. ročníku budou uveřej-

něny na webových stránkách školy 

a na úřední desce školy.

obor Diplomovaný oční optik – dál-•	

kové vzdělávání přijímací zkoušky se 

nekonají. Kritéria pro přijímací řízení 

do 1. ročníku vzdělávání budou zve-

řejněna na webových stránkách školy 

a úřední desce školy. Podmínkou pro 

přijetí ke studiu je odevzdání ověřené 

fotokopie maturitního vysvědčení 

do 24. 6. 2011. Vyhlášení výsledků 

1. kola proběhne 29. 6. 2011.

Školné pro obor  
Diplomovaný oční optik:

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 absoluto-

riem. 

Forma studia:
denní i dálková•	

Termín podání přihlášek:
31. 5. 2011•	

Termín přijímacích zkoušek:
22. 6. 2011 •	

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

kách.

Den otevřených dveří:
20. 1. 2011 od 14.00 hod, 22. 1. 2011 •	

do 13.00 hod.

Redakce

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

Typ studia:
Oční optik•	  – čtyřleté denní vzdě-

lávání po základní škole ukončené 

maturitní zkouškou.

▼ Optická laboratoř na VOŠZ a SZŠ Praha 1, 
Alšovo nábřeží 6
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Databáze snímků a naměřených hodnot 
z optických a oftalmologických přístrojů Topcon

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, Campus 21 - BUSINESSZENTRUM WIEN SÜD, Liebermannstr. A01 304, Büro 7, 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

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

D I S T R I B U C E  A  S E RV I S  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  P R O  Č E S K O U  A  S L O V E N S K O U  R E P U B L I K U  A  R A K O U S K O

TOPCON má řešení!
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5. část 
Prostorové vidění

Není třeba zdůrazňovat, že správné 

a kvalitní prostorové vidění je ve sportovní 

optometrii jedním z nejdůležitějších as-

pektů dobrého výkonu sportovce. Správ-

ný odhad vzdálenosti, který prostorové 

vidění umožňuje, je klíčovým ukazatelem 

pro mnoho druhů sportu. Zanedbání 

tohoto faktoru při vyšetření sportovce 

a následném vizuálním tréninku sníží 

přírůstek výkonnosti o mnoho procent. 

Naopak správné zhodnocení a případná 

korekce malých poruch prostorového 

vidění přinese zlepšení výkonu. Jedná 

se zvláště o sporty, které vyžadují přesné 

rozlišení vzdálenosti míčku (tenis, stolní 

tenis), o všechny míčové hry, které jsou 

založeny na správném odhadu chycení 

míče a jeho přihrávky (volejbal, fotbal, 

házená). V neposlední řadě se jedná 

o sporty rychlostní, které vyžadují do-

konalou orientaci v prostoru (sportovní 

létání, motorismus). Správnému odhadu 

vzdálenosti se nevyhneme ani při lyžování 

(boule, hluboký sníh) a takových příkladů 

bych mohl uvádět velké množství. 

Myslím, že je velmi důležité udělat si 

obraz o stavu prostorového vidění hned 

při prvních testech, které se sportovcem 

absolvujeme (obr. 1). 

Pochopení vztahu mezi předměty 

v zevním prostředí se formuje od útlého 

kojeneckého věku. Dítě uchopí předmět, 

který je v jeho dosahu, o vzdálenější 

předmět si řekne křikem. Posouváním, 

házením a přeskupováním předmětů se 

vytváří povědomí o prostoru. K přesněj-

šímu pochopení všech vztahů v prostoru 

dochází kolem 6.–7. roku. Někdy však ještě 

mnohem později.

Oko je párovým orgánem, proto 

je předpokladem prostorového vidění 

správná spolupráce obou očí. Osy obou 

očí jsou na pozorovaný předmět mířeny 

reflexně fúzními pohyby. Sítnice obou očí 

přitom vystupují jako jediný orgán. Obraz 

na něm vytvořený je fúzí obrazů sítnic 

obou očí, které se virtuálně překrývají 

tak, abychom pozorovaný předmět viděli 

ve směru pomyslného kyklopského oka, 

které je umístěno u kořene nosu. Obě 

makuly se překrývají v oblasti zadního 

pólu kyklopského oka a jsou zdrojem 

Sportovní
optometrie

obr. 1 Prostorový zrakový klam. Jsou čáry rovné 
nebo křivé? Vezměte si pravítko a uvidíte, 
že jsou rovné a navzájem rovnoběžné.



nejostřejšího vidění. Všechny body v prostoru, které stimulují 

identická místa na sítnicích obou očí, tvoří horopter. Abstraktně 

si horopter můžeme představit jako Viethovu-Müllerovu horop-

terovou kružnici, která prochází v horizontální rovině uzlovým 

bodem obou očí a sledovaným bodem. Všechny body této 

kružnice tedy při fixaci oběma očima budou dráždit na obou 

sítnicích stejná místa. Tvar skutečného horopteru potom závisí 

na vzdálenosti oka od pozorovaného předmětu. 

Vzdálenost do 2 m – konkávní křivka•	

Vzdálenost 2 m – frontoparalelní•	

Více než 2 m – konvexní křivka•	

Pozorované předměty, které jsou umístěny před a za horop-

terem, se promítají do zrcadlově obrácených míst sítnice. Jsou 

také vnímány jako jeden zfúzovaný obraz, který však má třetí 

rozměr – hloubku.

Je-li obraz umístěn zrcadlově stejně nazálně od makuly, 

vzniká nezkřížená fyziologická diplopie, která vyvolá v pozoro-

vateli dojem větší vzdálenosti.

Naopak při pozorování obrazu, který vzniká temporálně 

od makuly, máme dojem, že pozorovaný předmět je blíže 

k oku.

Jednoduché vidění je možné ještě v prostoru před a za ho-

ropterem, který nazýváme Panumův prostor. Tento prostor měří 

horizontálně 7–10 stupňů, ale oblast jemného hloubkového 

vidění je mnohem menší (15–20 minut). Ve vertikálním směru 

je tento prostor menší. Hloubková ostrost je přitom omezená 

vzdáleností fixovaného předmětu.

vzdálenost hloubka ostrosti

20 cm 0,05 mm

1 m 1 mm

10 m 10 cm

Problém, kdy paprsky nedopadají do žluté skvrny a oční 

svaly musí tuto odchylku nepřirozeně korigovat, můžeme 

diagnostikovat u 50–65 % populace.

Diagnostiku můžeme provést na Polatestu, kdy je korekční 

složkou prizmatická dioptrie.

U sportovců může pomoci i velmi malá korekce prizmatic-

kou dioptrií. Efekt je vždy velkým přínosem ke zvýšení zrakové 

výkonnosti. Je však nutné si uvědomit nežádoucí dopady brýlo-

vé čočky s prizmatickou dioptrií na další důležité aspekty vidění 

sportovce (např. zorné pole, okrajové vady brýlové čočky).

Mgr. Vilém Rudolf 

www.visusoptik.cz, vilem.rudolf@seznam.cz
Pokračování příště.

Rozšiřujeme naši maloobchodní síť očních optik 
GrandOptical v České republice.

Rádi bychom tímto nabídli možnost odkupu zavedených 
prodejen oční optiky na hlavních třídách 

větších českých měst.

Nabídky posílejte na e-mailovou adresu
development@grandoptical.cz

nebo zavolejte na kontaktní telefonní číslo 261 399 224.

placená inzerce
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Brzy po ukončení druhé světové 

války začala při nemocničních ústavech 

vznikat ortopticko-pleoptická oddělení. 

První oddělení vzniklo v Praze při II. Oční 

klinice právě díky profesoru Kurzovi. Za-

čátky oboru ortoptiky byly velice těžké, 

poněvadž nebyly dostupné skoro žádné 

informace, doba nebyla příliš nakloněna 

této problematice a také přístroje pro 

ortopticko-pleoptické cvičení bylo velmi 

těžké sehnat. Přesto na II. Oční klinice 

probíhaly pod dohledem profesora Kurze 

první školicí akce pro ortoptistky. Toto 

oddělení fungovalo jako školicí centrum 

až do roku 1979. V tomto roce bylo zahá-

jeno dvouleté pomaturitní specializační 

studium ortoptiky pro sestry v Brně při 

dnešním Národním centru ošetřovatelství 

a nelékařských zdravotnických oborů.

Přestože názory profesora Kurze byly 

opačné než tehdejší názory na problema-

tiku strabismu a amblyopie, začala brzy 

po otevření ortoptického oddělení při  

II. Oční klinice vznikat další ortoptická od-

dělení ambulantního typu po celé repub-

lice. Kromě těchto oddělení ambulantního 

typu se začaly objevovat také tzv. léčebny 

zrakových vad internátního charakteru. 

První internátní léčebna byla založena 

v roce 1945 v Kroměříži. Tato léčebna 

vznikla při očním oddělení v kroměřížské 

nemocnici. Zakladatelem byl primář Pur. 

Později byla léčebna přesunuta do budovy 

kláštera. V roce 2008 byla léčebna zrušena 

a vznikl stacionář, který pracuje doposud. 

Oční stacionář se opět vrátil do nemocni-

ce. Kapacita tohoto denního stacionáře je 

12 dětí. Děti jsou zde od pondělí do pátku 

po dobu 5–6 týdnů. Děti školou povin-

né zde chodí do speciální školy a děti 

předškolního věku navštěvují speciální 

mateřskou školku. Stacionář navštěvují 

děti z celé České republiky.

V roce 1952 vznikla samostatná Lé-

čebna zrakových vad ve Štramberku. Tuto 

léčebnu založil primář Svoboda. Léčebna 

přijímala děti z celého tehdejšího Česko-

slovenska. Její kapacita byla 50–65 dětí. 

Byly zde přijímány děti již od 4 let, horní 

věková hranice pro přijetí byla 10 let. Děti 

byly přijímány na dobu 5–10 týdnů na zá-

kladě ordinace očního lékaře. Probíhala 

zde školení lékařů z celého Českosloven-

ska. V roce 2000 byla Léčebna zrakových 

vad ve Štramberku definitivně uzavřena. 

Další známá léčebna vznikla v roce 

1953 ve Dvoře Králové nad Labem. Léčeb-

nu zrakových vad zde založil MUDr. Dra-

hanský. Tento lékař se stal průkopníkem 

československé ortoptiky, která skloubila 

ortoptika
Obor

Ortoptika je obor, který má v na-

šem státě dlouholetou tradici. 

První dochované zmínky o pro-

blematice šilhání pocházejí z období 

po druhé světové válce. Toto období je 

spojováno především se jménem profeso-

ra Kurze, který kladl důraz na včasný záchyt 

strabismu a také na jeho komplexní léčbu 

včetně chirurgického řešení. 

a jeho historie
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ortoptické cvičení se speciální výchovou 

a školním vyučováním. Kapacita léčebny 

byla 30 dětí. Ze začátku zde prováděli léč-

bu i výuku pedagogičtí pracovníci. Teprve 

od roku 1956 zde odbornou práci začaly 

vykonávat ortoptické sestry. Pořádaly se 

zde odborné semináře a vědecká zasedání, 

jejichž cílem bylo získat nové informace 

v oboru strabismu a amblyopie a také 

získat nové spolupracovníky. Od roku 

1995 je léčebna zařazena do Sdružení 

ozdravoven a léčeben a pracuje dodnes. 

Dnešní kapacita je 30 dětských pacientů. 

Děti se střídají po 6–8 týdnech, během 

roku se zde vystřídá asi 200 dětí. Pro 

školáky jsou zde 2 učitelky, které zajišťují 

pravidelnou školní výuku, menší děti zde 

mají mateřskou školku.

Ortopticko-pleoptická léčba internát-

ního typu se v této době velmi osvědčila, 

proto vznikala řada dalších internátních 

léčeben zrakových vad pro děti, napří-

klad v Ostravě či Třebíči. V současné době 

existuje pouze Léčebna zrakových vad 

ve Dvoře Králové nad Labem, z lůžkových 

očních oddělení zůstalo již jen ortoptické 

oddělení v Kroměříži. Ostatní léčebny 

a lůžková oddělení byla zrušena, mimo jiné 

z důvodu malého zájmu. Zrušení těchto 

oddělení způsobilo řadě rodičů problémy, 

poněvadž v každém kraji se nenachází ort-

optická ambulance. Proto jsou nyní rodiče 

nuceni dojíždět na nejbližší ortoptické 

oddělení někdy až sto kilometrů. 

V současné době se v České republice 

nachází 55 ortoptických pracovišť; 6 z nich 

je soukromých. 

Po vstupu České republiky do EU došlo 

ke změně v zákoně 96/2004 Sb. Byl zde 

zapsán požadavek na bakalářské studium 

ortoptistů, kteří mohou pracovat bez 

odborného dohledu. První ročník bakalář-

ského studia byl otevřen v roce 2009 při 

UP v Olomouci na Přírodovědecké fakultě 

pod laskavou záštitou RNDr. Františka Plu-

háčka, Ph.D.

Ortoptistky jsou sdružovány v České 

společnosti ortoptistek, která byla založe-

na již v roce 1994. 

V současné době se obor ortoptiky po-

týká nejen s malým počtem ortoptických 

ambulancí, ale zejména s nedostatečným 

množstvím erudovaných ortoptistů. 

Věříme však, že za pomoci očních lékařů, 

jejichž podporu tento obor má, se nám 

brzy podaří problém nízkého počtu ort-

optistů vyřešit otevřením dalšího studia. 

Pacientů, kteří potřebují péči ortoptisty, 

totiž nadále přibývá.

Mgr. Andrea Jeřábková

předsedkyně ČSO

andrea.jerabkova@email.cz

Literatura:

Divišová, G.: Strabismus, Avicenum Praha, 1979
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Společnost Omega Optix působí 
na českém trhu od roku 1993 
a patří mezi přední výrobce a dis-
tributory brýlových čoček v České 
republice. 

Nyní uvádí na český trh nové 
progresivní čočky EXACT DS vyrá-
běné podle analytických modelů 
poslední generace, díky nimž 
nositelé pocítí velmi významné 
zvýšení zrakové pohody.

Progresivní čočky EXACT DS při-
nášejí vylepšenou kvalitu progre-
sivních čoček, a to díky nejpokro-
čilejšímu softwaru technologie 
free form, která umožňuje vyro-
bit optimálně zobrazující progre-
sivní čočku. 
Refrakční hodnoty zákazníka 
jsou na plochu čočky přeneseny 
pomocí 3D počítačového modelu 
a s dalšími hodnotami, specifický-
mi pro konkrétního zákazníka se 
vytvoří progresivní design, který 
má takové množství variant, že je 
lze přizpůsobit každému oku pro 
konkrétní potřebu. 
Dioptrické hodnoty jsou digitál-
ně vybroušeny na zadní straně 
čočky a tak vzdálenost mezi 
okem a progresivním designem 
je minimalizována. Díky tomu 
jsou všechny zóny pohledu vý-
znamně rozšířené a stabilní. Je to 
jako při pohledu klíčovou dírkou: 
čím blíže jí jste, tím větší prostor 
za dveřmi vidíte.

Desatero výhod progresivních čoček Exact DS:
Progresivní individuálně optimalizovaný design na zadní ploše • 
podle refrakčních hodnot zákazníka.
Ideální pro dynamické vidění na všechny vzdálenosti s důrazem • 
na významné rozšíření zóny pohledu do všech vzdáleností, 
zejména pak s rozšířeným zorným polem při pohledu do dálky 
a na blízko.
Důraz na plynulost přechodů mezi jednotlivými zónami – zrak • 
se snadno přizpůsobuje díky jemné přechodové zóně.
Minimalizovaný efekt „houpání“ při pohybu hlavou.• 
Redukce zkreslení obrazu v okrajových zónách čočky.• 
Dokonale zpracovaná přední plocha, díky které je eliminováno • 
zkreslení a deformace.
Významné rozšíření zóny pohledu do všech vzdálenosti díky • 
progresivnímu designu na zadní ploše čočky.
Přirozené vidění – snadná a rychlá adaptace oka na všechny • 
vzdálenosti s důrazem na maximální ostrost vidění do dálky 
a na blízko.
Velmi dobrá snášenlivost při většině denních činností.• 
Vhodné do všech typů moderních obrub včetně úzkých.• 

Z hlediska využití jsou progresivní čočky Exact DS vhodné pro ši-
rokou škálu uživatelů a nejrůznější každodenní činnosti, zejména 
pak pro:

AKTIVNÍ ŽIVOT = čočky Exact DS jsou vhodné pro širokou škálu • 
uživatelů, zejména pak pro ty, kdo chtějí žít aktivně a nechtějí 
být ničím omezováni.
SPORT = snadné a rychlé přeostřování oka je pro sportovce • 
nezbytností.
ŘÍZENÍ AUTOMOBILU = řízení je činnost pro zrak zvlášť namáha-• 
vá. Neustálé přeostřování mezi vzdálenějšími a bližšími objekty 
před autem a palubní deskou je zdrojem únavy, kterou čočka 
Exact DS omezuje na minimum.
RELAXACE = opravdový odpočinek je podmíněn i odpočinkem • 
očí. Při čtení s Exact DS odpočívá opravdu celé tělo.
INDIKACE = progresivní čočky Exact DS jsou ideální pro prvo-• 
nositele progresivních čoček a pro všechny, kteří používají buď 
bifokální nebo jednoohniskové čočky na blízko i na dálku.

EXACT DS
nové progresivní čočky
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vyšetřování

Úvod

Barevné vidění je schopnost organis-

mu rozlišit objekty na základě vlno-

vé délky světla, které je od objektu 

odraženo, objektem propuštěno, nebo 

vyzařováno. U savců je barevného vidění 

dosahováno díky barevným receptorům, 

které obsahují pigment s rozdílnou spekt-

rální citlivostí (obr. 1). Jedná se o receptory 

krátkovlnné (S-čípky), středněvlnné (M-

čípky) a dlouhovlnné (L-čípky).

S-čípky mají tedy maximální spekt-

rální citlivost v oblasti pro modrou barvu 

(420–440 nm), M-čípky v oblasti pro 

zelenou barvu (534–545 nm) a L-čípky 

v oblasti pro červenou barvu (564–580 

nm)1. Tento model barevného vidění se 

také označuje jako RGB (red-green-blue) 

a koresponduje s tzv. trichromatickou te-

orií barevného vidění, která byla uvedena 

již v 19. století anglickým vědcem Tho-

masem Youngem a německým lékařem 

a fyziologem Hermannem Helmholtzem. 

V současné době je komplementárně 

k trichromatické teorii přijímána i tzv. 

oponentní Heringova teorie barevného 

vidění z roku 1872, která hovoří o antago-

nistickém zpracování barev červená-ze-

lená, žlutá-modrá a černá-bílá na úrovni 

horizontálních C buněk sítnice. 

Poruchy barvocitu

Poruchou barvocitu (colour vision 

defect – CVD) rozumíme neschopnost 

jedince rozeznat rozdíl mezi některými 

barvami. Nejčastěji se v populaci vysky-

tují vrozené CVDs. Můžeme se však setkat 

i s poruchami získanými, jejichž příčinou 

bývá poškození oka, optického nervu 

nebo mozku, případně expozice jedince 

určitým chemickým látkám. První práci 

o poruchách barvocitu publikoval anglický 

chemik John Dalton v roce 1798. Podle 

barvocitu

Současné
metody

obr. 1  Tři druhy barevných receptorů dle spek-
trální citlivosti1
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tohoto autora se tyto poruchy také někdy 

označují jako daltonismus2.

K vrozeným poruchám barvocitu patří 

monochromázie, která znamená totální 

ztrátu barvocitu kvůli absenci dvou nebo 

všech tří typů barevného pigmentu. Ty-

činková monochromázie je neschopnost 

rozeznat jakékoliv barvy. Bývá spojena 

s fotofobií, nystagmem a slabou zrakovou 

ostrostí. Čípková monochromázie je méně 

častá ztráta barvocitu při možnosti zacho-

vání relativně normálního vidění. Další 

vrozenou poruchou barvocitu je dichro-

mázie. Jedná se o absenci nebo dysfunkci 

jednoho typu barevných receptorů. Mezi 

dichromázie řadíme protanopii, deutera-

nopii a tritanopii. Při protanopii se jedná 

o úplnou absenci červených receptorů, 

při deuteranopii o absenci zelených a při 

tritanopii o absenci modrých receptorů  

(obr. 3, 4, 5). O anomální trichromázii ho-

voříme tehdy, je-li poškozen jeden typ ba-

revných receptorů. Protanomálie znamená 

sníženou schopnost vnímat červenou, 

deuteranomálie zelenou a tritanomálie 

modrou barvu. 

Z klinického hlediska bývají popiso-

vány celkové (totální) a částečné poruchy 

barvocitu. Částečné poruchy barvocitu 

jsou obvyklejší. Patří mezi ně porucha pro 

barvu červeno-zelenou a modro-žlutou 

(dichromázie, anomální trichromázie). 

Totální ztráta barvocitu neboli achroma-

topsie je neschopnost vidět barvu. Příči-

nou může být získaný defekt, tj. zraková 

agnózie neboli mozková achromatopsie 

(defekt je ve zrakové kůře), anebo vrozený 

defekt, tj. čípková nebo tyčinková mono-

chromázie. 

Vrozené poruchy pro červeno-zele-

nou barvu (protanopie, deuteranopie, 

protanomálie a deuteranomálie) jsou 

přenášeny recesivními geny, které leží 

na heterochromozomech X. Vzhledem 

k tomu, že u žen může být tento gen vy-

jádřen dvěma různými alelami a u mužů 

nikoliv, jsou těmito poruchami barvocitu 

častěji zasaženi muži. Oproti tomu tritano-

pií nebo tritanomálií jsou zasaženi stejně 

muži i ženy, protože postižený gen leží 

na sedmém autozomu. 

Výskyt poruch barvocitu v populaci 

je velice variabilní a závisí na lokalitě 

a uzavřenosti komunity. Nejčastěji se 

celosvětově v populaci objevuje porucha 

pro červeno-zelenou barvu (7–10 %), a to 

u mužů. Z toho je 5,0 % deuteranomálií, 

2,6 % protanomálií a protanopií a 1,2 % 

deuteranopií. U žen se celosvětově nejčas-

těji objevuje deuteranomálie (0,35 %)2.

Porušený barvocit představuje pro 

jedince značné omezení a komplikace. Ne-

porušený barvocit je v některých zemích 

obr. 5  Tritanopie2

obr. 2  Normální barevný vjem2

obr. 3  Protanopie2

obr. 4  Deuteranopie2
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podmínkou pro výkon povolání, jako je 

strojvůdce, pilot, námořník atd. 

Současné metody 
vyšetřování barvocitu

V současné době existuje velké množ-

ství testů pro vyšetřování barvocitu, které 

se používají pro klinické testování nebo 

pro vědecké účely. Podle účelu můžeme 

tyto testy rozdělit na tři skupiny. Do první 

skupiny patří testy pro rozlišení vrozeného 

a získaného defektu barvocitu. Do druhé 

skupiny řadíme testy, které umožňují určit 

druh a míru poškození barvocitu. Testy ze 

třetí skupiny slouží pro stanovení významu 

barevného defektu vzhledem k určitým 

typům zaměstnání. 

Podle způsobu provedení a vyhodno-

cení je možné tyto testy rozdělit do čtyř 

kategorií. Jedná se o kategorie rozlišova-

cích, seřazovacích, míchacích a pojmeno-

vávacích testů. Do kategorie rozlišovacích 

testů patří pseudochromatické testy (PIC 

tests). Existuje mnoho variant PIC testů. 

První a nejrozšířenější z těchto testů, Ishi-

hara test (obr. 6), byl publikován již v roce 

19063. V principu se u PIC testů jedná o to, 

že objekt (číslo, písmeno, symbol) tvořený 

různě barevnými a různě velkými tečkami 

je umístěn na pozadí, které vykazuje určitý 

rozdíl v barevnosti. 

Dalšími testy, které patří do kategorie 

PIC testů, jsou American Optical Hardy-

Rand-Rittler Plates (AOHRR), Standard 

Pseudochromatic Plates (SPP) a Color 

Vision Testing Made Easy (CVTME). Testy 

AOHRR byly poprvé publikovány v roce 

1955 firmou Richmond Products a v sou-

časné době je na trhu již jejich čtvrtá 

verze. Testy SPP jsou k dispozici ve dvou 

vydáních. První vydání je zaměřeno 

na vyšetřování poruch barvocitu v oblasti 

červená-zelená a druhé vydání se specia-

lizuje na získané poruchy barvocitu. Testy  

CVTME publikované Waggonerem použí-

vají pouze symboly a jsou určené přede-

vším pro vyšetřování barvocitu u dětí. 

Do kategorie seřazovacích testů patří 

Farnsworth-Munsell 100 Hue Test (FM100), 

Farnsworth-Munsell Dichotomous D-15 

nebo Panel D-15 test (D-15), Lanthonyho 

Desaturated D-15 test, Adams Desaturated 

D-15 Test a Lanthony New Colour Test. Test 

FM100 byl vyvinut v roce 1940 na základě 

Munsellova systému barev (Munsell hue, 

chroma, value)4. Munsellův systém barev 

(obr. 7) je příkladem barevného pořadí za-

loženého na základě stejných percepčních 

úrovní. Barvy testu FM100 se proto shodují 

v jasu (value) a sytosti (chroma) a odlišují 

se v odstínu (hue)5. 

V Munsellově systému barev rozlišu-

jeme pět odstínů (hues) – červený (R), 

žlutý (Y), zelený (G), modrý (B) a purpu-

rový (P), které spolu vytvářejí ještě další 

typy – RY, YG, GB, PB a RP. Každý odstín 

se dělí na 10 pododstínů (1 RP až 10 RP), 

takže Munsellův systém obsahuje celkem 

100 odstínů barev. Farnsworth zjistil, že pro 

vyšetřované je problém rozlišit některé 

odstíny barev, proto z Munsellova systému 

barev vyřadil 15 odstínů. Farnsworthův 

test tedy obsahuje 85 barevných terčů, kte-

ré jsou rozděleny do čtyř boxů. První box 

obr. 6  Ishihara test
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obsahuje terče 85–21, druhý 22–42, třetí 

43–63 a poslední 64–84. První a poslední 

terč v každém boxu je pevný a ostatní jsou 

pohyblivé. Vyšetřovaná osoba má za úkol 

seřadit pohyblivé terče dle jejich odstínu 

mezi pevnými terči. Na základě pořado-

Age and FM100 scores
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obr. 7  Munsellův systém barev

obr. 8  Závislost TES na věku6

vých vztahů mezi jednotlivými terči u testu 

určujeme tzv. celkové chybové skóre (TES). 

Hodnota TES je závislá na věku. Do dvaceti 

let klesá a poté pozvolna narůstá (obr. 8). 

Tento test je vhodný zejména pro tes-

tování získaných poruch barvocitu a také 

pro zjišťování kvality barvocitu u jedinců 

s normálním barvocitem, kteří pracují 

v textilním nebo módním průmyslu. 

Nevýhodou tohoto testu je horší rozlišení 

mezi normálním barvocitem a anomální 

trichromázií. 

Farnsworth-Munsell Dichotomous 

D-15 nebo Panel D-15 test (D-15) je 

zkrácenou verzí testu FM100 a je široce 

používán pro hodnocení získaných poruch 

barvocitu. Lanthonyho Desaturated D-15 

test, na rozdíl od D-15 testu, který použí-

vá Munsell value 5 a chroma 4, používá 

Munsell value 8 a chroma 2, takže rozdíly 

mezi barvami jsou menší. Doporučené 

osvětlení pro tento test je proto také vyšší 

(600–800 lx). Test se používá pro zjišťování 

získaných poruch barvocitu a navazuje 

na D-15 test tak, že je zde možné dále 

analyzovat CVD nalezené na D-15 testu. 

Adams Desaturated D-15 Test7 je stejný 

jako standardní D-15 test, ale obsahuje 

Munsell chroma 2. Byl původně vyvinut 

pro zjišťování získaných CVDs, ale zjistilo 

se, že díky jeho vysoké spolehlivosti se 

výborně hodí pro diagnostiku vrozených 

CVDs. Tento test není v současnosti ko-

merčně dostupný. Na trhu je dostupná 

pouze verze testu, která obsahuje Munsell 

chroma 4 a 2 produkovaná Hahnem8. 

Lanthony New Colour Test je navržený 

pro testování získaných CVDs, ale hodí se 

i pro vrozené CVDs. Test je kombinací seřa-

zování terčů dle odstínu (hue), rozdělování 

barevných a šedých terčů a seřazování 

šedých terčů dle jejich reflektivity. Test má 

čtyři úrovně obtížnosti – Munsell chroma 

2, 4, 6 a 8. V první fázi má pacient za úkol 

rozdělit barevné a šedé terče. Druhá fáze 

testu je seřazovací a v poslední fázi pacient 

určuje, zda zbývající barevné terče jsou 

tmavší než šedé. Lanthony New Colour 

Test je vhodný i k průkazu zpožděného 

vývoje v rozlišení v modro-žluté oblasti 

u dětí do šesti let. 

Další velkou kategorií testů jsou tzv. 

míchací testy. Sem bychom mohli zařadit 

anomaloskop, OSCAR (Medmont C-100), 

The City University Test (CUT) a Inter-
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Society Color Council Colour Matching 

Aptitude Test (CAT). Tyto testy jsou zlatým 

standardem pro rozlišení poruch pro 

červenou a zelenou barvu. Jsou založeny 

na principu Rayleighova vztahu9, tj. červená 

+ zelená = žlutá. První komerčně vyráběný 

anomaloskop (The Schmidt and Haensch 

Nagel Anomaloscope Mark 13) používal 

k mísení barvy o vlnových délkách 670,8 

nm a 546 nm. Tento přístroj je v současné 

době stále považován za zlatý standard pro 

diagnostiku poruch pro červenou a zelenou 

barvu. Komerčně dostupnými alternativami 

tohoto testu jsou přístroje Neitz OT ano-

maloskop (používá filtry místo disperzních 

prizmat) a Oculus Heidelberg, který využívá 

LED diody. Přístroj Oculus Heidelberg Mk 2 

obsahuje kromě Rayleighova vztahu ještě 

Morelandův vztah (modrá 436 nm + zelená 

490 nm = modrozelená 480 + 580 nm), kte-

rý slouží pro odlišení poruch pro modrou 

barvu. Oba tyto přístroje využívají škálu od 0 

do 73, přičemž za správnou hodnotu u nor-

málního barvocitu je považována hodnota 

423. Rayleighův vztah u anomaloskopu 

umožňuje plnou klasifikaci vrozených 

CVDs, rozlišení mezi anomální trichromázií 

a normálním barvocitem, mezi anomální 

trichromázií a dichromázií a identifikuje 

extrémní anomální trichromáty10.

Test OSCAR (Medmont C-100) je 

založen na principu blikajících LED diod 

červené a zelené barvy (obr. 9). 

Vyšetřovaný má za úkol nastavit frek-

venci blikání jednotlivých barev tak, aby 

světlo blikalo žlutě a zároveň s nejmenší 

frekvencí. Jedinci s poruchou vnímání 

červené barvy musí proto nastavit větší 

frekvenci u červené barvy. Nevýhodou 

tohoto zařízení je nižší rozlišení deuterano-

málie. The City University Test (CUT) není 

pravý míchací test12. Jedná se o úpravu 

klasického D-15 testu, ze kterého se pou-

žije celkem 5 barev. Jedna barva se položí 

do středu listu papíru. Na okraje papíru se 

položí jedna barva sousední k centrální 

barvě z D-15 testu a další tři barvy, které 

leží na liniích záměny D-15 testu, se rozloží 

ke zbývajícím třem hranám listu papíru. 

V současné době existuje již třetí vydání 

tohoto testu. Inter-Society Color Council 

Colour Matching Aptitude Test (CAT) slouží 

především k vyhodnocení nadprůměr-

ného barvocitu. Vyšetřovaný má za úkol 

najít k danému barevnému terči takový, 

který se liší pouze v sytosti. K dispozici 

jsou červené, zelené, žluté a modré série 

terčů. Tento test se často používá jako 

alternativní k testu FM100. Tento test 

není komerčně dostupný, je však možné 

použít test Graham HSV, který je vystavěn 

na stejném principu. 

Poslední kategorií testů jsou pojme-

novávací testy, které se nejčastěji používají 

při testování strojvůdců, námořníků, pilotů 

nebo řidičů, protože nejlépe simulují reálné 

životní situace. K těmto testům řadíme 

Farnsworth Lantern (FaLant) Test, Holmes-

Wright Lantern Test (H-W) a další. FaLant test 

byl vyvinut jako test pro americké námořnic-

tvo13. U tohoto testu se používá červená, ze-

lená a bílá barva, podle barev používaných 

u námořnictva. FaLant test je obtížnější než 

D-15 test, proto se používá k lepší klasifikaci 

menších barevných defektů nalezených 

na D-15 testu. Chyba nalezená na D-15 

testu je většinou nalezena i na FaLant testu, 

ovšem správné vyhodnocení D-15 testu 

nezaručuje správné vyhodnocení FaLant 

testu14. FaLant test již není v současné době 

komerčně dostupný, je však možné místo 

něho použít zařízení Stereo Optical OPTEC 

900. Holmes-Wright Lantern Test (H-W) se 

v současné době již nepoužívá. Dříve se 

používal pro zjišťování poruch u námořníků 

a letců. Test obsahoval červenou, zelenou 

a bílou barvu, kterou vyšetřovaný musel 

umět rozpoznat a pojmenovat. 

Vyšetřování barvocitu 
na moderních LCD 
tabulích

Na Klinice nemocí očních a opto-

metrie FN USA nejčastěji používáme 

k vyšetřování barvocitu Lanthonyho test 

a moderní LCD tabule, jejichž součástí 

je Ishihara test a test FM100. Test FM100 

jako jediný z těchto testů umožňuje 

i kvantitativní skórování a porovnání se 

obr. 9  Test Medmont C-10011
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statistickými normami. Proto se hodí nejen pro klinické použití, 

ale i pro výzkumné účely. Vyšetřování probíhá monokulárně, 

přibližně z metrové vzdálenosti, při osvětlení 200–250 lx. 

Pacient má za úkol pomocí počítačové myši seřadit barevné 

terče tak, aby na sebe navazovaly barevným odstínem a vy-

plnily prostor mezi fixním prvním a poslední terčem u každé 

ze čtyř sérií. Pacient kontroluje pozici celkem 85 barevných 

terčů. U testu FM100 vyhodnocujeme polaritu a celkové skóre 

(TES). Nejvhodnější metodou pro vyhodnocení tohoto testu je 

metoda tzv. Momentu ochabnutí barvocitu (Moment of Inertia 

Method – MOI) podle Vingryse a King-Smitha15. Tato metoda 

počítá s rozdílem v odstínu barvy (hue) a podle jednotlivých 

barevných rozdílových vektorů (CDVs) vypočítává úhel odstínu 

(hue angle). Výsledky získané pomocí této metody lze velice 

přesně a efektivně interpretovat pomocí stanovení indexu 

záměny (confusion index), indexu výběru (selectivity, scatter 

index) a celkového chybového skóre (TE). Metoda může být 

použita ve spojení s D-15 panelovým testem, testem FM-100 

a testem D-15DS (desaturovaný)15. 

Principem metody MOI jsou kalkulace, které vycházejí 

z transformace barevného trojúhelníku z roku 1931 (CIE, nověji 

CIELUV). Každý z jednotlivých terčů má svou konkrétní polohu 

v tomto trojúhelníku (obr. 10) a je možné stanovit jeho barevný 

rozdílový vektor (CDV).

Orientace CDV je funkcí typu barevného defektu a délka 

CDV ukazuje stupeň závažnosti poruchy barvocitu. Všechny 

relativní CDVs pro jednotlivé terče je možné zanést do diagramu 

(obr. 11) a provést jejich sumaci. Výsledkem je velký a malý rádius 

(major radius, minor radius, obr. 12), který ukazuje na maximální 

a minimální moment ochabnutí barvocitu. 

Orientace velkého rádiusu udává maximální ochabnutí 

barvocitu a například u protanomálií je jeho úhel kolem +9° 

(obr. 13). Tento úhel nazýváme úhlem záměny (confusion 

angle). Orientace malého rádiusu udává minimální ochabnutí 

barvocitu. U protanomálie se jedná o úhel kolem –83°. Pokud se 
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obr. 10  Pozice jednotlivých terčů D-15 testu v barevném trojúhelníku 
(CIELUV)

obr. 11  Orientace jednotlivých CDVs v barevném prostoru normálního 
trichromáta

obr. 12  Sumace jednotlivých CDVs a orientace maximálního a minimál-
ního rádiusu v barevném prostoru u normálního trichromáta
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jedná o jedince s neporušeným barvocitem, je velikost velkého 

a malého rádiusu přibližně stejná a jejich prostorová orientace 

je jako na obr. 12. 

Velikost velkého a malého rádiusu je použita pro kvantifikaci 

závažnosti barevného defektu. Délka velkého rádiusu udává 

C-index (confusion index), který ukazuje na závažnost poru-

chy barvocitu. C-index vypočítáme jako poměr subjektivního 

maximálního rádiusu a maximálního rádiusu pro neporušený 

barvocit. V ideálním případě je tedy C-index roven 1. Hodnota 

C-indexu 1,60 se používá pro rozdělení normálního a porušené-

ho barvocitu. Z poměru velkého a malého rádiusu vypočítáme 

S-index (selectivity, scatter index). Nízký S-index (do 2,00) uka-

zuje na náhodné rozložení terčů. Čím větší je hodnota S-indexu, 

tím větší je polarizace defektu. Celkové chybové skóre (TE) 

u MOI vypočítáme jako druhou odmocninu součtu druhých 

mocnin velkého a malého rádiusu. 

Autoři Vingrys a King-Smith prováděli retrospektivní studii 

na celkem 105 jedincích. U 45 jedinců nebyla nalezena porucha 

barvocitu. Čtyři jedinci měli získanou poruchu a 56 jedinců 

mělo vrozenou poruchu barvocitu. Díky této studii byla sta-

novena normativní data pro metodu MOI (tab. 1), díky kterým 

je možné odlišit nejen to, zda se jedná o vrozený nebo získaný 

defekt barvocitu, ale i jednotlivé typy barevných defektů a jejich 

závažnost.

Závěr

Vyšetřování barvocitu patří k důležitým diagnostic-

kým metodám v optometrii a oftalmologii. Vhodný test 

můžeme použít k odlišení vrozeného a získaného defek-

tu barevného vidění, k určení typu a závažnosti defektu 

barevného vidění nebo k vyšetření barvocitu pracovníků 

v oborech, jako je výroba barev, textilní průmysl, doprava obr. 13  CDVs a orientace velkého a malého rádiusu u protanomálie

U*

V *

–40 –20 0 20

15

14

13

12

11

10

9

8
7

6

4

5

3

2

P.

1

P

Rp

40
–40

–20

0

20

40

B. PROTANOPE

–40 0

7
63

5

2

1

10

4 12

8 9
15

14 13 11

40

–30

0

30

B. PROTANOPE

Results

Radius

Type of color vision
Number 

in sample Angle S-index C-index Major Minor TES TCDS

Normals:

 No error 45 62,0 1,38 1,00 9,2 6,7 11,4 165

Acquired color defects:

Optic atrophy A. 1 81,7 1,09 3,00 27,7 25,4 37,6 487

Optic atrophy B. 1 –80,8 2,35 1,60 16,3 6,4 17,5 202

Maculopathy A. 1 71,8 2,31 1,92 17,7 7,8 19,3 256

Maculopathy B. 1 71,3 1,95 1,44 13,3 6,8 14,9 211

Averages for congenital color defectives:

Protanopes 12 +8,8 6,16 4,20 38,8 6,6 39,4 525

Protanomals 5 +28,3 1,97 1,95 18,0 8,2 20,4 253

Deuteranopes 23 –7,4 6,19 4,10 37,9 6,3 38,4 525

Deuteranomals 12 –5,8 2,99 2,75 25,4 9,6 27,5 350

Tritans 4 –82,8 3,94 2,60 24,0 6,4 24,9 300

tab. 1  Normativní data ze studie Vingryse a King-Smitha15
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a armáda. Testy pro vyšetření barvocitu můžeme rozdělit 

do čtyř základních skupin. Jedná se o rozlišovací testy (dif- 

ference nebo pseudoisochromatic tests), míchací testy 

(matching tests), seřazovací testy (arrangement tests) a po-

jmenovávací testy (naming tests). K nejznámějším a nejpo-

užívanějším testům patří Ishihara test nebo jeho modifikace 

podle Rjabkina, Farnsworth-Munsell 100 Hue Test (FM100), 

Lanthonyho Desaturated D-15 test, anomaloskop a Farnsworth 

Lantern (FaLant) Test. V současné době se k vyšetřování barvo-

citu velmi často využívá elektronická verze testu FM100. Tato 

modifikace testu FM100 podle Vingryse a King-Smitha je velice 

přesná a umožňuje nejen základní rozlišení vrozeného a získa-

ného defektu barvocitu, ale také přesné stanovení jeho typu 

a závažnosti. Pomocí dílčích parametrů testu (C-index, S-index, 

confusion angle, total error) je možné výsledky tohoto testu 

využít i pro statistické vyhodnocení, což umožňuje prospektivní 

i retrospektivní sledování pacientů s poruchou barvocitu. 

Mgr. Petr Veselý, DiS., veselype@seznam.cz

Asistent Katedry optometrie a ortoptiky, LF MU v Brně 
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Kontrolní otázky

1.  Oponentní teorii barevného vidění poprvé uveřejnil:

a. Thomas Young v roce 1850

b. Ewald Hering v roce 1872

c. Isaac Newton v roce 1706

2.   První práci na téma vrozené poruchy barvocitu publikoval 

John Dalton v roce:

a. 1798

b. 1758

c. 1789

3.   Nejčastější poruchou barvocitu je porucha pro:

a. červenou

b. modrou

c. zelenou

4.   Ishihara test, který byl publikován již v roce 1906, patří 

do skupiny testů:

a. pojmenovávacích

b. rozlišovacích 

c. seřazovacích

5.   Munsellův systém barev rozlišuje celkem:

a. 100 odstínů

b. 85 odstínů

c. 15 odstínů

6.   Celkové chybové skóre (TES) u Farnsworth-Munsellova 

testu během života jedince:

a. roste 

b. klesá

c. nemění se

7.   Podle Rayleighova vztahu u anomaloskopu mícháme tyto 

barvy:

a. modrou a zelenou

b. červenou a zelenou

c. modrou a červenou

8.   Mezi pojmenovávací testy (naming tests) řadíme:

a. Farnsworth Lantern Test (FaLant)

b. anomaloskop

c. Lanthonyho D-15 test

9.   Druh barevného defektu u metody MOI dle Vingryse 

a King-Smitha určíme podle:

a. CDV jednoho barevného terče

b. C-indexu

c. úhlu záměny (confusion angle)

10.   Hodnota C-indexu, která rozděluje porušený a neporuše-

ný barvocit, je:

a. 1,20

b. 1,60

c. 2,00

Správné odpovědi naleznete v textu.

HlEdáME
Oční optika přijme dílenského optika (optičku).

V případě zájmu volejte na telefon 602 357 210.

placená inzerce
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  Věkem
podmíněná

makulární
degenerace
aneb proč ji optik musí znát

Přirozený proces stárnutí je charakteristický pro každého člověka. Stárnutí 
není projevem nemoci, každá buňka těla má svůj životní čas daný. Tak, 
jak stárne pokožka, svaly začínají ochabovat a orgány zmenšovat svoji 

výkonnost, podobně i zrak reaguje na léta své činnosti jistým omezením své 
funkce. Člověk se hůře adaptuje na tmu, ubývá schopnost stereopse, kontrastní 
citlivosti, barvocitu. Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) může 
být nebezpečná mimo jiné i tím, že její projev v raných stadiích může vypadat 
právě jako onen přirozený proces stárnutí celého organismu. Patologie je však 
s dnešními poznatky rozeznatelná. Rád bych se v následujících odstavcích 
zaměřil na klinický popis VPMD.

Věkem podmíněnou makulární dege-

neraci rozdělujeme podle jejího projevu 

na dvě formy – na suchou a vlhkou. První, 

suchá forma – nonexsudativní – je častější, 

postiženo je kolem 85–90 % pacientů. 

Výskyt druhé – exsudativní  formy – není 

tak častý, z 85 % však zodpovídá za těžkou 

ztrátu pacientova zraku.

Suchá forma

Sítnice, konkrétně její pigmentový epitel, 

čelí velice vysokým metabolickým dějům. Při 

procesu jsou využité buňky fagocytovány 

sousedními a tím dochází ke snížení jejich 

absolutního počtu. Suchá forma je cha-

rakteristická především výskytem drúz, což 

jsou útvary uložené uvnitř kolagenní vrstvy 

Bruchovy membrány, složené z odpadních 

materiálů procesu vidění. Podle vzhledu 

a velikosti dělíme drúzy na tvrdé a měkké.

Tvrdé drúzy (obr. 1) jsou velikostně pod 

hranicí 63 µm, vzhledově se jeví jako malá 

dobře ohraničená depozita žlutavého 

zbarvení. Při výskytu tohoto typu drúz je 

poměrně malé riziko gradace do pozdních 

forem VPMD, s rostoucím počtem však 

hrozí riziko přechodu v drúzy měkké.

Jako měkké drúzy (obr. 2) označujeme 

útvary větší než 63 µm, neohraničeného 

tvaru. Postupem času mohou splývat 

do větších celků, ale naopak také spon-

tánně vymizet, což však bývá spojováno 

2. část
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se vznikem atrofií sítnicových vrstev. Po-

kud se měkké drúzy vyskytují na foveolární 

oblasti sítnice, vyvolávají při pozorování 

Amslerovy mřížky deformitu linií, hovoří-

me pak o metamorfopsii.

Vlhká forma

Přítomnost měkkých splývajících drúz 

je téměř vždy pomyslným startovacím 

motorem ke vzniku vlhké formy VPMD. 

Ta je charakteristická především vznikem 

tzv. chorioidální neovaskulární membrány 

(CNV). Drúzy na vnitřní straně Bruchovy 

membrány vytvářejí vrstvu detritu mezi 

ní a pigmentem sítnice, přičemž je snížen 

přísun kyslíku a živin z choriokapilaris. Na-

snadě je vznik ischemie, jež vede postižené 

buňky k produkci faktoru VEGF, který je 

hlavním iniciátorem vzniku a maturace 

CNV. Dalším klinickým příznakem mohou 

být ablace retinálního pigmentového epi-

telu, subretinální krvácení v oblasti makuly, 

retinální angiomatózní proliferace, polypo-

idní chorioidální vaskulopatie, terminálním 

stadiem je pak disciformní jizva.

Ablace retinálního  
pigmentového epitelu

Postihne-li ablace centrum fovey, je 

prognóza vždy velice špatná. Tato fáze je 

charakteristická zdvižením vrstvy sítnico-

vého epitelu od Bruchovy membrány.

Chorioidální  
neovaskulární membrána

Při poškození Bruchovy membrány 

v ní vznikají fenestrace, které pak dovolují 

prorůstání novotvořených cév chorioka-

pilaris do prostoru pod retinální pigment 

až k neuroretině. Tím vzniká edém v po-

stižené oblasti, který značí přítomnost 

CNV (obr. 3).

Rizikové faktory VPMD

Určení přesné příčiny vzniku věkem 

podmíněné makulární degenerace je stále 

předmětem mnoha výzkumů a studií, 

jejichž výsledky jsou poměrně značně ne-

konzistentní. Z mnoha domnělých příčin 

zůstává několik celkem jasných důvodů 

pro vznik VPMD.

obr. 1  Suchá forma VPMD – tvrdé drúzy

obr. 2  Suchá forma VPMD – měkké drúzy

obr. 3  Přítomnost CNV
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Věk a genetické  
predispozice

Jak již z názvu vyplývá, je VPMD spojena zejména s věkem. 

Věk je hlavním rizikovým faktorem rozvoje nemoci, jejíž obvyklé 

projevy se velice citelně zhoršují zejména po 75. roce. Geny se 

spolu s prostředím, ve kterém člověk žije, promítají do rizikových 

faktorů a zdá se, že přítomnost rodinných precedencí značně 

zvyšuje riziko výskytu VPMD. Poměrně jistě prokázaným činite-

lem vzniku VPMD je kouření. Studie uvádí, že u kuřáků existuje až 

2x větší riziko vzniku neovaskularizací cévnatky. S kouřením jsou 

samozřejmě spjaty i účinky na kardiovaskulární systém, které pak 

mohou přispívat ke vzniku exsudativních forem VPMD.

Oxidační stres
Po celou dobu života náš organismus podléhá škodlivým 

vlivům reaktivních kyslíkatých radikálů. Tyto chemické hyperre-

aktivní látky, kterým se říká volné radikály, urychlují stárnutí oxi-

dací základních složek buňky (DNA, proteiny, lipidy). Oko je kvůli 

svému vystavení světlu hlavním cílem stárnutí vlivem zmíněných 

radikálů. Absorpci světla očními tkáněmi totiž doprovází přenos 

energie, který iniciuje fotochemické reakce za vzniku volných 

radikálů, což podporuje vznik oxidačního stresu. V oku, především 

pak v makulární oblasti, se vyskytuje pigment tvořený karotenoidy 

luteinem a zeaxantinem. Jejich úlohou je filtrovat modré světlo 

a tím předcházet fotoindukovanému oxidačnímu stresu. Modré 

světlo je totiž nejenergetičtější světlo, které se dostává na sítnici, 

protože ultrafialové záření je absorbováno přední částí oka. Zdá 

se tedy pravděpodobné, že strava chudá na lutein může vyvolat 

snížení makulárního pigmentu, čímž se zvýší vznik sítnicového 

oxidačního stresu a vznik VPMD.

Přesné určení rizikových faktorů je velmi obtížné, existuje 

mnoho vlivů, které by na VPMD mohly více, či méně působit. 

Nejčastěji se uvádí cholesterol, pohlaví, rasa, svoji úlohu může 

hrát i sociální a ekonomická úroveň, ale také katarakta, světlá 

duhovka apod.

Základní  
vyšetřovací metody

Vyšetření zrakové ostrosti je u VPMD takřka prvotním kritéri-

em pro stanovení pacientova stavu. Měření se provádí na dálku 

a na blízko. U pacientů je vhodné vyšetření pomocí Amslerovy 

mřížky, dále pak biomikroskopické vyšetření, vyšetření kontrast-

ní senzitivity a barevného vidění. V následujících odstavcích si 

tyto metody úzce související s VPMD popíšeme.

Vyšetření Amslerovou mřížkou (obr. 4) je velmi jednoduché 

vyšetření, které by mělo být standardem při vyšetření pacientů 

nad 40 let. Pacient při fixaci na bod uprostřed mřížky pozoruje 

její uspořádání a hlásí případné defekty, tzv. metamorfopsie, 

které jsou známkou patologie na sítnici. Nepochybnou výhodou 

je možnost provádění vyšetření samotným pacientem doma, 

s tím, že objeví-li deformaci obrazu, včas vyhledá očního lékaře. 

Vyšetření se provádí přibližně ze vzdálenosti 30 cm. Pokud má 

pacient korekci na tuto vzdálenost, použije ji.

mtp_optyka10_77x252_czeska   2 10/14/10   1:08:16 PM
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Omega MAX
Nová antireflexní vrstva
Maximální ochrana před každodenním poškozením

Brýle současnosti nevyhnutelně vyžadují povrchově odolnější čočky. Nepatrné 
poškrábání čoček, při každodenním používání mohou vzniknout kdekoliv a kdykoliv. 
Nová povrchová úprava Omega MAX má vynikající odolnost proti mikro poškrábání,
díky exklusivnímu procesu, který ji řadí k nejkvalitnějším, což potvrzují testy nezávislých 
zkušeben kvality.
Omega MAX zlepšuje kontrast a ostrost vidění neutralizací nežádoucích 
odlesků a ochranu povrchu čoček proti vodě, otiskům prstů a prachu. 
Omega MAX, to nejlepší pro dlouhotrvající vizuální komfort.
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Biomikroskopické vyšetření

Provádí se v mydriáze pomocí štěr-

binové lampy. Je to základní vyšetřovací 

metoda, která je nám schopná neinvazivní 

cestou poskytnout cenné informace 

o oblasti pacientovy sítnice. Vyšetřujeme 

tedy na štěrbinové lampě, abychom však 

dosáhli co nejvyššího zvětšení, používáme 

tzv. Goldmanovu čočku, nebo silné spojné 

čočky o hodnotách 90, 78, 66 D. Nespor-

nou výhodou je možnost binokulárního 

vjemu dané oblasti. Alternativou může být 

vyšetření pomocí indirektního oftalmosko-

pu, při němž je sice obraz zvětšený pouze 

4x, ale pozorovaná oblast je větší.

Dalším možným vyšetřením je vyšet-

ření kontrastní senzitivity, což je velmi 

cenný doplněk pro vyšetření zrakové 

ostrosti. Každá vada zraku, ať už se jedná 

o refrakční vadu, či o onemocnění, ubírá 

krom zrakové ostrosti také kontrast vní-

maného okolí. Taková ztráta pak do nor-

málního života přináší diskomfort při čtení 

novinového textu, při rozeznávání obliče-

jů apod. Proto byla vědci zabývajícími se 

výzkumem zrakových funkcí vyvinuta tzv. 

Pelliho-Robsonova tabule, která používá 

Sloanova bezpatková tiskací písmena. Ta 

jsou uspořádána do trojic o progresivně 

klesajícím kontrastu. Existují tabule pro 

pravé a levé oko zvlášť, aby se zamezilo 

využití paměti při testování. Hodnocení 

tohoto vyšetření je následující – pokles 

vizu o tři řady značí středně těžkou, pokles 

o šest řad pak velmi těžkou změnu kon-

trastní citlivosti. Důležité je při vyšetření 

přirozené osvětlení tabule.

Barevné vidění zajišťují čípkové 

fotoreceptory sítnice. Jeho poruchy jsou 

buď vrozeného charakteru, nebo získa-

né. Pokud jsou získané, jsou způsobeny 

očními onemocněními, jako např. VPMD. 

V současné době se používají dva způsoby 

zjišťování barvocitu – pseudoizochroma-

tické tabulky a testy barevné preference.

Pseudoizochromatické tabulky spo-

čívají v různě barevných a velikostně 

odlišných bodech, které vytvářejí obrazec 

lišící se svojí barvou od barvy pozadí (číslo, 

písmeno). Barvy jsou koncipovány tak, aby 

je subjekt s poruchou barvocitu neroze-

znal. Většina těchto tabulek je určena pro 

vyšetření vrozených poruch barvocitu. Pro 

zjištění poruch získaného barvocitu nejsou 

příliš vhodné.

Testy barevné preference existují 

ve dvou provedeních, liší se detailností, 

kterou dokážou vnímání barvocitu po-

psat. Jsou založeny na postupném řazení 

barev dle jejich odstínu a poskytují velmi 

detailní popis pacientova barvocitu. Tento 

test (např. Farnsworthův-Munsellův 100 

Hue test) je však velmi náročný, časově 

i mentálně. Pro všechny uvedené testy 

platí důležitost správného osvětlení.

Předchozí vyšetřovací metody jsou 

schopny nám poskytnout důležité in-

formace o stavu pacientova zraku. S po-

stupem času a vývojem techniky se 

však otevřela nová cesta v pozorování, 

zde konkrétně lidské sítnice. Dokážeme 

in vivo pozorovat tkáně, jejich struktury 

a případné defekty – to vše velice detailně, 

s možností digitální dokumentace.

Fluorescenční angiografie, popř. OCT, 

jsou součástí celkového vyšetření pacienta 

s VPMD. Každá část takového vyšetření má 

svůj podíl v konečném zhodnocení stavu, 

chceme-li stadia onemocnění. Biomikro-

skopie nám může poukázat na přítomnost 

chorioidální CNV, fluorescenční angio-

grafie nám však určí její přesné umístění, 

velikost, typ. Význam samozřejmě plní i při 

sledování výsledků terapie.

Celé spektrum vyšetření se samozřej-

mě nedá popsat v jednom článku, je však 

důležité pro význam optometrie znát, 

a hlavně používat Amslerovu mřížku. Měj-

te ji po ruce k dispozici pro své klienty.

V dalším pokračování nás čeká cesta 

možnou terapií VPMD, spolu s výsledky 

praktické části mé absolventské práce 

na Univerzitě Palackého v Olomouci, která 

velmi dobře vystihuje vztah pacientů/

klientů k věkem podmíněné makulární 

degeneraci.

Bc. Jaroslav Knot

Ta Optika, VOŠZ Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o.

knot@taoptika.cz

Literaturu a podklady, z nichž autor při své práci čerpal, 

si lze v případě zájmu vyžádat u autora.

Pokračování příště.

obr. 4 Amslerova mřížka
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zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zají-
mavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajíma-
vosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  
zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zají-
mavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajíma
vosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  
zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  
zajíma- Jak
vidí kočka?

Oko kočky domácí se vyvíjí již v děloze matky podobným 
způsobem jako oko člověka. Jedná se tedy o vychlípeni-
nu mozku obsazenou světločivnými buňkami, spojenou 

zrakovým nervem se zrakovým centrem. Má podobně jako 
u člověka tvar koule a je vyplněno nitrooční tekutinou.

Koťata se rodí slepá, hluchá, ale plně 

osrstěná. Orientují se pouze plně vyvi-

nutým čichem a hmatem – najdou tak 

mléčnou žlázu matky. Srst je chrání proti 

prochladnutí. Přibližně po 10 dnech se jim 

začnou oči otevírat a během dalšího týdne 

jsou již plně funkční. Největší ostrost má 

kočka, pozoruje-li předmět ve vzdálenosti 

2–6 m. Předpokládá se tedy, že kočky jsou 

mírně krátkozraké.

Oko kočky je stejně jako oko jiných 

obratlovců i oko člověka komorové (obr. 1). 

Oči kočky jsou umístěny jako u většiny 

predátorů vedle sebe a směřují dopředu. 

Kočka má oproti člověku omezený po-

hyb bulbu do stran a menší zorné pole. 

Zorné pole člověka je 220 stupňů, kočky 

205 stupňů s malými odchylkami podle 

anatomie hlavy jednotlivých plemen. 

Menší zorné pole nahrazuje větší stupeň 

prostorového vidění. Vezmeme-li v úvahu 

styl kočičího života, je výše zmiňovaná 

krátkozrakost a lepší prostorové vidění 

vlastně logické. Loví totiž malé hlodavce 

v členitém a nepřehledném terénu. Kočičí 

rohovka je více vyklenutá, což podstatně 

zvyšuje množství zachycených dopade-

ných paprsků.

Elipsovitá horizontální zornice, která 

velmi rychle mění tvar (mióza a mydriá-

za) jí umožňuje již zmiňované dokonalé 

prostorové vidění, proto jsou v přírodě 

i malé kočky obávanými predátory. 

Zornice se rozšiřuje podle množství 

světla, při jeho nedostatku pokryje té-

měř celou duhovku. Jediná malá kočka 

s kulatou zornicí je manul, divoká kočka 

s polodlouhou srstí obývající jižní část 

Ruska, Mongolsko a Čínu. 



Česká oční optika 4 / 2010

Počet tyčinek na sítnici je téměř 

srovnatelný s počtem čípků a tyčinky 

jsou rozesety i v místech nejostřejšího 

vidění. Za sítnicí je ještě jedna cévnatá 

vrstva, tzv. tapetum lucidum. Je složena 

z 15 vrstev odrazových buněk a pracuje 

jako jakési zrcadlo. Paprsky světla, které 

již jednou podráždí světločivné buňky 

sítnice, jsou od ní odraženy znovu a po-

dráždí buňky podruhé. Žádný jiný tvor 

tuto vrstvu nemá. I když v naprosté tmě 

nevidí samozřejmě nic, dokáže mistrně 

hospodařit i s naprostým minimem 

světla. Tapetum lucidum způsobuje efekt 

„svítících očí“ – v noci při maximálně 

otevřené zornici je patrná zlatozelená 

reflexe světla od sítnice (obr. 2). Kvůli této 

skutečnosti byly kočky ve středověku 

spojovány s ďáblem.

Barevné vidění je u koček dosud stále 

otazníkem. Na sítnici sice jsou aktivní čípky, 

otázka však je, přikládá-li kočka barvám 

ve svém životě nějaký význam. Veškeré po-

kusy byly spíše akademického rázu a jejich 

výsledkem bylo pouze zjištění, že kočičí 

čípky jsou zřejmě aktivní na modrou, ze-

lenou a žlutou a naopak zcela chybí čípek 

pro barvu červenou. I u koťat je patrné, že 

je více zaujme hračka pohyblivá, chřestící 

nebo teplá, nežli barevná.

Na rozdíl od člověka má kočka i tzv. 

třetí víčko neboli mžurku. Je to tenká na-

růžovělá membrána v nazálních částech 

oka, která oko neustále zvlhčuje a čistí, 

a proto kočka – není-li rozespalá – téměř 

nemrká. Zasahuje-li však mžurka až téměř 

k zornici, je pravděpodobné, že je kočka 

nemocná.

Kočky mají pestrou škálu barev očí. 

Nejtypičtější je zelená, žlutá a oranžová. 

Siamské kočky mohou být modrooké, 

stejně jako některá plemena s bílou srstí. 

Pro zajímavost můžeme dodat, že gen 

nesoucí bílou barvu srsti a modré oči je 

téměř vždy spojen s genem nesoucím 

hluchotu. Většina bílých modrookých ko-

ček tedy neslyší. Pigmentace oka se vyvíjí 

podobně jako u člověka. Koťata se rodí se 

světlejší duhovkou. Kočka také může mít 

každou duhovku jiné barvy.

Šlechtěním kočky domácí její zrak 

nijak neutrpěl. Snad jen majitelé koček 

perských, pro něž je typická dlouhá srst 

a zploštělá obličejová část hlavy, znají 

neduhy s úporným výtokem. Toto však 

způsobují nepřirozeně úzké slzné kanálky 

odvádějící přebytečné slzy do nosu.

Ve starém Egyptě, kam až sahají kočičí 

kořeny, byla jako kočka znázorňována 

bohyně Bastet. Laskavá, rozvážná a klidná 

ochránkyně rodinných krbů byla však sou-

časně ztělesněním ženskosti, lstivosti a di-

vokého temperamentu. Z Egypta se kočka 

domácí rozšířila na všechny kontinenty 

kromě Antarktidy. V Egyptě je váženým 

čočka

duhovka
zadní komora

sítnice

zrakový nerv

tapetum lucidum

rohovka

řasnaté tělísko

přední
oční

komora

obr. 1  Schéma kočičího oka

obr. 2  Reflexe kočičího oka

a uctívaným zvířetem dodnes. Svoje místo 

na slunci (často i doslova) si však našla 

leckde a právem patří mezi nejoblíbenější 

domácí zvířata u nás i v zahraničí.

Lucie Waldhegerová, DiS.

Oko optik s.r.o.

okooptik@seznam.cz
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Příznivé klima pro byznys

oční optiky
v Paříži

Veletrh zaznamenal pokles francouz-

ských návštěvníků o 6 %, což však bylo 

kompenzováno velkým nárůstem zahra-

ničních návštěvníků (o 14 %). Příznivější 

hospodářské klima na všech kontinentech 

a blízkost letiště Roissy-Charles de Gaulle 

totiž motivovalo k cestě zejména zahranič-

ní návštěvníky. Celkově na veletrh dorazilo 

33 065 návštěvníků (což je 4% nárůst).

Ceny SILMO D’OR 2010 

Soutěž SILMO D’OR se letos konala 

už po sedmnácté. Ceny se udělovaly 

v osmi kategoriích, vybraných kandidátů 

bylo 30.

Přihlášky zhodnotila a první výběr 

kandidátů do užšího kola provedla skupi-

na expertů. Vybrané kandidáty posoudila 

porota, jejíž členové jsou z řad optiků, op-

tometristů a odborného tisku. Tato velká 

porota byla novinkou letošního ročníku 

soutěže. Jejím předsedou byla významná 

osobnost zcela mimo obor oční optiky, 

módní návrhář celosvětového renomé Hu-

bert Barrère. Cílem totiž bylo získat názor 

nezávislé osoby z řad uživatelů brýlí.

Vítězové soutěže SILMO 
D’OR 2010: 

Zrak/Vidění: •	 BBGR za výrobek „ANA-

TEO Mio“.

Pracoviště optika: •	 NIDEK za výrobek 

„ME 1200“.

Krátkozrakost/Optická pomůcka: •	

SWAROVSKI OPTIK za výrobek „Kukát-

ko EL SWAROVISION“.

Dětské brýle: •	 LOGO za obrubu 

„FROU FROU 6114”, kolekce BARBA-

PAPA. 

Vybavení prodejny oční optiky: •	

LOGO za stojánek „Automatique TAG 

HEUER“.

Brýlové obruby: •	 ROLF za obruby 

„GIULIA“.

Sluneční brýle: •	 WOOD OPTIC 

DIFFUSION za obruby „BOUCHERON 

ARABESQUE BES 148.03“.

Sportovní vybavení: •	 JULBO za slu-

neční program pro zrak „RX Trem“.

Tato nová forma cen SILMO D’OR 

byla rozšířena o zvláštní cenu poroty 

Prix Spécial du Jury, která ohodnotila 

kreativní snahu se smyslem pro inovaci 

u společnosti Jacques Durand Lunetier 

za její obruby „VW02 – Veronika Wildgru-

ber“. K tomu byla již potřetí udělena ještě 

zvláštní cena za trvale udržitelný rozvoj 

Prix Spécial Développement Durable. 

Letos ji získal subdodavatel, společnost 

CTS France, která pro obor optiky vyvinula 

„Titadur“. Je to povrchová vrstva, která 

zlepšuje životnost výrobku.

Veletrh

Veletrh SILMO 2010 zavřel své brány 

v neděli 26. září. Podařilo se splnit 

hlavní letošní slogan „Veletrh nové 

generace“. Volba jiného výstaviště a přesun 

veletrhu na sever Paříže do Villepinte byla 

všemi kladně hodnocena: výborná orga-

nizace, lepší prostory pro vstup a příjem 

návštěvníků, skvělá orientace ve značení 

a nabídce, obnovení doprovodných akcí. 

To vše umožnilo znovu potvrdit špičkovou 

funkci veletrhu jako celosvětového setkání 

všech aktérů optiky a brýlařství.

Co se týká návštěvníků, veletrh zažil 

krušné chvíle hned první den vzhle-

dem ke stávkám v hromadné dopravě. 

Problémy byly i s vlakem RER, na jehož 

trase o víkendu probíhaly opravné práce. 

Pořadatel veletrhu však zřídil náhradní 

dopravu, což umožnilo návštěvníkům být 

na veletrhu včas a zúčastnit se všech akcí, 

které veletrh nabízel.
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Trendy na léto 2011

Trendy pro ženy
Po období obřích brýlí přichází na řadu 

brýle sice pořád ještě ve velikosti XL, ale 

jemnější, oblejších tvarů. Inspirací budou 

50. a 60. léta a pop 60. let s notnou dávkou 

humoru a nonšalantní elegance, což zna-

mená průsvitné obruby z acetátu. Očím 

dávají vyniknout zvláště obruby ve tvaru 

mandlí. Samozřejmostí je ekologičnost 

obrub, dává se proto přednost recyklova-

telným materiálům. Barvy léta 2011 budou 

zářivé, ale přírodní – můžete si tedy vybrat 

mezi odstíny oranžové, fialové, karmínové, 

anýzově zelené a tyrkysové.

Trendy pro muže
Léto 2011 bude opět ve znamení 

retrobrýlí, které vždy překvapí. Návrháři 

se rozhodli zkombinovat a propojit styly 

50. až 80. let. Výsledkem je moderní retro 

moderních technologií a osvědčených 

tvarů.  Z tvarů a materiálů návrháři proto 

sáhnou opět po kombinacích – například 

po kombinaci acetátů a chirurgické oceli. 

Základní barvou brýlí pro muže bude 

černá, která je znakem uměřenosti. Dobro-

družnější povahy se však nezaleknou ostře 

zářivých barev – jablkové zeleně, rubínové 

červeně nebo tropické modři.

Z tiskových zpráv  

veletrhu SILMO vybrala redakce

28.–30. 1. Opti München 

Mnichov, SRN 

www.opti-munich.com

18.–20. 2. SIOF – CHINA (Shanghai)  

Shanghai, Čína  

www.siof.cn

21.–24. 2. MSOO – jaro 

Moskva, Rusko 

www.msoo-expo.ru

25.–27. 2. OPTA 

Brno, ČR 

www.bvv.cz/opta

4.–6. 3. MIDO 

Milán, Itálie 

www.mido.it

18.–20. 3. VISION EXPO EAST 

New York, USA 

www.visionexpoeast.com

1.–3. 4. SEE OPTO SALON 

Sofia, Bulharsko 

www.iec.bg

6.–8. 4. OPTEXPO 

Varšava, Polsko 

www.targikielce.pl

9.–11. 4. OPTRAFAIR 

Birmingham, Velká Británie 

www.optrafair.co.uk

13.–16. 4. Abióptica 

Sao Paulo, Brazílie  

www.abiotica.com.br

27.–29. 4. DIOPS  

Daegu, Korea 

www.diops.co.kr

24.–26. 5. Vision-X 2011  

Dubai, Spojené arabské emiráty 

www.vision-x.ae

6.–8. 7. WOF WENZHOU INT’L OPTICS FAIR 

Wenzhou, Čína 

www.donnor.com

5.–8. 9. MSOO – podzim 

Moskva, Rusko 

www.msoo-expo.ru

14.–16. 9. CIOF  

Beijing, Čína 

www.orientexhibition.com.hk

21.–24. 9. Vision Expo West  

Las Vegas, USA 

www.visionexpowest.com

29. 9.–2. 10. SILMO 

Paříž, Francie  

www.silmo.fr

15.–17. 10. IOFT  

Tokyo, Japonsko 

www.ioft.jp

OPTICKÁ VELETRŽNÍ SEZONA 2011 

Brýlová obruba RX Trem, která je výsledkem spo-
lupráce společností INTERCAST EUROPE (vedoucí 
světový výrobce slunečních čoček) a JULBO (spe-
cialista na výrobu technických obrub) získala cenu 
SILMO D’OR v kategorii „Sportovní vybavení“.
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Do rodiny veletrhu opti přibude v roce 2011 znamenitý přírůstek. 

Od 28. do 30. ledna 2011 se o rozšíření stávající rozmanité veletržní 

nabídky  veletrhu postarají  firmy  Luxottica, Marcolin, Charmant 

a Alain Mikli. Účast těchto výrobců obrub znamená ještě delší listinu 

s více klíčovými hráči z více zemí, než jich na veletrhu bylo v roce 

2010. Celkem se v Mnichově opět očekává více než 430 firem z oblastí 

skel, obrub, kontaktních čoček a Low Vision.

„Naším cílem je, aby vystavovatelé a návštěvníci na veletrhu opti 

nalezli úplné spektrum oční optiky. Přirovnáme-li vývoj veletrhu opti 

od naší premiéry v roce 2008 ke schodišti, v oblasti korekčních obrub 

se nám podařilo vystoupit každoročně o jeden schod nahoru. 

S příslibem účasti  těchto předních  světových  firem a  základnou 

našich silných kmenových vystavovatelů teď vezmeme dva schody 

najednou,“ říká Dieter Dohr, prezident společnosti GHM Gesellschaft 

für Handwerksmessen mbH.

Veletrh opti se jako již tradičně koná na počátku roku v areálu Neue 

Messe Mnichov. Jako mezinárodní veletrh trendů v optice poskytuje 

odbornému publiku ve čtyřech veletržních pavilonech ucelené spek-

trum oční optiky od obrub přes skla, kontaktní čočky, Low Vision až 

po budování obchodu a techniku. Přitom je platforma stejná pro 

premiéru produktů vedoucích  firem na mezinárodním  trhu  i pro 

začínající  firmy. Od roku 2008 tento veletrh pořádá GHM Gesell-

schaft  für Handwerksmessen  (Společnost pro  veletrhy  řemesel). 

Od té doby zaznamenává opti průběžný nárůst jak 

na straně vystavovatelů, tak i návštěvníků. Zde jsou 

pro srovnání čísla. V roce 2008 se veletrhu zúčast-

nilo 395 firem a 18 500 návštěvníků, v roce 2009 to 

bylo 430 firem a 19 700 návštěvníků, v roce 2010 

pak na 434 firem a 20 700 návštěvníků. Poprvé se 

veletrh konal v roce 1998.Mnichov roste!
veletrh opti

Kompletní servis pro návštěvníky z ČR a SR (vstu-

penky za Kč, ubytování) zajišťuje www.expocs.cz.

Z tiskových zpráv 

veletrhu vybrala redakce

Veletrh opti´11 se koná 
od 28. do 30. ledna 2011 

v pavilonech C1 až C4
na mnichovském výstavišti.
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ŽHAVÉ TRENDY ŽIVĚ!
Mezinárodní veletrh trendů v optice

28. – 30. ledna 2011
Nové výstaviště Mnichov

NÁPADY, INOVACE & NOVÉ KOLEKCE – VELETRH OPTI '11 JE VAŠE PREMIÉROVÁ PLATFORMA!  
  První vrcholná odborná událost v roce 2011    Fórum pro kompletní odvětví oční optiky: skla, 

obroučky, kontaktní čočky, nástroje pro optiky, design a vybavení prodejen    Walk of Frame: 
Přehlídka nových kolekcí    „YES! Young Eye Styles“: inspirující nápady od ‚private labels‘  

  Fórum opti    Campus opti    OPTIMIERT – shop s prototypy    Udílení cen Trendy 2011  
  Nejzajímavější setkání branže

Uvidíme se v Mnichově! 

Informace pro návštěvníky z ČR a SR: Expo Consult+Service, tel. +420 545 176 159, www.expocs.cz

www.opti-munich.com 

ZZZZZZZZZllllleevnněěěěěnnnnnnnéé

vvssttuuuuuuuppppeennkkkkyyyyyy ooonlllliiiiiiiinnnnnnnneeeeee:::

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww..oooppttiiii--mmmmmmmuunnniiiiiiccccccccchhhhhhh.cccooooooommmmmm

UUUUššššeeeeetttttřřřřeeetteeeeee  ččččččaaas 

aaaaa ppeeennnnnííííízzzee!
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opět na konci února
OPTA 2011

pozornost k optickému řemeslu, které ji 

v současné době jistě uvítá. Zvolená téma-

ta by měla akci oživit, počítá se i s oživením 

nedělní návštěvnosti akce. 

Organizátoři veletrhu chtějí v této sou-

vislosti ve spolupráci s odbornými part-

nery na neděli zařadit kvalitní přednášky 

a semináře, které poslouží jako kreditované 

zdroje informací pro odbornou veřejnost. 

Jak odborná veřejnost, tak návštěvníci si 

tedy přijdou na své.

OPTA letos vsadila na klasický termín 

konání veletrhu v posledních únorových 

dnech, na který je veřejnost po dlouhá 

léta zvyklá a který se osvědčil. V roce 2011 

tedy OPTA proběhne ve dnech 25. až 27. 2. 

Odborní partneři, zástupci vystavovatelů 

i pořadatelé se na tomto termínu shodli, 

návštěvníci se proto již teď mohou těšit 

na novinky, které budou na veletrhu 

představeny.

Změna se bude týkat i společenského 

večera vystavovatelů. Proběhne již v pátek. 

Předností pátečního večera je možnost 

nejprve se neformálně společensky po-

zdravit a přivítat v příjemném prostředí 

svoje kolegy z branže. Součástí večera bude 

předání cen TOP OPTA za nejlepší výrobky 

v určených kategoriích. Poté se odborná 

veřejnost bude moci soustředit na veletrh 

samotný – tedy na všechna setkávání, ob-

chodní schůzky i vzdělávací semináře.

Na závěr je třeba připomenout, že ve-

letrh OPTA je jako již tradičně připravován 

ve spolupráci se spolupořadatelem, Spole-

čenstvem českých optiků a optometristů, 

důležitým partnerem ze Slovenska je 

Optická únia Slovenska. Veletrh tedy skýtá 

záruku kvality a odborné úrovně.

Odborníci z oboru i návštěvníci, 

můžete se tedy v klidu začít připravovat 

na setkání se světem brýlí v pavilonu P 

ve dnech 25.–27. 2. 2011. Veškeré podrob-

nosti postupně sledujte na webových 

stránkách veletrhu www.bvv.cz/opta.

Na základě podkladů z Tiskového 

střediska Veletrhů Brno, a.s., 

zpracovala redakce.

Veletrh OPTA se v roce 2011 zaměří 

na témata: „sport a volný čas“ 

a „mládež a teenageři“. Tato témata 

by měla dominovat veletržním expozicím, 

přilákat návštěvníky a zároveň mediální 
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Automatické brousící systémy

ESSILOR

• Automatická centrace
•  Vysoce přesné automatické načítání,broušení,

drážkování a tvorba krycí fasety
•  Automatický brousící systém, který Vám umožní 

přesnější a kvalitnější zpracování zakázek
• Automatické vrtání
• Navíc ZDARMA EssiBox  (vzdálená údržba po síti) 

•  Vysoce přesné automatické načítání, broušení,
drážkování a tvorba krycí fasety 

•  Změna tvarů
•  Extrémně vysoká přesnost
•  Vrtá
•  Navíc ZDARMA EssiBox  (vzdálená údržba po síti)  

•  Vysoce přesné automatické načítání, broušení,
drážkování a tvorba krycí fasety

•  Změna tvarů
•  Extrémně vysoká přesnost
•  Automatické blokování

KAPPA Ultimate Auto

KAPPA Ultimate

GAMMA Ultimate

Informace o speciální nabídce kontaktujte techniky ESSILORu na tel.č. 602 24 24 72 nebo 725 122 240

www.essilor.cz

inzerce kappa_01.indd   1 1.11.10   11:35
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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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Kontaktní čočky

a peroxidový

Přímý kontakt kontaktní čočky 

s předním segmentem oka klade 

vysoké nároky na dodržování hygi-

eny a důslednou péči o kontaktní čočky. 

Tyto nároky platí jak pro uživatele, tak pro 

kontaktology a výrobce.

Cílem správné péče o kontaktní čočky 

je chránit oko nositele před poškozením 

a infekcí, udržet fyziologickou funkci oka 

a zvýšit pohodlí při nošení kontaktní čočky. 

Během nošení přichází kontaktní čočka 

do kontaktu se slzným filmem. Ten mimo 

jiné obsahuje odumřelé buňky epitelu 

rohovky, velké množství mikroorganismů 

a nečistot z okolního prostředí. Pokud není 

kontaktní čočka ihned po vyjmutí z oka vy-

čištěna, pevné součásti slzného filmu na ní 

ulpívají a vrstva usazenin narůstá. Kromě 

poškození kontaktní čočky může dojít 

k poškození tkání předního segmentu oka, 

zejména rohovky a spojivky.1

Mikroorganismy, které způsobují oční 

potíže nebo mohou poškodit kontaktní 

čočku, dělíme do 4 skupin:

bakterie (pneumokoky, stafylokoky, •	

streptokoky, atd.),

viry (herpes, adenovirus, atd.),•	

plísně (aspergillus niger, candida •	

albicans, apod.),

prvoci (acanthamoeba a další).•	

Antimikrobiální účinnost peroxidu 

vodíku je známá již více než 100 let, ovšem 

v oblasti péče o kontaktní čočky je peroxid 

vodíku používán teprve několik desítek 

let. Jeho dezinfekční mechanismus se 

opírá o oxidační zničení důležitých částí 

buňky pomocí aktivního kyslíku, který 

vzniká při chemickém rozkladu peroxidu 

vodíku. Důležitým krokem při použití 

peroxidu s kontaktními čočkami je jeho 

neutralizace.

Chemický vzorec rozkladu a neutrali-

zace peroxidu: 2 H
2
O

2
 → 2 H

2
O + O

2

Neutralizace se provádí dvěma způ-

soby: pomocí platinového katalyzátoru 

nebo pomocí biokatalyzátoru enzymu 

katalázy.

Peroxidový systém 
AOSEPT® PLUS

Jedná se o jednokrokový peroxidový 

systém s platinovým katalyzátorem. Výho-

dou systému je široká dezinfekční účinnost 

peroxidu a neutralizace peroxidu ještě 

před kontaktem s okem. Díky tomuto sys-

tému nasazujeme kontaktní čočku na oko 

prakticky z nekonzervovaného fyziolo-

gického roztoku, což představuje nejnižší 

chemickou zátěž pro přední segment oka. 

Peroxid se neváže s materiálem, z něhož 

je kontaktní čočka vyrobena, a nemá pro 

oko žádný alergizující potenciál. Výhoda 

nižšího obsahu vody v silikon-hydroge-

lových materiálech kontaktních čoček 

je ovšem nevýhodou ve vztahu k delší 

retenci konzervačních látek v materiálu 

čoček. Tyto látky pak mohou poškozovat 

rohovkový epitel.2 Roztok AOSEPT® PLUS 

je bez konzervačních látek, je tedy vhodný 

pro alergiky a pro citlivé oči.

V září 2007 byla v časopise Contact 

Lens Spectrum publikována studie The 

Institute for Eye Research (IER), která 

hodnotila barvení rohovky související 

s roztokem po dobu tří měsíců. Studie IER 

prokázala mnohem menší výskyt barvení 

rohovky u nositelů silikon-hydrogelových 

kontaktních čoček a při použití peroxido-

vého systému než při použití víceúčelo-

vých roztoků.3

Z dostupných vědeckých studií vyplý-

vá, že nejlepší roztoky pro péči o kontaktní 

čočky jak hydrogelové, tak i silikon-hydro-

gelové, jsou peroxidové systémy na bázi 

platinového katalyzátoru, jakým je napří-

klad roztok AOSEPT® PLUS.

Často se setkávám s obavami z po-

užití peroxidového systému, pokud však 

poskytnete nositeli všechny informace 

o správném použití roztoku a zacházení 

s pouzdrem, není se čeho obávat. Z ob-

chodního hlediska je jistě zajímavé, že 

nositel je nucen pokaždé naplnit pouzdro 

novým roztokem. Nositel tedy nemůže 

roztokem „šetřit“, tak jak je tomu u víceú-

čelových roztoků. 

Mgr. Jana Balíková

Novartis s.r.o., CIBA VISION Europe

jana.balikova@cibavision.com

Odkazy:

1. Zdroj: Základy aplikace kontaktních čoček (S. Petrová, 

Z. Mašková, T. Jurečka)

2. CIBA VISION data on file

3. The IER Matrix Study (2007): Contact Lens Spectrum 

On line article (www.contactlensspectrum.com), 

September 2007

systém
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2.   AOSEPT® PLUS – šetrný roztok
Bez konzervačních látek – šetrný k očím.
Po 6ti hodinách, unikátní pouzdro, přiložené v každém balení, 
neutralizuje AOSEPT® PLUS za vzniku šetrného fyziologického roztoku, 
podobného slzám – bez konzervačních látek.
Bez nutnosti konečného oplachování fyziologickým roztokem.

3.  AOSEPT® PLUS – jednoduchý ROZTOK
Uživatelé víceúčelových roztoků tvrdí, že používání AOSEPT® PLUS je jednoduché*1.

TAK
JAKO 1-2-3.

jednoduché 
VÍCEÚČELOVÝ 

ROZTOK

1. OPL ÁCHNUTÍ 2. NAPLNĚNÍ 3. ČIŠTĚNÍ

AOSEPT® PLUS

6 hodin

1.   AOSEPT® PLUS – roztok se silným účinkem
AOSEPT® PLUS, účinný peroxid vodíku zabije bakterie a choroboplodné zárodky, které mohou způsobit 
zánět očí. Zajišťuje účinek trojího čištění, bez konzervačních látek.

ý p
nět očí. Zajišťuje účinek trojíh

TROJÍ  ÚČINEK

1.  DEZINFIKUJE
peroxid vodíku proniká 
čočkou a zabíjí bakterie 

a choroboplodné zárodky, 
silná dezinfekce a hluboké 

čištění. 

bakterie

matrix 
čočky

2.  ČISTÍ
Pluronic 17R4, rozkládá 
a odstraňuje usazeniny 
a bílkovinné usazeniny.

usazeniny

Pluronic 17R4

3.  ODSTR AŇUJE 
PROTEINY

unikátní formule čistících 
bublinek zvyšuje odolnost 
povrchu proti bílkovinným 

usazeninám.

bílkovinné usa-
zeniny

bublinky

1 CIBA VISION data on fi le 2006.
CV/LC/AOSE/IP/091111/CZ
* Při používání dle návodu.

AOSEPT® PLUS
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kontaktní čočky
Jednodenní

Celá skupina hydrogelových kon-

taktních čoček Proclear® využívá unikátní 

řešení k omezení ztrát vody z materiálu 

a zabezpečení vyšší snášenlivosti kon-

taktních čoček na oku. Obecně je známá 

pod označením PC technologie. Jejím 

základem je začlenění molekul jednoho 

z fosfolipidů, konkrétně fosfatidilcholinu 

(PC), do struktury materiálu.

PC technologie

Molekuly fosfatidilcholinu mají v pří-

rodě významnou a nezastupitelnou 

funkci. Tvoří základní součást buněčných 

membrán. Udržují tak nejen oddělený 

vnitřní obsah buňky od vnějšího prostředí, 

ale hlavně umožňují buňce žít v souladu 

s ostatními buňkami, aniž by je provoko-

vala k obranné reakci. Kromě toho se hyd-

rofilní část molekuly vyznačuje vysokou 

afinitou k vodě a brání tak povrchovému 

osychání. Uvnitř materiálu na kontaktní 

čočky funguje jako hydratační složka, 

která udržuje vysoký a stabilní obsah 

vody. Zlepšuje také celkovou biokompa-

tibilitu kontaktní čočky a omezuje její vliv 

na prostředí oka. 

Kontaktní čočky 
Proclear® 1 day

Kontaktní čočky Proclear® 1 day se 

vyrábějí z materiálu s obsahem vody 60 %. 

Hodnota hydratace čočky je velmi stabilní 

právě díky použití PC molekul a čočka 

vykazuje velmi nízký stupeň osychání. 

Vysoký obsah vody zaručuje dostatečnou 

propustnost kyslíku tak, aby byla naplněna 

kriteria pro bezpečný denní režim použí-

vání čoček. 

Výsledné čočky Proclear® 1 day jsou 

díky PC technologii měkčí, snášenlivější, 

stabilně vlhčí a komfortnější po mnoho 

hodin denního používání. Vrstvička vody 

navázaná přes PC molekuly na povrch 

čočky navíc výrazně omezuje usazování 

proteinů a lipidů.

Přední optická plocha kontaktních 

čoček Proclear® 1 day má asférický de-

sign. Významně omezuje vliv sférických 

aberací na kvalitu vidění a zlepšuje ostrost 

za všech světelných podmínek. 

Průměr čočky 14,2 mm a parametr 

zakřivení 8,7 mm v kombinaci s nově 

optimalizovaným designem zadní plochy 

umožňují úspěšnou aplikaci na všechny 

Proclear®

 1 day

Jednorázové kontaktní čočky se 

na trhu uplatňují stále významněji. 

Postupně se také vytrácí sezonní 

vliv v jejich prodeji. Letní dovolenková 

sezona se prodlužuje a stále více splývá se 

zimní „lyžařskou“, kterou máme právě před 

sebou. Společnost CooperVision si vás 

dovoluje oslovit s nejnovější hydrogelovou 

jednodenní čočkou na trhu – kontaktní 

čočkou Proclear® 1 day. 
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Proclear® 
1 Day
Jednodenní 
kontaktní 
čočky

www.neomed.cz

•  Unikátní hydrogelový materiál 
v kategorii jednodenních čoček

•  Vysoká odolnost proti osychání 
a usazování depozit

•  Stabilní pohodlí po celý den

•  Asférická optická zóna

•  Optimalizovaný design zadní 
plochy, zaoblené okraje

Přirozený 
pocit 
pohodlí…

…po celý den.

typy rohovek bez omezení. Nová patentovaná technologie 

zaoblených okrajů zlepšuje kontakt čočky s okem bez obav 

z dráždění v oblasti limbu. Rozsah dioptrií u čoček Proclear® 1 

day je od +6,0 do –10,0 D. 

Výsledky Evropské  
k linické studie

Kontaktní čočky Proclear® 1 day byly součástí velké klinické 

studie zaměřené především na komfort používání v průběhu 

a na konci dne. Cílem bylo porovnání čoček Proclear® 1 day 

a původních jednorázových čoček u subjektivně i objektiv-

ně spokojených stávajících nositelů. Celkově bylo zahrnuto 

do hodnocení 70 účastníků z pěti evropských zemí. 

Výborný nebo velmi dobrý pocit pohodlí po celou dobu 

nošení čoček Proclear® 1 day uvedlo 85 % dotazovaných. U 62 % 

nositelů byl komfort na konci dne hodnocen jako výrazně lepší 

než s původní čočkou. Celkem 89 % účastníků studie uvedlo 

delší nebo minimálně stejně dlouhé bezproblémové používání 

v porovnání s původním typem čoček.1

Závěr

Kontaktní čočky Proclear® 1 day rozšiřují nabídku jednoden-

ních čoček o velmi kvalitní osvědčený materiál, který se vyznačuje 

výraznou snášenlivostí a opravdu celodenním pocitem pohodlí. 

Velice stabilní obsah vody (60 %) je zárukou jemných a flexibilních 

čoček s minimálním sklonem k osychání a usazování depozit. 

Asférický design zlepšuje ostrost a kvalitu vidění.

Parametry kontaktních čoček Proclear® 1 day

Materiál Omafilcon A 

Zakřivení (BC) 8,7 mm

Průměr 14,2 mm

Design asférická přední plocha, 

zaoblené okraje

Dioptrický rozsah +6,0 D až –10,0 D

Obsah vody 60 %

Středová tloušťka (–3,0 D) 0,09 mm

Dk 25

Dk/t (–3,0 D) 28

Manipulační zabarvení světle modré

Plán výměn jednodenní

Režim používání denní

Balení 30 kusů v balení

Bc. Tomáš Dobřenský

optometrista, odborný konzultant NEOMED s.r.o.

tomas.dobrensky@neomed.cz

Odkazy:

1. CooperVision in market study 2009, Data on file
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Nové poznatky

o kontaktních

Intuitivně se může zdát, že mnohé 

výhody kontaktních čoček platí pro mladší 

pacienty stejně jako pro dospělé, ale neby-

lo by moudré předpokládat, že tomu tak je, 

aniž bychom pro to měli důkazy.

V minulosti se oblastí nošení kon-

taktních čoček dětmi zabývalo jen málo 

studií. V současnosti se však aplikace 

kontaktních čoček u dětí a adolescentů 

dostala do centra zájmu kontaktologic-

kého výzkumu a vzniklo hned několik 

odborných studií, ze kterých vychází 

mnoho publikací (tab. 1).

Narůstající množství důkazů z pro-

vedených studií podporuje aplikaci kon-

taktních čoček u dětí a reaguje na klíčové 

otázky a problémy týkající se pediatrické 

aplikace kontaktních čoček. Jak pokračuje 

výzkum myopické progrese při nošení 

kontaktních čoček, je velmi pravděpodob-

né, že této oblasti bude věnováno i nadále 

více pozornosti. 

V tomto článku se zabýváme někte-

rými nejnovějšími publikacemi a snažíme 

se odpovědět na běžně kladené otázky 

ohledně kontaktních čoček pro děti 

a adolescenty a navrhnout, jak mohou být 

tyto poznatky aplikovány v každodenní 

klinické praxi.

Jakých úspěchů 
je dosahováno 
s kontaktními  
čočkami u dětí?

Mnohé studie prokázaly u této věkové 

skupiny vysokou úspěšnost a spokojenost 

s kontaktními čočkami. Ve studii nazvané 

CLIP uskutečněné v Singapuru byly dětem 

ve věku 8–11 let aplikovány jednorázové 

jednodenní čočky 1•DAY ACUVUE® nebo 

1•DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM a 90 % 

účastníků studii úspěšně absolvovalo.1 

Celková kvalita zraku, celkový komfort 

a komfort na konci dne byly osobami, 

které nosily kontaktní čočky, vyhodnoceny 

čočkách
pro děti a adolescenty

Víte, jaký je rozdíl mezi CLIP a CLAMP (vysvětlení těchto 
termínů viz tab. 1) a mohou mladší pacienti skutečně 
úspěšně nosit kontaktní čočky? Dr. Jeff Walline před-

kládá poznatky z nejnovějších studií zaměřených na děti 
a kontaktní čočky.



Česká oční optika 4 / 2010

p
ří

lo
h

a 
Ko

nt
ak

tn
í č

oč
ky

výrazně lépe než osobami, které nosily 

brýle, a to při každé z následných návštěv 

během období tří měsíců.

Většina dětí i rodičů dávala přednost 

kontaktním čočkám před brýlemi kvůli 

široké škále aspektů, mimo jiné kvůli zraku, 

komfortu, manipulaci a vzhledu, a 95 % 

bylo s nošením kontaktních čoček na kon-

ci studie buď „velmi spokojeno“, nebo 

„spokojeno“. Tyto poznatky jsou v souladu 

s poznatky zjištěnými v rámci studie CLIP 

v USA, při níž byl použit podobný protokol 

a která srovnávala nasazování kontaktních 

čoček a následné reakce u dětí ve věku 

8–12 let a u adolescentů ve věku 13–17 

let.2,3 V této studii byly použity dvoutýden-

ní silikon-hydrogelové čočky, a to čočky  

ACUVUE® ADVANCE® with HYDRACLEAR® 

nebo ACUVUE® ADVANCE® for ASTIGMATISM.

Tato studie také uskutečnila průzkum 

mezi účastníky tři měsíce po poslední 

návštěvě s cílem zjistit, jaké procento 

účastníků nadále nosí kontaktní čočky.4 

80 % rodičů adolescentů a 63 % rodičů dětí 

zakoupilo kontaktní čočky po absolvování 

studie. Spokojenost s kontaktními čočkami 

byla velká jak mezi těmi, kteří si koupili 

další kontaktní čočky, tak mezi těmi, kteří 

tak neučinili. Děti i adolescenti hodnotili 

pohodlí velmi podobně a u obou skupin 

byl zaznamenán nízký výskyt většiny ne-

příznivých symptomů.

Poslední publikovaný materiál vy-

cházející ze studie ACHIEVE srovnává 

dobu nošení mezi kontaktními čočkami 

1•DAY ACUVUE® nebo ACUVUE® 2 a brý-

lemi u krátkozrakých dětí a adolescentů.5 

Přibližně 93 % účastníků, kterým bylo 

náhodně přiřazeno nošení kontaktních 

čoček, je nadále nosilo po celou dobu 

provádění této tříleté studie, takže míra 

adaptace pro měkké kontaktní čočky je 

v této věkové skupině velmi vysoká.

Mladší nositelé kontaktních čoček 

nosili kontaktní čočky kratší dobu než 

nositelé brýlí své brýle, avšak celková 

doba nošení za účelem korekce zraku 

(celková doba nošení brýlí a kontaktních 

čoček) byla u těchto skupin podobná. 

Nositelé kontaktních čoček je v průměru 

nosili 74 hodin týdně, což naznačuje, že 

kontaktní čočky jsou u dětí životaschop-

ným primárním alternativním způsobem 

korekce zraku.

Děti i adolescenti mohou dosahovat 

velkých úspěchů s kontaktními čočkami, 

co se týče počátečního vyzkoušení, adap-

tace, pokračujícího nošení kontaktních 

čoček i doby nošení.

Využití v praxi:
Získání sebedůvěry pro aplikaci •	

kontaktních čoček u dětí a adoles-

centů.

Vysvětlíte dětem a jejich rodičům, že •	

až devět dětí z deseti může úspěšně 

nosit kontaktní čočky.

Zdůrazníte, že nošení kontaktních •	

čoček může být uspokojivé a bez-

problémové v jakémkoli věku.

Jaké výhody přináší 
kontaktní čočky 
dětem?

Zrakové výhody kontaktních čoček 

pro děti a adolescenty mohou být zjevné, 

avšak nedávné studie zkoumaly méně 

hmatatelné výhody, které nesouvisejí 

se zrakem, a dospěly k zajímavým vý-

sledkům. Způsob, jakým děti vnímaly 

svůj fyzický vzhled, sportovní zdatnost 

a přijetí ve společnosti, se zlepšil více 

u dětí ve věku 8–11 let, které nosily 

kontaktní čočky, než u dětí, které nosily 

brýle. Oční odborníci by proto měli 

kromě zrakových výhod zvažovat také 

sociální výhody, které nošení kontakt-

ních čoček přináší.6

Jiná nedávná studie porovnávala 

kvalitu výhod nošení kontaktních čoček 

mezi dětmi ve věku 8–12 let a adolescen-

ty ve věku 13–17 let. Účastníci také odpo-

vídali na dotazy týkající se doby nošení 

a spokojenosti s kontaktními čočkami při 

konkrétních aktivitách. Kontaktní čočky 

zlepšily kvalitu života u dětí i adolescentů 

podobným způsobem. K největšímu 

zlepšení kvality života účastníků došlo 

v oblasti vzhledu a účasti na různých 

ACHIEVE Zdravotní iniciativa pro adolescenty a děti na podporu zlepšení zraku
Adolescent and Child Health Initiative to Encourage Vision Empowerment

CLAMP Kontaktní čočky a zhoršování krátkozrakosti
Contact Lens and Myopia Progression

CLAY Kontaktní čočky a mladí lidé
Contact Lenses and Youth

CLESG Studijní skupina pro vývoj kontaktních čoček
Contact Lens Evolution Study Group

CLIP Kontaktní čočky v pediatrii
Contact Lenses in Paediatrics

COOKI Výzkum ortokeratologických účinků u dětí přes noc
Children’s Overnight Orthokeratology Investigation

CRAYON Změna tvaru rohovky a roční pozorování krátkozrakosti
Corneal Reshaping and Yearly Observation of Nearsightedness

LORIC Dlouhodobý ortokeratologický výzkum u dětí
Longitudinal Orthokeratology Research in Children

tab. 1  Rozsáhlé studie z poslední doby, které 
se zabývají kontaktními čočkami pro 
děti a adolescenty
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Kdy by měly děti začít 
nosit kontaktní čočky?

Zájem o kontaktní čočky začíná v ra-

ném věku a u malých dětí existuje mnoho 

indikací pro nošení kontaktních čoček. To 

se týká jak zrakových indikací, tak indikací 

souvisejících s životním stylem. Avšak 

průměrný věk, v němž oční odborníci 

začínají předepisovat kontaktní čočky, je  

13 let,7 navzdory důkazům, že samostatné-

ho nošení kontaktních čoček jsou schopny 

i mladší děti.1-6

Ve skutečnosti lze říci, že rozhodnutí 

o tom, zda je dítě připraveno na kon-

taktní čočky, by nemělo záviset na věku. 

Existují důležitější faktory, které je třeba 

zvážit, například motivace, vyspělost 

dítěte a úloha matky.

Obavy ohledně manipulace s čočka-

mi a dodržování příslušné péče mohou 

patřit mezi důvody, proč nejsou kon-

taktní čočky doporučovány pro menší 

děti. Nedávné studie však poskytují 

důkazy, že tyto děti mohou kontaktní 

čočky nosit stejně úspěšně jako adoles-

centi. Děti ve věku 8–11 let jsou stejně 

schopné jako adolescenti ve věku 12–17 

let, pokud jde o péči o kontaktní čočky, 

což vede k tomu, že u obou skupin byly 

zjištěny podobné poznatky týkající se 

zdraví očí.2 Poté, co se členové obou 

věkových skupin naučí nasazovat a sun-

dávat si kontaktní čočky, obě věkové 

skupiny také nosí své kontaktní čočky 

podobně dlouho (děti 80 hodin týdně 

a adolescenti 84 hodin týdně).

Věk by neměl rozhodovat o tom, zda 

je dítě vhodným kandidátem pro nošení 

kontaktních čoček. Motivace a vyspělost 

dítěte a snaha matky jsou mnohem 

důležitějšími faktory pro rozhodnutí, 

zda by u dítěte měly být aplikovány 

kontaktní čočky.

Využití v praxi:
Rozšíříte věkovou škálu vašich paci-•	

entů s kontaktními čočkami.

Vysvětlíte rodičům i dětem, že mo-•	

tivace, vyspělost a úloha matky jsou 

důležitějšími faktory než věk.

Ujistíte je, že menší děti nosí kontakt-•	

ní čočky stejně úspěšně jako adoles-

centi a mají z nich stejný prospěch 

jako adolescenti.

Který druh čoček  
je nejlepší?

Výhody a nevýhody různých druhů 

čoček byly podrobně probrány v před-

chozím přehledu,8 avšak nedávné studie 

přinesly další poznatky, na kterých může-

me založit svá doporučení.

Ze studie CLAMP vyplynulo, že 

děti  mohou pohodlně nosit  tvrdé 

plynopropustné kontaktní čočky (RGP) 

i měkké kontaktní čočky, avšak dlou-

hodobá adaptace na měkké čočky je 

pravděpodobnější.9 Přibližně 93 % dětí, 

kterým byly aplikovány buď jednodenní 

jednorázové nebo dvoutýdenní kon-

taktní čočky pro častou výměnu, je na-

dále nosilo po dobu tří let,5 v porovnání 

s pouhými 55 % nositelů kontaktních 

čoček typu RGP.9 Kromě toho byla doba 

nošení u nositelů měkkých kontaktních 

čoček 87 hodin týdně v porovnání se 76 

hodinami týdně v případě nositelů čo-

obr. 1  Oční odborníci by měli brát v úvahu 
kromě zrakových výhod také sociální 
výhody nošení kontaktních čoček.

aktivitách, což vedlo k dramatickému zlep-

šení spokojenosti s jejich zrakovou korekcí 

při nošení kontaktních čoček.

Kromě toho, že zlepšují vidění, mo-

hou kontaktní čočky mladým pacientům 

přinášet také četné méně hmatatelné, 

avšak velmi reálné výhody v porovnání 

s brýlemi.

Využití v praxi:
Připomenete si, že zrak není jediným •	

faktorem, který by měl být zvážen při 

výběru způsobu korekce zraku.

Vysvětlíte, že kontaktní čočky dokáží •	

zlepšit kvalitu života a také mnohdy 

to, jak dítě vnímá sebe samo.

Zdůrazníte, že děti i adolescenti, kteří •	

přešli z brýlí na kontaktní čočky, se 

cítí sebevědomější co se týče jejich 

vzhledu, sportovních schopností 

a společenského přijetí.



Česká oční optika 4 / 2010Česká oční optika 4 / 2010

p
ří

lo
h

a 
Ko

nt
ak

tn
í č

oč
kyček typu RGP, což může být způsobeno 

vyšším výskytem symptomů u nositelů 

čoček typu RGP.

Obavy, že měkké kontaktní čočky 

mohou urychlovat progresi myopie, 

jsou nepodložené. U měkkých kontakt-

ních čoček nebyl zjištěn žádný klinicky 

relevantní nárůst axiální délky, změny 

zakřivení rohovky nebo progrese myopie 

v porovnání s nošením brýlí.10

Dnes mladí nositelé nejčastěji volí 

měkké kontaktní čočky. Při výběru nej-

vhodnější čočky bychom měli brát do úva-

hy modalitu, četnost výměny, manipulační 

vlastnosti a přítomnost UV filtru.11 Zvážit 

je zapotřebí také potřeby dané životním 

stylem, zdraví očí a finanční náročnost.12

Kontaktologové často diskutují o vý-

hodách jednodenních jednorázových 

čoček v porovnání se silikon-hydroge-

lovými kontaktními čočkami, avšak tato 

debata se díky nástupu jednodenních 

jednorázových silikon-hydrogelových 

kontaktních čoček stává bezpředmětnou. 

Budoucí výzkum nepochybně prozkoumá 

klinické vlastnosti těchto čoček u mladších 

pacientů.

Z hlediska nákladnosti se ukázaly být 

náklady na nošení měkkých kontaktních 

čoček vyměňovaných po dvou týdnech 

a po měsíci podobné.12 Jednodenní jed-

norázové čočky jsou stejně úsporné jako 

čočky na opakované nošení, když jsou 

nošeny méně než pět dní v týdnu. 

Důkazy ukazují na to, že dlouhodobé 

vystavení UV záření představuje významné 

nebezpečí pro oči.13 Poškození očí UV zá-

řením hrozí zejména u dětí, které venku 

nosí jen málo prostředků chránících oči, 

přičemž širší zornice a průzračnější čočka 

mají za následek, že na sítnici dopadá 

více UV záření. Také bylo vypočteno, že 

ve věku 18 let jedinec dosáhne přibližně 

čtvrtinu své celkové životní expozice UV 

záření.14 Proto by měli kontaktologové své 

pacienty již od útlého věku a jejich rodiče 

aktivně informovat o důležitosti ochrany 

očí před UV zářením a měli by této skupině 

nositelů doporučovat kontaktní čočky 

s UV filtrem.

Dětí schopných přizpůsobit se nošení 

měkkých kontaktních čoček je více než 

těch, které se dokáží přizpůsobit nošení 

plynopropustných kontaktních čoček. 

Jak jednodenní jednorázové, tak čočky 

k opakovanému nošení jsou pro děti 

úspěšnou alternativou měkkých kon-

taktních čoček.

Využití v praxi:
Vysvětlíte, jak se rozhodujete u této •	

věkové skupiny při předepisování 

čoček.

Pomůžete dětem nosit kontaktní •	

čočky dlouhodobě, bez předčasné-

ho ukončení.

Sledování nových informací o vý-•	

hodách různých druhů kontaktních 

čoček pro děti.

Je aplikace 
kontaktních čoček 
u dětí snadná?

Přestože studie ukazují, že děti i ado-

lescenti mohou úspěšně nosit různé druhy 

kontaktních čoček, oční odborníci mohou 

mít tendenci předpokládat, že u mladších 

dětí je obtížnější a časově náročnější kon-

taktní čočky aplikovat. Avšak celková doba 

strávená v křesle byla u dětí ve věku 8–12 

let delší pouze o 15 minut v porovnání 

s adolescenty ve věku 13–17 let.2

Větší část tohoto časového rozdílu 

lze vysvětlit tím, že je zapotřebí vynaložit 

více času na to, abychom děti naučili 

čočky si nasazovat a vyjímat. Nasazování 

a vyjímání obvykle učí pomocný zdravot-

nický personál, takže množství času, které 

oční odborník stráví s pacienty, je u dětí 

i adolescentů podobné. Kromě toho je 

zde značný přesah, co se týče času vyna-

loženého na poučení dětí a adolescentů 

ohledně péče o kontaktní čočky. Hlavní 

příčinou rozdílného množství času bylo to, 

že několik málo dětí vyžadovalo několik 

návštěv k tomu, aby se naučilo nasazovat 

si čočky. Když vyloučíme dopad těchto 

extrémních případů tím, že se porovnají 

mediány naměřených časů, zjistíme, že 

se rozdíl mezi dětmi a adolescenty snížil 

na pouhých pět minut.

Výzkumníci byli schopni určit, zda 

bude práce s konkrétním pacientem 

trvat déle, a to podle jejich prvotních 

dojmů ohledně motivace, úzkosti, vy-

spělosti, hygieničnosti a velikosti oční 

štěrbiny dítěte a také podle vstřícnosti 

rodičů.

Aplikace kontaktních čoček je 

u dětí snadnější, než by člověk oče-

kával, a práce s malými dětmi zabere 

pouze o něco málo více času než 

s adolescenty.

Využití v praxi:
Překonáte obavy ze zvýšeného •	

množství času při práci s mladšími 

dětmi.

Naplánujete si čas podle individu-•	

álních potřeb pacienta spíše než 

podle jeho věku.

Výuku toho, jak se kontaktní čočky •	

nasazují a sundávají, přenecháte 

pomocnému personálu.
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Dokáží se děti starat 
o kontaktní čočky?

Potíže s dodržováním pokynů a s péčí 

o kontaktní čočky jsou mezi rodiči i lékaři 

hlavní obavou, avšak nedávné důkazy 

ukazují, že tyto obavy jsou z velké části 

nepodložené.

Děti a adolescenti jsou stejně šikovní 

při manipulaci s měkkými kontaktní-

mi čočkami a péči o čočky výborně 

rozumějí.2 V předchozí studii 90 % dětí 

ve věku 8–11 let, kterým byly aplikovány 

jednodenní jednorázové kontaktní čočky, 

uvedlo, že při manipulaci s čočkami buď 

„nikdy neměly problém“, nebo „obvykle 

neměly problém“.15 Jiní autoři zjistili, že 

míra dodržování pravidel u malých dětí 

není o nic horší než u jiných nositelů 

a že jsou zcela schopny manipulovat 

s čočkami a zvládat nošení kontaktních 

čoček a péči o ně.16

V rámci průzkumu mezi dětmi ve věku 

11–13 let, které nosily měkké kontaktní 

čočky déle než šest měsíců, byla také 

zjištěna vysoká míra dodržování pokynů 

a schopnost řídit se pokyny kontaktologa. 

Přibližně 90 % nositelů vědělo, že je zapo-

třebí každodenní čištění, 96 % rozumělo 

dezinfekci čoček a 99 % si bylo jisto, že péči 

o své kontaktní čočky zvládá.7

Stejně jako u všech nositelů kon-

taktních čoček je důležité zopakovat 

pokyny při každé následné návštěvě. 

Děti i adolescenti odpovídali na otázky 

ohledně péče o kontaktní čočky správně 

z přibližně 93 % při návštěvě, kdy čočky 

obdržely, avšak při návštěvě po třech 

měsících tento údaj mírně klesl na 88 % 

u mladší věkové skupiny, zatímco u ado-

lescentů zůstal téměř na stejné úrovni, 

a sice na 92 %.17

Děti i adolescenti jsou dobře schopni 

manipulovat s kontaktními čočkami 

a míra dodržování pravidel je vysoká, 

avšak pokyny by měly být opakovány, 

zejména v případě mladších dětí.

Využití v praxi:
Upevněte povědomí, že i malé děti •	

jsou schopny starat se o kontaktní 

čočky.

Při každé návštěvě požádejte paci-•	

enty, aby vám ukázali, jak se starají 

o kontaktní čočky.

Zvažte jednoduchý písemný test, •	

abyste si ověřili, jak dítě zná postu-

py týkající se péče o čočky, a na zá-

kladě odpovědí se pak zaměřte 

na oblasti, v nichž je zapotřebí 

znalost dítěte zlepšit.

Je pro dítě nošení 
kontaktních čoček 
bezpečné?

Ve studii CLIP byl zjištěn dobrý zdra-

votní stav očí dětí, které měly aplikované 

kontaktní čočky. V této americké studii 

nebyl zjištěn žádný rozdíl v nálezech 

na štěrbinové lampě mezi oběma věko-

vými skupinami a nebyly zjištěny žádné 

vážnější nepříznivé reakce.2 Při všech kon-

trolách byl zjištěn pouze významně vyšší 

výskyt barvících se defektů spojivky oproti 

vstupní kontrole. Většina biomikroskopic-

kých nálezů se vrátila ke vstupní úrovni 

nebo pod ni v průběhu tří měsíců.

Nový rozsáhlý průzkum ve skupině 

CLAY podporuje názor, že mladší děti 

mohou kontaktní čočky bezpečně nosit.18 

Při retrospektivním přezkoumání 3 549 

nositelů měkkých čoček ve věku 8–33 let 

z návštěv v letech 2006 až 2009 bylo zjiš-

těno 522 komplikací, které přerušily nošení 

kontaktních čoček u 426 nositelů.

Procento návštěv s určitými kom-

plikacemi bylo nižší než 3 % v každém 

krajním věkovém pásmu skupiny (osoby 

ve věku 8–13 let a osoby ve věku 30–33 

let). Ve skupině 14 až 25 let byl zjištěn 

problém při 5 % kontrol. Nejrizikovější byla 

skupina 20–22 let. Podle autorů tak riziko 

problémů, které vedou k přerušení nošení 

čoček, vrcholí u dospívajících a mladých 

dospělých nositelů. V porovnání s adoles-

centy a mladými dospělými dochází u dětí 

mladších 14 let méně často k přerušení 

nošení kontaktních čoček, možná z toho 

důvodu, že je mezi nimi větší podíl těch, 

kteří nosí jednodenní jednorázové kon-

taktní čočky, které jsou spojeny s nižším 

rizikem komplikací.

V rámci skupiny CLAY byly také zkou-

mány rizikové faktory pro významné 

a závažné komplikace ve skupině stejně 

starých nositelů měkkých kontaktních čo-

ček. Používání měkkých čoček u mladých 

pacientů ve věku 8–13 let bylo spojeno 

s nízkým rizikem rohovkových infiltrátů 

nebo mikrobiální keratitidy v porovnání 

s adolescenty a mladými dospělými.19 

Nová studie rizikových faktorů zaměřená 

na mikrobiální keratitidu při nošení jed-

nodenních jednorázových čoček ukazuje, 

že nižší věk a častější kontroly mohou mít 

v těchto případech preventivní účinek 

proti závažné infekci.20

Jedna nedávno uveřejněná studie, 

uskutečněná v USA21, poukázala na procen-

to návštěv lékařské pohotovosti v souvis-

losti s kontaktními čočkami, včetně oděrů 

a zánětu spojivek. V rámci této studie byly 

prozkoumány lékařské záznamy za období 

dvou let ze 100 nemocnic a odhaduje 



Česká oční optika 4 / 2010Česká oční optika 4 / 2010

p
ří

lo
h

a 
Ko

nt
ak

tn
í č

oč
kyse, že 23 % případů návštěv lékařských 

zařízení každoročně souviselo s nošením 

kontaktních čoček. K většině případů 

došlo u osob ve věku 16–21 let, po nichž 

následovaly děti ve věku 11–15 let. Přestože 

tyto případy byly všeobecně méně závažné 

a nevyžadovaly hospitalizaci, mnoha těmto 

poraněním bylo možné zabránit. Nej-

běžnějšími rizikovými faktory byla změna 

v doporučeném harmonogramu nošení 

či výměny a nedodržení režimu nošení 

čoček nebo péči o čočky, což ukazuje, že 

je zapotřebí klást důraz na zapojení rodičů 

do průběhu aplikace kontaktních čoček 

a následné péče o ně a že je zapotřebí 

opakovaně zdůrazňovat  dodržování pravi-

del a zabraňovat tak možným komplikacím. 

Mezi omezující aspekty této studie patřila 

absence odhadu výskytu nošení kontakt-

ních čoček u populace, dále sloučení ně-

kolika nepříznivých událostí běžných u dětí, 

například oděru rohovky a zánětu spojivek, 

a neprozkoumání procenta událostí sou-

časně se zánětem spojivek, a absence 

porovnání výskytu u adolescentů, kteří 

nenosí kontaktní čočky.

Nepříznivé komplikace jsou u dětí 

nosících kontaktní čočky vzácné, u ma-

lých dětí je méně pravděpodobné, že tyto 

komplikace způsobí přerušení nošení 

kontaktních čoček, než u adolescentů 

a mladistvých.

Využití v praxi:
Ujistěte rodiče, že výskyt zdravotních •	

problémů je u mladých nositelů 

kontaktních čoček nízký.

Zvažte relativní riziko nepříznivých •	

komplikací u nositelů z různých 

věkových skupin.

Připomeňte pacientům i rodičům, •	

aby se ihned obrátili na svého lékaře, 

pokud se objeví jakékoli problémy.

obr. 2  Malé děti jsou zcela schopné zvládat 
nošení kontaktních čoček a péči 
o kontaktní čočky
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Jaké mají rodiče pocity 
ohledně kontaktních 
čoček pro svoje děti?

Je již dlouho známo, že vliv rodičů je 

faktor, který ovlivňuje, zda děti nosí kontakt-

ní čočky, ale teprve nedávný výzkum více 

osvětlil postoje rodičů ke korekci zraku.

Podle americké studie více než po-

lovina (56 %) rodičů dětí ve věku 8 až 17 

let s korekcí zraku uvádí, že jejich děti se 

zajímaly o kontaktní čočky, přitom přibliž-

ně třetina rodičů o jejich aplikaci u dětí 

nikdy neuvažovala.22 Čtyři rodiče z deseti 

nepovažují čočky pro děti za vhodné a je-

jich obava se týká především obtížnějšího 

čištění a složitější péče o kontaktní čočky 

než o brýle.

Studie CLESG, uskutečněná v Itálii, 

ve Španělsku a v Portugalsku, se zabývala 

tím, jak rodiče ovlivňují postoj svých dětí 

ke kontaktním čočkám; v rámci této studie 

byl proveden průzkum mezi adolescenty 

ve věku 12–18 let a jejich rodiči.23

Většina adolescentů (77 %) a rodičů 

(66 %) vyjádřila velký zájem o nošení 

kontaktních čoček, avšak žádný z těchto 

adolescentů kontaktní čočky nenosil. 

Obě skupiny se shodly, že kontaktní čočky 

splňují estetickou potřebu adolescentů. 

Rodiče, avšak nikoli adolescenti, měli 

dojem, že kontaktní čočky jsou výrazně 

méně bezpečné pro adolescenty než pro 

populaci obecně.

Podle očekávání byli rodiče, kteří sami 

nosili kontaktní čočky, více náchylní vyho-

vět žádosti svého dítěte, které žádalo kon-

taktní čočky. O manipulaci a bezpečnost se 

zajímaly především matky, které také často 

doprovázejí adolescenty k vyšetření očí.

Rodiče mohou být překážkou pro no-

šení kontaktních čoček dětmi a zejména 

matky mají obavy ohledně manipulace 

a bezpečnosti.

Využití v praxi:
Informujte rodiče o výhodách, snad-•	

nosti použití a bezpečnosti kontakt-

ních čoček.

Zabývejte se obavami matek, zejména •	

obavami ohledně kontaktních čoček.

Předveďte rodičům i dětem v praxi, •	

jak se s čočkami zachází.

Mohou kontaktní čočky 
zamezit zhoršování 
krátkozrakosti?

Nedávný vývoj v oblasti zamezování 

progrese krátkozrakosti vyvolal ještě větší 

zájem o aplikaci kontaktních čoček u dětí 

a o úlohu kontaktních čoček při léčení i ko-

rekci refrakčních vad. Byly zkoumány tvrdé 

čočky, měkké čočky, čočky pro tvarování 

rohovky a nyní měkké čočky pro korekci 

krátkozrakosti.

V literatuře z poslední doby byla 

věnována pozornost tvarování rohovky 

přes noc (ortokeratologie). Studie COOKI 

ukázala, že děti mohou mít jasný zrak 

v průběhu celého dne, když mají ve spán-

ku nasazené čočky pro tvarování rohovky, 

přičemž za dobu šesti měsíců nevznikly 

žádné nepříznivé události.24 Dvě studie 

(LORIC a CRAYON) se zabývaly tvarová-

ním rohovky pomocí kontaktních čoček 

s cílem omezit zhoršování krátkozrakosti 

a obě tyto studie dospěly ke zjištění, že 

kontaktní čočky zpomalují růst oka přibliž-

ně o 50 %, avšak v tomto směru existovaly 

významné rozdíly mezi jednotlivými účast-

níky studie.25,26 Pro určení skutečného vlivu 

kontaktních čoček, určených ke tvarování 

rohovky, na růst oka musí být provedena 

randomizovaná klinická studie. 

Přestože je ortokeratologie účinná 

ve zpomalování růstu očí, existují zde pro 

tento způsob využití potenciální omezení. 

Především při ortokeratologii neexistují 

žádné znalosti rizika mikrobiální keratitidy. 

Avšak má se za to, že je podobné jako při 

nošení kontaktních čoček jakéhokoli typu 

přes noc.27

Možnost ovlivnění progrese myopie 

u dětí pomocí nošení denních měkkých 

čoček byla popsána nedávno na základě 

zjištění, že periferní hyperopické rozostření 

sítnice dává podnět pro zvýšený růst oka 

a předchází vzniku myopie.28

Vision CRC Myopia Control Study 

Group podala zprávu o tom, že po 6 měsí-

cích nošení byla snížena progrese myopie 

pomocí kontaktních čoček redukujících 

periferní hyperopii o 54 % oproti nošení 

brýlí. Účastníky této studie byly čínské děti 

ve věku 7–14 let.29 Výzkumníci na Novém 

Zélandu popsali kontaktní čočky s dvo-

jitým ohniskem – s centrální korekční 

zónou a koncentrickou léčebnou zónou 

– které významně snížily progresi myopie 

při desetiměsíčním nošení u dětí ve věku 

11–14 let ve srovnání se standardními 

jednoohniskovými kontaktními čočkami.30 

Je potřeba získat delší zkušenosti s těmito 

čočkami, ale již nyní představují naději pro 

možnost využívání k omezování rozvoje 

krátkozrakosti.

Zdá se, že kontaktní čočky pro tvarová-

ní rohovky zpomalují rozvoj krátkozrakosti 

u mnoha dětí, avšak je zapotřebí uskutečnit 

další studie a je také třeba uvést, že do bu-

doucna se zdají být perspektivní i jiné 

přístupy, které jsou zkoumány.

Využití v praxi:
Sledujte současný stav výzkumu •	

kontaktních čoček a omezování 

rozvoje krátkozrakosti.
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Zabývejte se očekáváními rodičů •	

a informujte je, že svůj význam má 

také životní styl i další faktory.

Zajistěte, aby vaše ordinace byla lépe •	

uzpůsobena pro děti, protože lze oče-

kávat v této oblasti zvýšený zájem.

Shrnutí

Kontaktní čočky pro děti jsou význam-

ným tématem současného i budoucího 

výzkumu, který je neustále zdrojem 

nových poznatků. Oční odborníci musí 

být obeznámeni s nejnovějším vývojem, 

aby mohli odpovídat na dotazy, které 

rodiče a děti často kladou, a aby výkon 

jejich činnosti odpovídal těmto novým 

zjištěním.

Tyto odborné studie nám ukazují, že 

děti i adolescenti mohou úspěšně nosit 

kontaktní čočky a mohou požívat mnoha 

významných výhod, které nošení kontakt-

ních čoček přináší. Dětem všech věkových 

skupin by měla být poskytnuta možnost 

vyzkoušet si kontaktní čočky, které by měly 

být nabídnuty jako možnost korekce zraku 

co nejdříve.

Tento článek byl poprvé uveřejněn v publikaci OPTI-

CIAN 2010; 240: 6266 27–32. Z anglického originálu 

New findings on contact lenses for children and teens 

přeložil MUDr. Jiří Cendelín.

Dr. Jeffrey Walline je docentem na Fakultě optometrie 

na Ohio State University. Uskutečnil několik šetření 

zaměřených na užití kontaktních čoček v pediatrii 

a omezení rozvoje krátkozrakosti.
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