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Vážené dámy, vážení pánové,

časopis Česká oční optika, 

který jste právě otevřeli, je 

označen opět novým letopoč-

tem. Kdybychom se podívali 

na letopočet, ve kterém vyšlo 

úplně první číslo, zjistíme, že 

od tohoto vpravdě historického 

okamžiku uplynulo již hodně 

času a odehrálo se obrovské 

množství významných událostí. 

Mnozí z nás v té době ještě 

nebyli na světě, mnozí z nás 

jsou pamětníky, a nejen to – 

zasloužili se dokonce i o vznik 

a rozvoj časopisu. Jistě by bylo 

zajímavé vypátrat, kdo všechno se za tu dlouhou dobu podílel na práci 

spojené s tvorbou tohoto periodika od prvního čísla až po to současné. 

Záměrně nechci a vlastně ani nemohu jmenovat konkrétní osoby. 

Snadno bych totiž mohl někoho opomenout, neboť bez patřičného 

průzkumu nelze sestavit úplný seznam všech zúčastněných autorů. 

Je však třeba všem těm známým i neznámým bez výjimky poděkovat, 

protože jen díky jejich kladnému vztahu k oboru oční optika a posléze 

optometrie, vyjádřenému ochotou dělit se o své znalosti a zkušenosti, 

dostáváme v pravidelných intervalech velké množství informací a vě-

domostí, jež nám pomáhají v každodenní práci. 

Doufám, že se i v budoucnu najdou další, kteří se zařadí do toho-

to dlouhého pelotonu kolegyň a kolegů, ochotných ubrat ze svého 

volného času několik chvil a věnovat je nám, široké optické, resp. 

optometristické veřejnosti.

 

Přeji proto nám všem, aby nás časopis Česká oční optika i nadále 

provázel naším profesním životem a byl stálým zdrojem vědění 

a poučení, které je tak důležité pro úspěšný rozvoj a existenci optiky 

a optometrie. 

Beno Blachut

prezident SČOO 
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Vládne vyznamenanie Slovenskej 
republiky pre SAGITTU
Medzi firmami, ktoré ocenilo Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo 
rodiny a sociálnych vecí SR, je aj spoločnosť SAGITTA.

Na konferencii Malé a stredné podnikanie – základ 
trvalo udržateľnej ekonomiky, ktorú organizovala vláda 
Slovenskej republiky dňa 2. decembra 2011 v Bratislave, 
udelilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
a Ministerstvo rodiny a sociálnych vecí SR čestné uzna-
nie malým a stredným spoločnostiam zo Slovenska, ktoré 
úspešne dlhodobo pôsobia na slovenskom trhu. 

Ocenenie za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre 
hospodárstvo a zamestnanosť Slovenskej republiky na 
slovenskom trhu v kategórii malého a stredného podni-
kania odovzdali minister hospodárstva SR Juraj Miškov 
a podpredseda vlády SR a minister práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR Jozef Mihál. Vyznamenanie za aktívny prínos 
v rozvoji zamestnanosti a spoločensko-ekonomického 
rozvoja obdržali subjekty, ktoré v priebehu celých 20 ro-
kov svojej činnosti vykazovali plusovú finančnú bilanciu, 

zvyšovali zamestnanosť a riadne si plnili svoje finančné 
záväzky voči štátnym a verejným inštitúciám.

Čestné uznanie osobne odovzdal minister práce, sociál-
nych vecí a rodiny Jozef Mihál. Ocenenie udelené spoloč-
nosti SAGITTA spol. s r.o. prevzala konateľka a súčasne 
majiteľka spoločnosti Ing. Jana Čierna, ktorá stála pri zro-
de spoločnosti SAGITTA a i dnes sa aktívne podieľa na 
jej riadení.

SAGITTA začala pôsobiť na optickom trhu v roku 1991 
ako distribútor okuliarových rámov a o rok neskôr zalo-
žila aj výrobnú prevádzku okuliarových šošoviek. V sú-
časnosti SAGITTA zamestnáva 40 zamestnancov v SR 
a 16 zamestnancov v ČR. Svojimi aktivitami a dlhodobou 
partnerskou spoluprácou s jednotlivými zákazníkmi sa 
SAGITTA radí medzi významné spoločnosti na českom 
a slovenskom optickom trhu.
 
Cieľom spoločnosti SAGITTA do budúcnosti je neustále 
skvalitňovanie produktov, zintenzívňovanie obchodných 
aktivít a zlepšovanie služieb pre zákazníkov tak, aby 
s kvalitou služieb a výrobkov poskytovaných SAGITTOU 
boli spokojní nielen priami partneri SAGITTY – optici 
a optometristi v Čechách a na Slovensku, ale predovšet-
kým koncoví spotrebitelia. 



  5www.sagitta.eu

0°0°

5°5°

10°10°

15°15°

20°20°

25°25°

30°30°

35°35°

Výrobca:
Sagitta, spol. s r. o.,
Turbínová 1, 831 04 Bratislava
Tel.: 00421/2/49 20 55 55
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PSYCHOLOGIE PRODEJE 

Jedna z důležitých zásad při 
prodeji a přístupu k zákaz-

níkovi je vystupovat před ním 
suverénně, sebejistě a uvolně-
ně. Takto působíme na zákaz-
níka pouze tehdy, když nejsme 
zatíženi psychicky nějakými 
problémy, ať už osobními, nebo 
obchodními. Nevyřešené pro-
blémy ovlivňují naše chování, 
a to nejenom k zákazníkovi. 
Proto je pro nás velmi důležité 
všechny naše problémy řešit 
bez odkladu a co nejrychleji, jak 
je to jen možné. 

Jak říkají klasikové: „Problémy neexis-

tují, problémy si děláme sami“. To, co se 

pro nás jeví jako maličkost, může být pro 

někoho jiného nepřekonatelný problém. 

Ale zpět k realitě. Kromě našich soukro-

mých problémů, které musíme řešit sami, 

nás zatěžují ještě jiné události, se kterými 

se denně setkáváme. Je zcela pochopitel-

né, že v časech, kdy jsme plně pracovně 

vytíženi, nás politika, ekonomická situace 

v Řecku nebo v Itálii příliš nevzrušuje, ale 

v době, kdy do našich optik přece jenom 

chodí méně zákazníků, nás tyto okolnosti 

zatěžují. Jsme potom skutečně schopni 

se našim zákazníkům plně věnovat? 

Zanechme teď ale politiky nebo 

globální ekonomiky a věnujme se jiným 

negativním vlivům, které ovlivňují naše 

chování a kterým se musíme bránit. 

V poslední době je mnoho optiků – 

podle mého názoru zcela oprávněně 

– rozhořčeno činností jistých konku-

renčních firem. Vážení optici, pozor 

– každé rozčilení, byť oprávněné, nás 

stojí spoustu energie, a tu právě teď 

potřebujeme k maximálnímu uspokojení 

potřeb našich zákazníků. K tomu musíme 

být skutečně uvolnění a v pohodě. Plně 

chápu spontánní rozčilení a nával vzteku 

u každého slušného a poctivého optika 

po přečtení jistých reklamních stránek 

těchto firem. Jsem přesvědčený, že nej-

účinnější způsob, jak se proti tomu bránit 

a vrátit se opět do klidové polohy, je 

pozorně si webové stránky s nabídkami 

těchto firem přečíst a zamyslet se nad 

nimi. Věřte, pomáhá to. Zkusme to spolu 

a konkrétně. 

Již úvodní stránka jedné z těchto 

firem je úsměvná. To přece „pan kolega“ 

nemůže myslet vážně, kritizovat „vysoké 

ceny obrub“ a uvádět jako jejich důvod 

marketingové náklady! Je zřejmé, že 

„pan kolega“ nikdy neviděl, jak vzniká 

například brýlová čočka. To není, „pane 

kolego“, natmelit polotovar na blocker 

a tento polotovar ofrézovat, olapovat 

a oleštit. Tomuto poslednímu a „s malou 

nadsázkou“ levnému procesu předchá-

zel „bez nadsázky“ dlouhodobý výzkum 

a vývoj materiálů, nástrojů, složitá měření 

a výpočty. A tyto procesy výzkumu a vý-

voje stále probíhají! 

Další náklady, které jsou podstatně 

vyšší než náklady marketingové, jsou 

náklady na ekologii. Velcí výrobci si ne-

mohou dovolit zanedbávat a obcházet 

zákony určující nakládání s odpady, 

protože zvláště tyto firmy jsou pod drob-

nohledem úřadů a ekologů i na Dálném 

východě. Toto jsou ty skutečné a vysoké 

náklady, které zvyšují cenu toho „kousku 

plastu“. To samé platí i pro obruby. Je 

pravda, že se většina obrub vyrábí v Asii, 

ale jsou skutečně všechny stejně kvalitní? 

Jsou při jejich výrobě dodržena všechna 

ekologická pravidla? Zcela jistě ne! 

Zkusme porovnat kvalitu dvou běž-

ných kuchyňských nerezových digestoří 

prostřednictvím magnetu. Na tu levnou 

se magnet chytá, z té drahé magnet 

spadne. Víte proč? Nedávno mi to můj 

kamarád, který se zabývá obráběním 

kovů, vysvětlil. Kvalitní nerezový materiál, 

i ten z Asie, je nemagnetický. Až bude mít 

samoobslužná optika v sortimentu ne-

rezové brýle, tak poznáme její zákazníky 

jednoduše – budou mít hlavy otočené 

na sever. Ale to jim nebude vadit – při 

neomezené a nekonečné záruce budou 

mít majitelé těchto brýlí dlouhodobý 

rehabilitační pobyt na jižní polokouli 

zdarma. A to je „bez nadsázky“ fér.

Není

oPtik jako oPtik
6. část
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Další úsměv vyvolává návod pro 

zákazníky, jak si sami mají změřit PD. Nejde 

jen o to, že je nedostatečný, ale pro většinu 

zákazníků je asi těžko pochopitelný. Při takto 

neodborně změřené pupilární vzdálenosti 

není možné, aby hotové brýle splňovaly 

normu ČSN EN ISO 8980-1 (195105), 

podle které se oční optik musí řídit. Tato 

skutečnost je už méně úsměvná a podle 

mého názoru jsou takto zhotovené 

brýle nebezpečnější pro používání 

než brýle hotové, koupené na tržišti. 

Dnes už každý, kdo si hotové brýle 

koupí, ví, že nejsou správně centrovány 

a jejich dlouhodobé používání může 

škodit zraku. U „samoobslužných“ brýlí 

je vyvoláván dojem, že jsou správně 

centrovány, což za těchto podmínek 

samoobslužné optiky není vždy možné. 

Argument, že živnostenský úřad žádnou 

závadu neshledal, na této skutečnosti nic 

nemění. Obdivuji toho „kolegu“, který ručí 

za kvalitu. Je „bez nadsázky“ odvážný. 

Na trhu je však ještě druhá, možná 

úsměvnější firma nabízející brýle: „Optik 

DoDomu“. Pro mě je to opravdu směš-

né, když někdo používá titul, který mu 

nenáleží. Pokud jsem dobře četl, nemá 

ani jeden z těchto optických poradců 

vzdělání k tomu, aby mohl tento titul 

používat. I když proč ne, jsou přece také 

právníci z Plzně. Jak asi mohou být spo-

kojeni zákazníci s progresivními čočkami 

vyměřenými takovými „odborníky“? To je 

opravdu velmi směšné. A ještě úsměv-

nější je to, že tato firma srovnává kvalitu 

svých produktů s kvalitou renomovaných 

optických výrobců. Výrobky, které tyto fir-

my nabízejí, však mohou být pouze kopie 

kvalitních výrobků renomovaných firem, 

a ne všechny kopie se rovnají originálu.

Na první pohled se nabídka těchto 

firem zdá být úžasná, ale stačí se zamyslet 

nad jejich argumenty a i laik musí poznat, 

že tady něco nehraje. Nepodceňujme 

naše zákazníky. Nositelé brýlí jsou si 

vědomi toho, že brýle je zapotřebí nejen 

při předání, ale také během nošení čas 

od času upravit. Každý přece pochopí, že 

listonoš v předsíni to nezvládne. Stejně 

tak jako bude problém pro maminku 

na mateřské dovolené vyměnit poško-

zené sedýlko.

Na takovéto konkurenční aktivity se 

zkrátka musíme dívat s nadhledem a za-

myslet se nad tím, jak dalece nás mohou 

ohrozit. Nesmíme zbytečně plýtvat ener-

gií – tu potřebujeme pro naše zákazníky, 

kteří vědí, kde a jak koupit kvalitní brýle 

a kde mají pro svoje brýle kvalitní servis. 

Vždyť i náš pan prezident Václav Klaus 

měl při letošním novoročním projevu 

nové a správně přizpůsobené brýle, 

zřejmě z nějaké pražské renomované 

optiky. Při jednom z minulých projevů 

jste si mohli všimnout, že mu stranice vy-

tlačovaly viditelné „žlábky“ ve spánkové 

oblasti obličeje. Tyto brýle byly s velkou 

pravděpodobností s donáškou „na hrad“.

Co k tomu ještě dodat? V žádném 

případě není možné, aby vystudovaný 

oční optik mohl provozovat oční optiku 

pouze s odpovídajícím vzděláním a tzv. 

optický poradce, který de facto dělá to 

samé, pouze jinou formou, nemusel mít 

nejenom odborné, ale dokonce žádné 

vzdělání. Dále není možné, aby se kdo-

koliv tvářil jako oční optik, se zákazníkem 

komunikoval přes internet a hotové „brý-

le“ nechal zákazníkovi vhodit do schrán-

ky bez úpravy a případného poučení či 

vysvětlení. Takto nevypadá práce očního 

optika a tyto firmy by se neměly ani vzdá-

leně srovnávat s očními optikami, uvádět 

tím zákazníky v omyl a především kazit 

dobré jméno opravdových a poctivých 

očních optiků. Jsem přesvědčen, že Spo-

lečenstvo českých optiků a optometristů 

podnikne patřičné kroky a uvede tyto 

záležitosti na pravou míru.

Nenechme se negativně ovlivňovat 

takovými nepříjemnými záležitostmi. 

Dívejme se na ně s nadhledem, aby-

chom zbytečně neztráceli energii, kte-

rou chceme věnovat především našim 

zákazníkům.

Richard Baštecký

richard.optik@email.cz, www.richard-optik.cz 

Pokračování příště.

Vážení a milí kolegové, 

máte-li zájem o osvěžení 
a prohlubování odborných znalostí 

formou e-learningu, navštivte 
webové stránky 

www.richard-optik.cz

inzerce

Nevyřešené problémy ovlivňují naše 
chování, a to nejenom k zákazníkovi. Proto 

je velmi důležité všechny naše problémy 
řešit bez odkladu a co nejrychleji.



Pro více informací kontaktujte pana Milana Terše na tel.: 602 242 472
www.essilor.cz

Zrodil se, aby otevřel nové obzory a šetřil Váš čas.

Rád usnadňuje práci 
• Nové rozhraní na dotykovém displeji s rychlou odezvou
• Knihovna tvarů a vrtání
• Vestavěný karusel s příslušenstvím

Má vrozený smysl pro centrování
• Plně automatické centrování.
• Optické skenování fólie
• Vyhledání parametrů vrtání
• Bez manipulace s brýlovou čočkou

Je připraven splnit i ty nejbláznivější 
nápady designerů brýlových obrub 
• Od největších až po nejmenší obruby. 
•  Úloha pro vysokou bázi (báze 9) 

s načtením bází obruby a úhlu zakřivení 
• Výška očnice až 17 mm

Vždy zůstává ve vrcholné formě
• Vestavěný modul pro vzdálenou údržbu
• Možnost stažení aktualizace softwaru.
• Odstraňování problémů na dálku.

Připraven čelit současným 
i budoucím výzvám
• Nová mulifunční platforma.
• Nastavitelný modul s nástroji. 
• Frézování na sucho.

Je pružný
• Řízení všech úprav až do báze zakřivení 9.
• Jedinečná faseta s proměnlivou geometrií.
• Náklon nástrojů o 30°

Horlivě hlídá výsledek, aby zajistil 
optimální míru „osazení na první pokus”
• Absolutní kontrola centrování.
• Stálé monitorování procesu opracování.

Nerad plýtvá časem
• Drážkování, vrtání a protilehlé fasetování je dvakrát rychlejší. 
• Rozpoznává vaše zvyky a předvídá vaše volby.
• Okamžitý přístup k příslušenství a informacím.



Mr Blue
Budete s ním rádi pracovat.
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Z PRAXE SOUDNÍHO ZNALCE

Moderní technologie používané při 

výrobě brýlových čoček se neustále 

zlepšují a výrobci do těchto technologií 

investují nemalé částky. Příkladem je dnes 

již široce rozšířená technologie free-form 

– technologie výroby ploch brýlových 

čoček. Podobně je tomu i v případě 

povrchových vrstev (např. technologie 

OptiFog od společnosti Essilor). Dnes již 

není žádnou zvláštností, že vám optik 

na antireflex poskytne tříletou záruku. 

Na druhé straně však – pod dojmem těchto 

lákavých informací – mají nositelé brýlí 

pocit, že brýle musí za ty peníze vydržet 

vše. Tyto skutečnosti pak vedou k neustále 

složitějšímu a náročnějšímu posuzování 

reklamací. Podle zákona na ochranu spo-

třebitele je prodávající povinen zákazníka 

řádně informovat o všech vlastnostech 

výrobku a způsobu jeho používání. Jednou 

však stačí zapomenout říct, že není možné 

brýle nasadit hned po barvení vlasů, jindy 

zapomenout zákaznici upozornit, aby si 

nelakovala vlasy s nasazenými brýlemi, 

a na potíže je zaděláno.

Tentokrát jsem vybral téměř ideální 

příklad poškození brýlové čočky a jejího 

povrchu chemickým působením. Na po-

vrchu čočky je celá řada drobných jamek, 

které pod mikroskopem vypadají jako 

poměrně velké a rozsáhlé krátery (obr. 

1, 2). Je vidět, že došlo k úplnému poško-

zení vrstvy a k jejímu rozleptání, přitom 

základní materiál čočky zůstal nepoškozen. 

Obě čočky byly poškozeny na temporální 

straně a na přední ploše. Nazálně nebylo 

nalezeno žádné poškození. Při pozorování 

pod binokulárním mikroskopem je vše 

vidět i prostorově a je tak možné lépe zjistit 

hloubku jednotlivých poškození vrstvy. 

V místě, kde vrstva nebyla chemicky naru-

šena, je antireflex zcela bez poškození a je 

vidět, že o něj nositel brýlí vzorně pečoval.

Druhý případ, který si tentokrát po-

píšeme, je podstatně složitější, co se 

týče komunikace se zákazníkem. Designéři 

brýlových obrub se ve snaze zaujmout 

zákazníka snaží vymyslet a vyrobit brýle ne-

všedních tvarů, barev a konstrukcí. Některé 

modely brýlí mají stranice, které nejsou 

rovné, ale mají tvar podobný vlnovce. Ta-

kové stranice vypadají na obličeji nositelek 

velmi luxusně a esteticky. Komplikace však 

nastávají v okamžiku, kdy nositelka brýle 

Reklamace 
v praxi

obr. 1, 2   Poškození brýlové čočky a jejího povrchu chemickým působením
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sundá a rozhodne se je vložit do pouzdra. 

Zavírané stranice se díky svému tvaru při 

určitém pohybu třou o sebe a dochází tak 

k poškození jejich povrchové úpravy. Aby 

možnému poškození nositelka předešla, 

musí být při manipulaci s brýlemi pozorná 

a opatrná, především však musí být pouče-

ná optikem, který by ji na možné poškození 

měl upozornit. Pokud již k poškození dojde 

a zákaznice brýle reklamuje, je to pak nako-

nec tvrzení proti tvrzení, zda byla skutečně 

optikem při nákupu dostatečně poučena. 

Na fotografiích na obr. 3, 4 je vidět, že je 

stranice poškozená pouze v místě, kde se 

obě stranice třou o sebe, a také je poznat, 

kterou stranici vždy nositelka zavřela jako 

první. Jedna stranice je poškozená z obou 

stran, druhá pouze z horní strany. Při dů-

kladném prohlédnutí celé obruby nebyla 

zjištěna žádná další poškození povrchové 

úpravy. Reklamace tedy nebyla uznána 

jako oprávněná z technického hlediska 

(více soudní znalec nemůže posoudit). 

Otázka, kterou necháme otevřenou, však 

je, zda byla zákaznice poučena o správné 

manipulaci.

Ing. Ivan Vymyslický

ivan.vymyslicky@ppo.cz

obr. 3, 4   Mechanické poškození stranice brýlí

Ing. Jiří Chyba - SILLUSTANI - Slunečná 8 - 634 00 Brno
tel : 547 246 852 - fax : 547 246 852 - www.sillustani.net - sillustani@cmail.cz

Interchangeables temples

Collection «V» - www.dilem.fr

OPTA 2012 : PAV B, 

stánek 004

inzerce
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MARKETING  

Je to již více než 20 let, co první kolegové 

optici vstoupili do vod soukromého 

podnikání v oční optice. Většina z nich se 

prostřednictvím malé privatizace a půjček 

dostala ke splnění snu vlastnit svou optiku 

a poskytnout svým zákazníkům servis. Byla 

to doba, kdy se na trhu formovaly první 

nepsané zákony a zásady. Doba, kdy se 

nastavovala pravidla hry. Vzpomeňme 

třeba na to, že poštovné a dopravné pla-

til dodavatel... Byla to doba, kdy se bez 

problémů dalo naplnit heslo „Ať děláš, co 

děláš, v optice vyděláš“. Poslední roky, které 

máme za sebou, nás staví do úplně jiných 

podmínek a do jiných nepoznaných situací. 

Zmíněné heslo vzalo za své. Zvýšila se agre-

sivita zákazníků, dodavatelé více šetří, mění 

se pohled na řešení reklamací, optici dávají 

nesmyslné slevy, podvádějí a dodávají jiný 

druh zboží, než jaký je deklarován zákaz-

níkovi. Do optického světa vstupují nové 

investorské skupiny, které svým chováním 

výrazně mění pohled laické veřejnosti 

na optiku jako takovou. V neposlední řadě 

se můžeme setkat s řadou marketingových 

akcí, které optiku spíš poškozují, než aby 

ukazovaly na význam odbornosti a vzdělání. 

K tomu se na nás z médií hrnou pouze ne-

gativní informace a dobrá nálada zavládne 

jen ve chvíli, když vyhraje nějaký významný 

sportovec. Je v tomto divném prostředí 

ještě prostor na slušné chování a udržování 

lidských vztahů? Je v tomto prostředí pro-

stor pro gentlemanskou dohodu?

Před nedávnem se konalo řízení s jed-

nou oční optikou, která nedodržovala dobu 

splatnosti faktur a výrazně se opožďovala 

s placením. Soudce se velice podivil, když se 

dozvěděl, že optik si prvního v měsíci objedná 

po telefonu brýlové čočky (bez písemného 

potvrzení faxem nebo e-mailem), teprve 

v polovině měsíce je mu vystavena faktura, 

která má splatnost 14 dnů nebo i více. Nevěřil, 

že je možné bez smlouvy takto fungovat, 

nevěřil, že u nás ještě může existovat takový 

ostrůvek obchodních vztahů, kde platí gentle-

manská dohoda. Ruku na srdce, kolik z nás má 

uzavřenou smlouvu se svým dodavatelem? 

Nepokažme si to. Potíží s úřady a administra-

tivou je více než dost, tak je škoda přidávat 

další mezi optikami a dodavateli. 

Případů, kdy platí nepsaná dohoda, je 

v optice celá řada. Setkáme se s nimi při 

reklamacích, při půjčování zboží a přístrojů, 

při změně splátek faktur nebo u splátek při 

koupi nových přístrojů...

Na druhé straně jsou okamžiky, kdy si – 

někdy záměrně a někdy nevědomky – své 

dobré soužití (mezi optikem a dodavatelem) 

kazíme, nebo si nevážíme práce druhého. 

Všichni známe situaci, kdy jsme pozváni 

na nějakou akci dodavatele, kterou on plně 

hradí. Příkladem jsou odborné semináře nebo 

nedávné rozloučení se starým rokem. Doda-

vatel pozve optika, ten svou účast potvrdí, 

ovšem v den akce se omluví, v horším případě 

ani to ne. Dodavatel však již musí vše zaplatit, 

práce spojená s akcí přijde vniveč a pokud 

má zaplaceného přednášejícího nebo 

účinkujícího, tak se musí také trochu stydět. 

Je tohle skutečně gentlemanská dohoda? 

Další ukázkou toho, že si nevážíme práce 

druhého, je okamžik, kdy s naším souhlasem 

přijde do optiky obchodní zástupce. Schůzka 

je potvrzena na hodinu přesně. Obchodní 

zástupce dorazí včas – a ejhle, optik nemá 

čas, dokonce někam odešel! Zástupce čeká 

v optice klidně i hodinu. Optik si to pro sebe 

okomentuje tím, že „zástupce přece počká, 

konkurence je tvrdá, tak se musí snažit“. Toho, 

že onomu zástupci v tom okamžiku nabourá-

me jeho program, že již má mít další schůzku, 

kde ho skutečně očekávají, si jaksi nevšímáme. 

To, že ho vlastně firma platí zbytečně, nám 

uniká. Každý solidní manažer dobře ví, kolik 

stojí lidská práce. I v soukromém životě přece 

platí, že pokud přijde ohlášená návštěva, 

tak jsme doma a máme pro ni vytvořenu 

časovou rezervu. Pokud nebudeme mít čas, 

tak jednoduše nepotvrdíme termín. Proč tato 

gentlemanská dohoda v optice funguje tak 

nezvykle špatně? 

Oční optika je obor, který je spojen ne-

jenom s tím, že vytváří zisk, ale i se službou 

zákazníkům. Ve spojení s optometrií je to 

svým způsobem už i poslání. Gentlemanská 

dohoda, nebo také slušné chování, je jedním 

ze základních předpokladů budoucnosti 

oboru. 

Ing. Ivan Vymyslický

ivan.vymyslicky@ppo.cz

GeNtlemaNSká 
dohoda 
v optice
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STRÁNKY SČOO

Ve dnech 10.–13. listopa-
du 2011 se zástupci SČOO 

(Beno Blachut a Ing. Pavel Še-
bek) zúčastnili zasedání ECOO 
v Aténách. V rámci jednání 
Profesního výboru ECOO před-
nesli prezentaci o české optice 
a optometrii a zároveň o jejích 
současných legislativních pro-
blémech a požádali o radu nebo 
doporučení, jak v boji proti nim 
postupovat. 

Neočekávali jsme, že nám někdo ze zú-

častněných pomůže problémy přímo kon-

krétně vyřešit, chtěli jsme však využít účast 

na jednání k získání jakýchkoliv poznatků, 

které by pro nás mohly být přínosné.

V prezentaci jsme nejprve zmínili 

obecně situaci v našem oboru – počet 

optiků, optometristů, oftalmologů a stu-

dentů, kompetence optometrie a optiky, 

vzdělávání v těchto oborech, zapojení UP 

v Olomouci do akreditačního projektu Ev-

ropského diplomu, celoživotní vzdělávání 

a kongresy OPTOMETRIE atd.

Dále jsme zmínili naše legislativní 

„bolesti“:

a) problém v legislativě s termínem 

„odborný zástupce“;

b) samoobslužné optické zařízení 

provozované projektem „Brýle Domů“;

c) problém s optickými konzultanty 

fungujícími ve smyslu „OptikDoDomu“.

Navíc jsme požádali o radu v otázkách:

d) zda umožnit optometristům u nás 

používat diagnostická farmaka;

e) omezení internetového prodeje 

kontaktních čoček.

Pro lepší představu o smyslu našich 

jednání na zasedání ECOO vám předklá-

dáme následující přehled z poměrně živé 

diskuze, kterou naše prezentace vyvolala.

ad a) Problém v legislativě týka-

jící se termínu „odborný zástupce“, 

který v podstatě umožňuje nekvali-

fikovaným osobám vlastnit optické 

provozovny. 

Podle očekávání žádný členský stát 

ECOO o něčem podobném neslyšel a radu 

nám tedy nikdo poskytnout nemohl.

ad b) Samoobslužné optické zaříze-

ní „Brýle Domů“

Žádný ze členských států ECOO o ně-

čem podobném přímo neslyšel, což je pro 

nás již poněkud překvapivé. Jelikož je však 

tento způsob prodeje obdobný jako ob-

jednávání a prodej korekčních brýlí (včetně 

zadání korekce) přes internet, několik rad 

jsme přece jen získali.

Zástupci Španělska nám poskytnou 

studii z USA, kterou úspěšně používali 

v boji za omezení internetového prodeje 

v jejich zemi. Ze studie mimo jiné vyplývá, 

že v USA při průzkumu zjistili, že polovina 

preskripcí použitých při internetovém 

prodeji byla chybná; to se ve Španělsku 

stalo silným argumentem.

Bývalý prezident ECOO prohlásil, že ta-

ková samoobslužná zařízení nezná, ovšem 

nediví se tomu, že v dnešní společnosti 

orientované na zisk existují. Udivuje ho 

však, že lékárny, které jsou spojeny s péčí 

o zdraví obyvatel, mohou ve svých pro-

dejnách takovým zařízením poskytovat 

prostor. Doporučuje „porozhlédnout se“ 

v legislativě, zdali tato skutečnost není 

protizákonná.

Existuje směrnice EU 46/1997, která 

mimo jiné definuje, že brýle jsou výrobky 

„dělané na míru“, a jako takové tedy nemo-

hou být prodávány přes internet, neboť 

přes internet je nelze vyrobit na míru, stej-

ně jako přes internet nelze např. na míru 

ušít sako. Zástupci z Itálie nám doporučují 

prozkoumat tuto směrnici.

Ve Švýcarsku se při svých snahách 

o omezení prodeje brýlí přes internet 

setkali s nejčastější reakcí úřadů „Dokažte 

nám, že korekční pomůcky prodané přes 

internet poškodily zrak některých obyvatel, 

iNfoRmace 
ze SPoleČeNStva
„zákulisní“ informace o jednání SČoo na zasedání ecoo
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a pak s tím budeme moci něco dělat“. Ja-

kýkoliv případ ohrožení zdraví je tedy pro 

jednání silným argumentem.

Švýcaři doporučují vést národní op-

tiky k oddělování ceny za výrobky a ceny 

za optometristické i optické služby. „Ceny 

výrobků musí klesat, ceny služeb musí 

naopak růst... toto povede k ozdravění 

celé profese, která musí být finančně 

závislejší na poskytovaných službách a ne 

na prodeji, neboť internetu nebude moci 

konkurovat.“

Angličané konstatovali, že podle 

výsledků průzkumů většina 20–40letých 

ve Velké Británii kupuje přes internet vše 

od vína až po dům, tak proč by si neměli 

kupovat takovým způsobem i optické 

pomůcky? Je jasné, že tento typ prodeje 

poroste a za 10 let bude velmi silný a zcela 

běžný. „I my si sháníme nejlevnější letenku 

přes internet, proč by si ostatní neměli 

shánět stejným způsobem brýle? Běžně si 

dnes lidé vyzkouší brýle v optice a pak je 

na internetu shání za nejlevnější cenu – to 

je ve Velké Británii realita.“

ad c) Problém s optickými konzul-

tanty fungujícími ve smyslu „OptikDo-

Domu“

V mnohých zúčastněných zemích 

podobný typ prodeje s většími či menšími 

problémy probíhá. Řešení tohoto problé-

mu jsou různá v závislosti na národních 

legislativách, týkajících se oboru optika-

-optometrie. Výrazné podněty jsme k této 

problematice nezískali.

 ad d) Používání diagnostických 

farmak optometristy

Ve Finsku čerstvě prosadili legislativní 

možnost využívat diagnostická farmaka 

optometristy. Provedli to úplně proti všem 

doporučením – nejdříve tuto možnost pro-

sadili legislativně, nyní začínají upravovat 

vzdělávání optometristů (doporučuje se 

přesně obrácený postup).

Prezident Finské asociace optiků 

vysvětlil podstatu jejich úspěchu, tu však 

v našem časopise nemůžeme veřejně 

publikovat.

Členové finské delegace nám všem 

předali několikastránkovou zprávu o pro-

sazení možnosti používat farmaka a slíbili, 

že nám pošlou odkaz na studii, která jim 

k prosazení pomohla.

Jeden ze zúčastněných funkcionářů 

prohlásil, že jeho výbor v rámci ECOO 

vypracuje přehled doporučení na téma 

„Jak zařadit diagnostická farmaka do le-

gislativy“, neboť v několika zemích byla 

tato možnost úspěšně zavedena, ovšem 

v každé zemi jiným způsobem, a ostatní 

členské země zajímají podrobnosti (vyho-

tovení tohoto přehledu bude nejspíše ještě 

několik měsíců trvat).

ad e) Omezení internetového pro-

deje kontaktních čoček

Ve Velké Británii zavedli nutnost použití 

platného kontaktologického vyšetření při 

nákupu kontaktních čoček přes internet. 

Každé vyšetření má ve Velké Británii svůj 

kód, který nakupující přes internet musí při 

objednávce zadat, kód je překontrolován 

v databázi a jen při jeho schválení může 

dojít k objednávce. Angličané nám dopo-

ručují tento systém zavést. Nepřinese to 

sice peníze optikům nebo optometristům, 

ale je to dobré pro zdraví obyvatel a také 

pro image profese mezi obyvateli – dojde 

jim, že optometristé dělají důležitou práci 

v rámci jejich zdraví. Zároveň to přivede 

potenciální zákazníky do optik. Od An-

gličanů bychom měli obdržet zajímavý 

článek o internetovém prodeji korekčních 

pomůcek.

Bývalý prezident ECOO vysvětlil, že 

ECOO v minulosti často vedlo jednání kvůli 

omezení internetového prodeje optických 

pomůcek v Bruselu, avšak evropské úřady 

omezení tohoto prodeje nikdy nakloněny 

nebyly. Národní úřady zase opakovaly: 

„Potřebujeme směrnici EU, abychom mohli 

vydat směrnici národní.“ Z toho tedy vznikl 

začarovaný kruh jednání.

Španělé si kvůli zavedení možnosti 

používat farmaka změnili názvosloví. 

Diagnostická farmaka přejmenovali na „far-

maka pro praktikanty optometrie“. Díky 

tomuto podivnému názvu obešli protestu-

jící oftalmology. Jako argument uvedli, že 

farmaka neprodávají ani nepodávají, pouze 

je využívají při praktikování své profese, 

což situaci právně změnilo a umožnilo jim 

provést legislativní úpravy.

Švýcaři varují, že je třeba bojovat za ce-

loevropské prosazení používání farmak, 

avšak u zákazníků nesmí být v mezidobí 

vyvolán dojem, že jsou služby optometris-

tů méně kvalitní než oftalmologické služby, 

protože optometristé nemohou používat 

farmaka. Musíme tvrdit, že používání far-

mak v optometrii je praktické, nikoliv však 

nezbytně nutné – dá se výborně praktiko-

vat i bez nich.

Při jednáních na zasedání ECOO jsme 

současně získali mnoho zpráv, článků 

a směrnic, které nyní překládáme k dalšímu 

využití pro boj s výše zmíněnými problémy, 

ať již k použití přímo naším výborem SČOO, 

nebo spolupracující právní kanceláří.

Ing. Pavel Šebek

scoo@scoo.cz

„ceny výrobků musí klesat, ceny 
služeb musí naopak růst... toto povede 
k ozdravění celé profese, která musí být 

finančně závislejší na poskytovaných 
službách a ne na prodeji, neboť internetu 

nebude moci konkurovat.“
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Z PRAXE OPTIKA

Výroba brýlových čoček se 
v posledních letech stále 

více modernizuje a zdokonaluje. 
Jednou z posledních inovací je 
výroba čoček technologií free-
-form. Tato technologie je zcela 
jistě zdokonalením, zjednodu-
šením a urychlením výrobních 
procesů, což je především velká 
výhoda pro výrobce brýlových 
čoček. Znamená to pro ně vý-
razné snížení skladových zásob 
polotovarů a brousicích a lešti-
cích nástrojů – tzv. „hříbku“. 

Jaké výhody má tato technologie pro 

očního optika a především pro zákazníka, 

uživatele takto vyrobených čoček? Jedno je 

jisté: touto technologií lze vyrobit s napros-

tou precizností jakoukoliv optickou plochu. 

Sférickou, asférickou, torickou, atorickou, či 

biasférickou, což není nic neobvyklého. To, 

co dělá z této technologie „zázrak“, je mož-

nost výroby téměř nekonečného množství 

progresivních individuálních ploch přizpů-

sobených jednotlivým zákazníkům a jejich 

vysněným, třeba i extravagantním obrubám. 

Znamená to zohlednění PD do dálky, PD 

do blízka, vzdálenosti δ, výšky, šířky a inkli-

nace obruby. Další velkou předností takto 

vyráběných progresivních čoček je rozdělení 

účinku adice na přední a zadní plochu čočky, 

což u vyšších adicí rozšíří progresivní koridor 

a oblast na čtení. K tomuto „zázraku“ však 

nestačí jen samotná free-form technologie 

broušení a leštění optických ploch brýlových 

čoček. K tomuto „zázraku“ je zapotřebí ještě 

několik dalších údajů potřebných ke zhoto-

vení těchto precizních brýlových čoček. Je 

třeba znát tvar a rozměry očnice, inklinaci 

brýlové obruby a v neposlední řadě určité 

návyky zákazníka, jako jsou pohyby hlavy 

a očí. A potom je tady ještě jedna maličkost, 

a sice takový software, který dokáže tato 

data zpracovat a řídit výrobu této „zázračné“ 

progresivní brýlové čočky.

V poslední době se na optickém trhu 

objevují nové firmy, které dodávají brýlové 

čočky. Jejich marketingová strategie je za-

ložena na tvrzení, že vyrábějí brýlové čočky 

technologií free-form, což se zcela jistě zaklá-

dá na pravdě, ovšem pouze v té části výroby, 

která se týká broušení a leštění optických 

ploch. To znamená, že takováto čočka se 

nikterak zvlášť neliší od progresivních čoček 

vyráběných z polotovarů tradiční „hříbkovou“ 

metodou. Nic proti tomu, nakonec takovéto 

typy čoček dodávají i renomovaní výrobci 

a dobře se prodávají díky jejich příznivé ceně 

a osvědčené kvalitě. 

U progresivních čoček tohoto typu by se 

však oční optik neměl nechat oslepit zázrakem 

free-form a při prodeji a především při centro-

vání těchto čoček by neměl zapomínat na po-

stupy a zásady, které je zapotřebí dodržet.

Především si musíme uvědomit, že tyto 

čočky mají pevný inset 2,5 mm, což znamená, 

že i při sebepečlivějším vyměření PD do dálky 

vznikne u většiny případů nepřesná centrace 

do blízka, která má za následek, že se pravé 

monokulární zorné pole nepřekryje s mono-

kulárním zorným polem levým a tím se zúží 

binokulární zorné pole na střední vzdálenost 

a do blízka. Proto je zde na místě upravit PD 

zrcadlovou metodou, což někteří seriózní 

dodavatelé u svých progresivních brýlových 

čoček, vyrobených tradiční metodou, dopo-

ručují. Existují skutečně progresivní čočky, 

které mají tzv. variabilní inset, avšak tento 

variabilní inset zohledňuje výši prizmatického 

účinku podle dioptrické hodnoty adice a ni-

koliv rozdíly mezi PD do dálky a PD do blízka. 

Jedním z dalších argumentů je rozšíření zor-

ného pole do blízka a na střední vzdálenosti 

díky progresivní ploše na zadní straně čočky. 

Museli bychom asi hodně pátrat v paměti, 

abychom si vzpomněli, že se paprsky lámou 

na hlavních rovinách a jejich poloha je dána 

prohnutím a tloušťkou brýlové čočky.

Je tedy jisté, že technologie free-form je 

skutečně „zázrak“, ale pouze v tom případě, 

když je využita se vším, co dokáže. To zname-

ná od výroby, broušení a leštění až po kon-

strukčně zvládnutou progresivní plochu, 

která je přizpůsobena uživateli a jím vybrané 

obrubě a také jeho zvyklostem a potřebám. 

K tomu ovšem zcela jistě nestačí zadat PD 

a namalovat tvar očnice na milimetrový papír.

Pro nás optiky je opravdu problema-

tické rozpoznat skutečně seriózní nabídku. 

V poslední době se objevilo mnoho nových 

technologií, dokážou však skutečně zázraky? 

Určitě ano, avšak zásady optiky, které nás 

starší učil a ve svém „Technickém sborníku 

oční optiky“ pro vás mladší zvěčnil Jaroslav 

Polášek, zůstanou přese všechno zachovány. 

Progresivní, lidově multifokální čočky jsou 

bezesporu skvělou korekcí pro presbyopy. 

Já jako oční optik se musím rozhodnout, jaké 

„multifokály“ budu prodávat. Samozřejmě, že 

toto rozhodnutí je do jisté míry závislé na po-

loze mé oční optiky a struktuře zákazníků. 

Kromě toho musím mít seriózní informace 

o produktech, které prodávám, musím také 

být o jejich kvalitě skutečně přesvědčen, 

protože čím více kvalitě mnou nabízeného 

produktu věřím, tím je skutečná kvalita tohoto 

produktu vyšší. Této kvality je však možné 

dosáhnout pouze ve spolupráci s kvalitním 

zákaznickým servisem dodavatele.

Richard Baštecký

richard.optik@email.cz

www.richard-optik.cz 

fenomén fRee-foRm –
zázračná technologie



NOVÁ ÉRA

VIDEOCENTRACE
ZAČÍNÁ

Na výstavě OPTA 2012 vám představíme 
3 aplikace pro iPad, které zvýší kvalitu vaší práce.

Přednáška o novém centračním  
a kamerovém systému se uskuteční
v sobotu 25. února 2012  v 10,45 hod.
v Lectures Point (hlavní pavilon).

HOYA Lens CZ a.s.
výhradní zastoupení pro ČR
Bezručova 800, 511 01 Turnov
tel.: +420 488 578 401–407
www.hoyavision.cz

DANAE
výhradné zastúpenie pre SR
Dolné Rudiny 17, 010 01 Žilina
tel.: +421 41 72 33 000
www.danae.sk



Lednová výstava OPTI v  Mnichově 
znamená pro odvětví oční a  brýlo-
vé optiky tradiční novoroční start. 

Navzdory sněhové kalamitě se jí před 
měsícem zúčastnilo více než 23 000 ná-
vštěvníků z 27 zemí, aby se setkali s více 
než 450 vystavovateli. 
Byla představena spousta novinek. Mno-
hé z  nich velmi zajímavé. Několik bylo 
skutečně převratných a  hlavně ekono-
micky přínosných pro každodenní praxi. 
Podle nedělního průzkumu organizátora 
výstavy tak téměř 90% účastníků zářilo 
spokojeností.

“S  nadšením jsem uvítal hlavně nový cent-
rovací systém visuReal® Portable prezen-
tovaný na  dvojstánku HOYA + Ollendorf. 
S předešlou verzí obsahující centrační věž má 
společný jen název a  přesnost. Je elegant-
ní, mnohem snadněji se ovládá a  funguje 
i  za  horších světelných podmínek. V  kom-
binaci s  Hoya Vision Consultant mi též 
umožní přesvědčivě ukázat klientům rozdíly 
mezi čočkami, kterých výhody díky kameře 
a simulačnímu softwaru doslova ožijí.  Po za-
dání typu čoček, korekce do  dálky a  adice 
dám klientovi přes obrazovku sledovat jed-
notlivá periferní zkreslení na  skutečném po-
zadí.  Je tam i možnost „zmražení“  pohledu 
a  zpětného  zobrazení  kvůli  porovnání. Využi-
ji to při prezentaci hlavně značkových čoček.“

Bc. Marek Blažo, optik – optometrista

VIDEOCENTRACE BUDOUCNOSTI
VisuReal® Portable představuje začátek 
nové éry videocentrace. Vývojáři z  ně-
mecké společnosti Ollendorf Measure-
ment Systems dovedli nápad širšího vy-
užití iPad technologie v optice jako první 
do  úspěšného konce. Rychlost a  preciz-
nost, jakou svůj nápad v  spolupráci se 
společností HOYA zrealizovali, je obdivu-
hodná. A  přínos pro praxi v  oční optice 
nezpochybnitelný. 

“Díky inteligentní kombinaci iPad 2 se spe-
ciálně vyvinutým kamerovým nástavcem, 
kalibračním nástavcem na obruby, šikovné 
softwarové aplikaci a kalkulačnímu progra-
mu dostupnému přes internet se optikům 
otevřela nová cesta maximálně přesného 
centrování. Lehčí, rychlejší, operativnější, 
kompaktnější a zároveň lacinější než kdyko-
liv předtím.”

Dipl. Ing. Hans Joachim Ollendorf

VisuReal® Portable promění každý iPad 
2 na ultralehké, přenosné a velmi přesné 
videocentrovací zařízení. Toto “kouzlo” 
spočívá v  lehko integrovatelném kame-
rovém nástavci na  iPad s  instalovanou 
precizní optikou zabezpečující 400% 
zvětšení. S jeho pomocí kamera spolehli-
vě nasnímá parametry klienta. Fotogra� e 
a  zadané údaje jsou díky softwaru rych-
le zpracovány a  odeslány přes internet 

videocentrace, prezentace 
a komunikace

Nová éra



do  kalkulačního programu na  externím 
počítači. Požadované centrovací hodno-
ty (PD, centrovací výška, inklinace, vertex, 
úhel sklonu tváře, rotace hlavy, box para-
metry, šířka nosníku) se zobrazí v průběhu 
pár sekund. Stačí si vytvořit v dané aplika-
ci konto a předplatit centrovací “kredity”. 

Pokud optik uvede jméno klienta, budou 
údaje na  serveru archivovány a  pozdě-
ji lehko vyhledatelné. Možnost zasílání 
nasnímaných obrázků a  konzultačních 
doporučení e-mailem potěší zejména ty, 
kteří při výběru cítí potřebu se s  někým 
dalším poradit. 

Toto všechno přináší vysokou přesnost 
a zároveň � exibilitu při práci očního opti-
ka a dělá z visuReal® Portable nejprofe-
sionálnější videocentrovací zařízení sou-
časnosti. A za neporazitelnou cenu! 

1× VIDĚT JE VÍC NEŽ 100× SLYŠET
Hoya Vision Consultant je první aplikací 
simulující realitu vidění. Napodobuje po-
city zákazníka dívajícího se na  svět přes 
brýlové čočky. Klient přes obrazovku iPad 
vidí vše okolo tak, jak bude vidět se sku-
tečnými brýlemi – od pohledu na perso-
nál, interiér, až po výhled na ulici. To jistě 
posílí pozici optika při konzultaci s klien-
tem, který okamžitě uvidí rozdíl ve funkci 
a designu mezi různými typy čoček. Tak-
to lze „odzkoušet“ čočky jednoohniskové, 
progresivní, kancelářské a  polarizační 
včetně účinku antire� exní vrstvy. 

OKAMŽITÝ PŘEHLED 
PŘES EXTRANET
Díky aplikaci Hoyanet se mohou oční 
optici přihlásit na  svůj stávající účet 
na  Hoyanet a  získat nejnovější zprávy 
o společnosti a produktech. Mohou také 
kontrolovat svůj obrat a  údaje o  prode-
jích pomocí přehledných grafů. Velmi 
praktická je i možnost sledovat stav svých 
objednávek, nebo se přímo spojit se zá-
kaznickým servisem. Vše přes iPad nebol 
iPhone. Kdykoliv a kdekoliv.

MOJE PRVNÍ ZKUŠENOST
„Na  výstavě OPTI´12 jsem měla možnost si 
tyto aplikace osobně vyzkoušet. Jsou velmi 
jednoduché na  užití i  obsluhu. VisuReal® 
v iPadu ocení všichni, kteří nemají v obchodě 
příliš místa a chtějí toto zařízení používat vol-
ně po celém obchodě nebo přecházet s ním 
i do vyšetřovací místnosti. Prostě se přizpůso-
bit zákazníkům - kdekoliv. Pro získání správ-
ných výsledků jsou potřebné pouze dvě věci 
– udržet obrazovku iPadu ve vertikální rovině 
tak, aby vznikla linie měření a do vyznačené-
ho prostoru snímku umístit potřebné značky. 
Z  pro� lu to samé. Přístroj pak sám zazna-
mená a  odešle potřebná data. Odpadá tak 
vyplňování tabulek v  HoyaLog. Díky Hoya 
Vision Consultant se bude daleko lépe zá-
kazníkovi vysvětlovat, proč je ten či onen druh 
čočky vhodnější. Klepnutím na ikonu aplikace 
Hoyanet zjistíte, v které fázi výroby nebo kde 
na cestě je zrovna vaše zakázka. A kdo nemá 
v  obchodě snímací zařízení pro zákazníky, 
kteří se bez brýlí nevidí – iPad lze používat 
i  jako online fotoaparát. Byla jsem ujištěna, 
že termín uvedení na trh u nás bude v průbě-
hu měsíce března. A pokud se jedná o cenu, 
nechte se příjemně překvapit. Nebo ještě lépe 
– zajděte se na Optě podívat na stánek Hoya 
a novou aplikaci si sami vyzkoušejte. Budete 
překvapeni, jak je to jednoduché.“

Bc. Martina Nováková, 
Oční optika A. Novák, Český Brod

HOYA Lens CZ a.s.
výhradní zastoupení pro ČR
Bezručova 800, 511 01 Turnov
tel.: +420 488 578 401–407
www.hoyavision.cz

DANAE
výhradné zastúpenie pre SR
Dolné Rudiny 17, 010 01 Žilina
tel.: +421 41 72 33 000
www.danae.sk

Všechny výše zmíněné aplikace jsou součástí „centrovacího“ balíku � rmy HOYA. Umož-
ní optikům soustředit se na to nejdůležitější, a to na zlepšení služeb pro zákazníky. A že 
lze iPad jako jeden z mála pracovních nástrojů využít i mimo prostor optiky k relaxaci 
a volnočasovým aktivitám, je bonus navíc. 

Mgr. Diana Procházková
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OPTOMETRIE

Úvod

V první části jsme si popsali součásti 

kompletního vyšetření binokulárního 

vidění. Druhá část uvádí přehled možností 

léčení jednotlivých poruch binokulárního 

vidění bez strabizmu.

V tab. 1 jsou uvedeni 2 probandi z první 

části článku.

Proband č. 1 je při hodnocení kvocientu 

AC/A v oblasti normy, do blízka má nepatr-

nou esoforii. Proto byly nejprve sledovány 

hodnoty negativní fúzní vergence (definice 

byla uvedena v 1. části článku). Při přímém 

měření jsou rezervy divergence a flexibi-

lity vergence nenápadné. Naproti tomu 

výsledky nepřímých měření – pozitivní 

relativní akomodace (PRA), binokulární ako-

modativní flexibility (BAF) a hodnoty MEM 

– jsou mimo oblast normálu. Údaje hovoří 

o poruše vergence, proto jsou dále vyšet-

řovány hodnoty v oblasti akomodace. I tam 

vycházejí velice nízké hodnoty. Obtíže se 

zvětšují při předsazení minusových dioptrií. 

Měření akomodativní flexibility udává velmi 

nízké hodnoty jak při binokulárním, tak při 

monokulárním (MAF) vyšetření. Z toho lze 

odvodit, že jde o poruchu akomodace, 

v tomto případě insuficienci.

Proband č. 2 má nízký kvocient AC/A 

a velkou exoforii do blízka. Na základě 

exoforie byla nejprve vyšetřována fúzní 

vergence do blízka. Výsledky při přímých 

měřeních, stejně jako rezerva konvergence 

do blízka i flexibilita vergence neodpovídají 

normě. Nepřímá měření jako negativní re-

lativní akomodace (NRA), binokulární ako-

modativní flexibilita a hodnoty MEM jsou 

příliš nízké. Nálezy odpovídají omezené 

pozitivní fúzní vergenci. Pokud se vyskytne 

vysoká exoforie do blízka a kvocient AC/A 

je nízký, jde o insuficienci konvergence.

Léčení binokulárních 
anomálií

Léčení je určováno hodnotami kvocientu 

AC/A, dalším důležitým kritériem je směr 

heteroforie. Ten určuje jednak bázi prizmat, 

jednak to, zda zrakový trénink má cvičit nejprve 

konvergenci, či divergenci.

Kvocient AC/A určuje pořadí možných 

opatření. Binokulární anomálie s vysokým 

kvocientem AC/A reagují zpravidla dobře 

na adici. To je zdůvodněno tím, že při vyso-

kém kvocientu AC/A se již při nízké hodnotě 

adice docílí velké změny vergence. Při nízkém 

kvocientu AC/A adice nesplňuje očekávání 

a vergenci ovlivní jen nepatrně. Pokud je 

kvocient AC/A v normálních hodnotách, je 

adice málo úspěšná.

Naproti tomu existují výrazné rozdíly 

mezi anomáliemi při stejném kvocientu AC/A. 

Insuficience konvergence i divergence se liší 

v tom, že prizmata mají zcela odlišný efekt. 

Insuficience divergence reaguje velice dobře 

na prizmata bází zevně, zatímco při insuficienci 

konvergence hrají prizmata s bází dovnitř jen 

malou roli. V tomto případě je metodou volby 

zrakový trénink.

Exces konvergence a divergence může 

být na základě vysokého kvocientu AC/A 

ovlivněn adicí. Při excesu konvergence při-

padají v úvahu prizmata bází zevně. Určitou 

alternativu pro exces konvergence předsta-

vuje vizuální trénink. Při excesu divergence 

je zrakový trénink stejně úspěšný jako adice 

nebo prizmata bází dovnitř.

Čistá esoforie či exoforie se odlišují v tom, 

že exoforie reaguje na zrakový trénink lépe než 

esoforie. Při fúzní vergenční dysfunkci jsou 

prizmata a adice neúčinné, zde je základem 

opět zrakový trénink.

Graf 1 popisuje postup léčení binoku-

lárních anomálií podle návrhu Scheimanna 

a Wicka.

Poruchy

BiNokuláRNího 
viděNí
Pohled do angloamerické praxe

2. část
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Poruchy

BiNokuláRNího 
viděNí
Pohled do angloamerické praxe

Léčení akomodativních 
anomálií

V úvahu přicházejí dvě možnosti – adi-

ce, nebo zrakový trénink. Adice je úspěšná 

tam, kde nelze povzbudit akomodaci (neza-

měňovat s presbyopií!), tedy u akomodativ-

ní insuficience. Exces akomodace nebo také 

nedostatečný rozsah akomodace reaguje 

špatně na adici. Zrakový trénink je naproti 

tomu vhodný pro všechny tři akomodativní 

anomálie, jak je uvedeno v grafu 2.

Adice

Předpis pozitivní adice je první volbou 

léčení u excesu konvergence a akomodativ-

ní insuficience. Pozitivní adice mění poža-

davky na akomodaci i vergenci. Způsobuje:

•	 snížení exoforie do blízka,

•	 redukci negativní a zvýšení pozitivní 

relativní akomodace,

•	 redukci konvergence a zvýšení rezer-

vy divergence do blízka,

•	 redukci hodnoty MEM,

•	 vyšší maximální akomodační výsledek,

•	 zlepšení akomodační flexibility při 

předsazení minusové korekce.

tab. 1  Příklady klinického vyšetření binokulárního vidění

Test Proband č. 1 (16 let) Proband č. 2 (13 let)  

vizus do dálky nekorigovaný                      P i L oko: 1,0                  P i L oko: 0,8

refrakce do dálky                                        P: +0,5, vizus 1,0
L: +0,5, vizus 1,0                                

P: +0,25 –0,50 175°, vizus 1,0
L: +0,25 –0,75 14°, vizus 1,0

blízký bod konvergence                               7 cm                                  20 cm

krycí test do dálky                                        ortoforie  ortoforie

krycí test do blízka                                       2 cm/m esoforie                 10 cm/m exoforie

heteroforie do dálky                                      ortoforie                            ortoforie

heteroforie do blízka                                     2 cm/m esoforie                           11 cm/m exoforie

kalkulovaná AC/A                                        6,4 cm                                1,6 cm

báze zevně do dálky (cm/m)                         X/18/10                               7/17/8

báze dovnitř do dálky (cm/m)                          X/7/4                                   X/7/3

báze zevně do blízka (cm/m)                        15/17/10                              10/12/4

báze dovnitř do blízka (cm/m)                                   9/20/12                               14/22/14

flexibilita vergence                                       14 změn za minutu                      6 změn za minutu (báze ven)

NRA                                                               +2,50 dpt                              +1,25 dpt

PRA                                                                –1,00 dpt                              –2,00 dpt

maximální akomodace                                   P a L oko: 7 dpt                      P a L oko: 13 dpt

MAF                                                               P a L oko: 0 změn za minutu (minus dpt)           P a L oko: 11 změn za minutu

BAF 0 změn za minutu (minus dpt)           6 změn za minutu (plus dpt)

MEM P a L oko: +1,50 dpt                P a L oko: plan

graf 1  Možnosti léčení binokulárních anomálií

graf 2  Možnosti léčení akomodativních anomálií 
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anomálie
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V tab. 2 je shrnuto, které binokulární 

nálezy mluví pro nasazení pozitivní adice, 

nebo proti němu. Důležitou roli hraje 

kvocient AC/A.

Existují dvě běžné metody, které 

stanovují hodnotu pozitivní adice. První 

metoda pracuje s hodnotami pozitivní 

a negativní relativní akomodace.

Příklad: u negativní relativní akomoda-

ce +2,25 dpt a pozitivní relativní akomo-

dace –0,75 dpt odpovídá adice +0,75 dpt.

Druhá metoda používá hodnoty 

MEM skiaskopie. Oblast normy leží mezi 

+0,25 dpt a +0,75 dpt. Cílem metody je 

přemístit naměřenou hodnotu pomocí 

adice do normálního rozmezí. 

Příklad: při hodnotě MEM +1,25 dpt 

se nabízí adice od +0,5 dpt do +1,0 dpt. 

Pozitivní adice se používají do blízka. Proto 

se používají buď čtecí, nebo bifokální brýle.

Ve speciálních případech se aplikuje 

i negativní adice, především u vysokých 

exoforií či excesu divergence. Tam lze 

očekávat akomodativní konvergenci a tím 

redukci postavení zevně.

Prizmata

Podle angloamerických názorů lze 

prizmatickou korekci jako první volbu po-

užít pouze u vertikálních forií a insuficience 

divergence. Kromě toho jsou prizmata 

doporučována u vysokých esoforií. Schei-

mann a Wick předpokládají, že prizmata 

mohou být použita u všech binokulárních 

anomálií. Předepisují také kombinaci se 

zrakovým cvičením a představují alterna-

tivu v případech, kdy zrakový trénink nelze 

aplikovat, nebo je neúspěšný.

Zrakový trénink

Podle názorů Scheimanna a Wicka je 

zrakový trénink dobře použitelný pouze 

u vysokých esoforií, excesu konvergence, 

insuficience divergence, akomodativní 

insuficience a vertikálních forií s adicí nebo 

prizmaty.

Oblast použití zrakových cvičení je 

mnohostranná. Lze je aplikovat tam, kde 

je možno docílit:

•	 zvýšení maximálního akomodačního 

úspěchu,

•	 zvýšení akomodační flexibility,

•	 zvýšení schopnosti fúzní vergence,

•	 zvýšení flexibility fúzní vergence,

•	 zlepšení adaptační vergence.

V zásadě platí, že před začátkem 

zrakového tréninku u akomodačních a bi-

nokulárních anomálií musí být: 

•	 korigována refrakční vada,

•	 korigována vertikální forie prizmaty,

•	 zlikvidována suprese či amblyopie.

Každé zrakové cvičení se skládá z vý-

cviku pohyblivosti očí, vergence a ako-

modace. Nynější systém se přednostně 

zabývá výcvikem velkých poruch. Avšak 

akomodace, vergence a pohyblivost očí se 

navzájem podmiňují, proto jsou zohledňo-

vány všechny systémy. Dalším pravidlem 

zrakového tréninku je, že cvičení začíná 

ve směru trvalých obtíží. Při insuficienci 

konvergence se začíná s cvičením kon-

vergence, poté přichází na řadu výcvik 

na protilehlou stranu, výcvik divergence.

Cílem zrakového tréninku je zlepšení 

zrakových funkcí. Je vhodné začít jedno-

duchými postupy a poté pomalu zvyšovat 

stupeň obtížnosti. Při výcviku vergencí se 

používají nejdříve velké periferní objekty, te-

prve později malé, centrální objekty. Ke zvý-

šení stupně obtížnosti jsou na konci cvičení 

vergence nabízeny kombinace cviků. 

Zrakový trénink je založen na principu 

zpětné vazby. Klienti mohou být kontrolo-

váni, zda cvičení probíhá správně. K tomu 

slouží následující znaky: 

•	 Dvojité či zamlžené vidění – u binoku-

lárního cvičení je důležité, aby pozoro-

vaný objekt byl zřetelně viditelný.

•	 SILO-efekt (zkratka anglických slov 

Small a In – malý a uvnitř – a Large 

a Out – velký a ven). Při cvičení 

konvergence se objekt zdá menší 

a blíže (S a I), při cvičení divergence 

větší a dál (L a O). Tento jev způso-

buje fenomén konstanty velikosti. 

Vnímaná velikost objektu je určována 

velikostí sítnicového obrazu a stavem 

akomodace a vergence oka. Zkrácení 

vzdálenosti obrazu vede na jedné 

straně ke zvětšení retinálního obrazu, 

naproti tomu přiblížení vyžaduje 

zvýšenou konvergenci a akomodaci. 

Se zvyšující se konvergencí a akomo-

dací mozek snižuje velikost objektů. 

Fenomén konstanty velikosti způso-

buje to, že vnímaný objekt nezávisle 

na vzdálenosti od oka udržuje svoji 

velikost. 

•	 Suprese: binokulární cvičení se 

obecně vyznačují kontrolou suprese. 

Za tím účelem je nutné oddělit 

zrakové vjemy pravého a levého oka. 

K tomu slouží anaglyfické (červeno-

-zelené) a polarizační brýle. Aby bylo 

možné odhalit supresi, dívá se pro-

band nejprve každým okem zvlášť, 

potom oběma očima.

•	 Stereoskopický lesk: při fúzi dvou růz-

ně barevných objektů, např. červené-

ho a zeleného, je vnímána kombinace 

obou barev. Není vidět směsná barva 

(např. žlutá), ale jsou vnímána dvě 

hraniční pole – zelené a červené, která 

mají efekt lesku. Pokud proband určí 

jednu barvu, jde o supresi.

•	 Paralaxa: při konvergenci se objekt 

fúze pohybuje stejným směrem jako 

proband, při divergenci se obraz 

pohybuje protichůdně.

Přeložila prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Literatura: 

Krawczyk, I., Grein, H.-J.: Störungen des Binokularse-

hens, Einblicke in die anglo-amerikanische Sichtweise, 

Teil 2, DOZ 1/2011, str. 88–92

tab. 2  Kritéria pro předpis pozitivní adice

Test
Pozitivní adice 
má smysl, když je

Nedávat pozitivní adici, 
když je

kvocient AC/A vysoký nízký

refrakční vada hypermetropie myopie

forie do blízka esoforie exoforie

NRA/PRA nízká PRA nízká NRA

MEM vysoké nízké

báze zevně do blízka vysoké nízké

maximální úspěch akomodace nízký normální

MAF/BAF špatné u minus špatné u plus

Adice =

negativní relativní akomodace 
+ pozitivní relativní akomodace

2
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ROZHOVOR

Jméno vědce Ing.  J i ř ího 
Michálka, CSc., je spojeno 

s Ústavem makromolekulární 
chemie AV ČR. Tomuto pracovi-
šti je věrný celý život, má v něm 
totiž možnost věnovat se vývoji 
(nejen) polymerních materiálů, 
které se pak používají například 
ve zdravotnictví. Je také prezi-
dentem České kontaktologické 
společnosti, v rozhovoru se 
tedy dozvíte informace o tom, 
jak probíhá vývoj materiálů pro 
kontaktní čočky. 

Jaký je Váš názor na tzv. inteligent-

ní kontaktní čočku, která by uměla 

dávkovat např. léky pro diabetiky 

nebo pracovat s očním tlakem? 

Představa „inteligentní čočky“ je jistě lá-

kavá. Otázkou zůstává, v čem přesně by její 

inteligence měla spočívat. Kontaktní čočka 

může být vhodným prostředkem pro zajiš-

tění dávkování, respektive prodlouženého 

účinku lokálně podávaných léčiv, tedy 

v tomto případě oftalmofarmak, avšak 

jako depo pro podávání jiných léků má při 

svém tloušťkovém profilu v řádu desetin 

milimetru jen velmi malou kapacitu. Navíc 

změna složení slzného filmu v důsledku 

změny např. hladiny cukru v krvi bude 

patrně velmi malá a stejně tak bude nízká 

i citlivost materiálu (nebo vlastní čočky) 

na tuto změnu, tedy i případná odezva.

Nehledejme komplikované univerzální 

pomůcky, ale konkrétní, reálná a opravdu 

výhodná řešení.

Jakým směrem se podle Vás ubírá 

vývoj materiálů pro kontaktní čočky?

Vývoj materiálů pro kontaktní čočky 

sleduje již velmi dlouho zajištění co 

největšího pohodlí klienta při jejich no-

šení spolu s minimalizací zdravotních rizik 

a vzniku možných komplikací s nošením 

kontaktních čoček spojených. Takové 

čočky máme na trhu už dnes, ale jejich 

vývoj bude v naznačeném směru dále 

pokračovat „za čočky ještě pohodlnější 

a bezpečnější“ a samozřejmě bude reago-

vat na související trendy ve vývoji lidské 

společnosti a její nové potřeby. Konkrétně 

bude vývoj v oblasti materiálů a designu 

kontaktních čoček sledovat takové para-

metry, jako je zásobování rohovky kyslí-

kem, smáčivost povrchu čočky, příznivé 

mechanické vlastnosti, co nejpřesnější 

optika a vhodný režim nošení.

Které vlastnosti jsou podle Vašeho 

názoru u kontaktní čočky klíčové?

To už trochu vyplývá z předchozí od-

povědi, nicméně za opravdu klíčové lze 

považovat parametry materiálové a tva-

rové, které přinesou co nejlepší kombinaci 

mechanických, botnacích, transportních 

a optických vlastností čočky. Záměrně 

nejmenuji konkrétní vlastnost, protože 

díky individualitě každého klienta, a tu 

opravdu považuji za podstatnou, je třeba 

mít k dispozici širokou škálu produktů, 

které mohou vyhovět jak klientům s horší 

kvalitou slzného filmu, tak těm s počínající 

vaskularizací nebo jiným s komplikovanou 

refrakční vadou či těm s nějakým jiným 

problémem. Neméně podstatná je i vstříc-

nost a chování klienta, tedy dodržování 

správných zásad zdravého nošení čoček.

Jak podstatnou roli hraje fakt, 

zdali jsou čočky měsíční, denní nebo 

čtrnáctidenní? 

U kontaktních čoček s plánovanou 

výměnou samozřejmě platí, že čím kratší je 

interval výměny, tím menší je riziko vzniku 

komplikací. Ovšem i tady zůstává pod-

statnou již zmíněná individualita klienta. 

V průběhu let, od roku 1988 (uvedení první 

čočky s plánovanou výměnou na trh) se 

v životě vědce je 
klíČovým oBdoBím 
celý život



  25

nejčastější interval výměny po 14 dnech, 

respektive 30 dnech, ustálil z původní 

široké nabídky možností (1, 2, 3, 4, 6 týdnů 

až 3 měsíce). Ovšem další kategorie, jed-

nodenní neboli jednorázové čočky, mají 

kromě minimalizace rizika vzniku kompli-

kací i další nemalou výhodu. Ta spočívá 

v absenci všech jinak nutných pomůcek 

a prostředků pro ukládání a uchovávání 

čoček, jež představují podstatný náklad 

ve výsledné sumě, kterou uživatel čoček 

za jejich nošení musí zaplatit.

V posledních pěti letech byl jako 

materiál pro kontaktní čočky nejvíce 

používán silikonhydrogel. V čem spa-

třujete jeho přínos oproti materiálům 

používaným dříve? Bude do budoucna 

vystřídán jiným materiálem s odlišný-

mi vlastnostmi? 

Za prvé, je nutné si uvědomit, že sili-

konhydrogelových materiálů je celá škála. 

Za třináct let od uvedení prvních z nich 

na světový trh máme dnes silikonhydro-

gelové čočky již třetí generace. A myšlen-

ka spojit výhodné vlastnosti hydrogelů 

s vysokou propustností pro kyslík, která 

je vlastní polysiloxanovým řetězcům, je 

poměrně stará. Vznikla zhruba v sedmde-

sátých letech minulého století. Až na jeho 

sklonku se ji však podařilo realizovat. Jejich 

největším přínosem je zajištění dostateč-

ného přísunu kyslíku k rohovce.

Osobně považuji použití silikonhydro-

gelů jako materiálů pro měkké kontaktní 

čočky za podobně převratnou událost, 

jakou před lety bylo použití hydrogelů. 

Nemyslím si však, že by je silikonhydrogely 

v budoucnosti zcela nahradily. A otáz-

ka, zda budou samy silikonhydrogely 

vystřídány do budoucna nějakým jiným 

materiálem? Nu patrně ano, takový už je 

vývoj, přestože se nám to zatím nejeví 

jako pravděpodobné, alespoň v nejbližších 

letech. Jako střízlivý odhad se mi jeví před-

poklad různých vylepšování současných 

moderních silikonhydrogelů, přičemž pa-

trně vznikne ještě několik jejich generací.

Jak je na tom podle Vašeho názoru 

Česká republika v oblasti celoživotní-

ho vzdělávání v oblasti kontaktních 

čoček?

Česká republika díky profesoru Wich-

terlovi, jeho spolupracovníkům a často 

opomíjeným pionýrům aplikace měkkých 

kontaktních čoček, ať už z řad tehdejších 

oftalmologů nebo optiků, byla ve své době 

v kontaktologii sama na špici nebo dlouho-

době držela krok se světovou špičkou, a to 

navzdory panujícímu režimu a existenci 

železné opony. Po uvolnění mezinárodních 

vztahů a v důsledku demokratizačního 

procesu se k nám začaly šířit vlny nového 

vzdělávání směrem z „vyspělé“ západní 

Evropy do „zaostalé“ Evropy východní. 

Vzájemná komunikace, možnost otevřené 

diskuze a nové proudy jsou jistě pozitivním 

prvkem kdykoli a kdekoli, nicméně v České 

republice byla aplikace kontaktních čoček 

již předtím na velmi dobré úrovni.

S otevřením hranic se na našem trhu 

etablovaly velké zahraniční firmy vyrábějící 

kontaktní čočky, které s sebou přinesly ši-

rokou škálu produktů a jakousi kontakto-

logickou informační revoluci. Zároveň se 

rozpadly původní podnikové struktury 

a začaly vznikat nové subjekty, aplikační 

střediska a optiky. To vše volalo po koordi-

naci a jasném systému školení a vzdělávání. 

Nejprve se jej ujaly odborné společnosti, 

Česká kontaktologická společnost a Spo-

lečenstvo českých optiků a optometristů, 

později se ke školicím aktivitám přidaly 

i jednotlivé firmy. Průběžně se měnila 

legislativa a kromě původních optických 

škol vzniklo i několik vysokoškolských stu-

dijních oborů optiky a optometrie.

Vzdělanost dostatečného počtu odbor-

níků je u nás zajištěna. V posledních letech 

dokonce pociťujeme převis nabídky kurzů 

a školení nad poptávkou. Kvantita zde však 

nenahrazuje kvalitu a s řadou prezentací by 

se dalo s úspěchem polemizovat. Jde o to, 

vybírat si opravdu kvalitní přednášky reno-

movaných odborníků a ne pouze odevzda-

ně plnit povinnost nabytí určitého počtu 

kreditů za časovou jednotku. Celoživotní 

vzdělávání je nezbytné pro nás všechny. 

Každý rozumný člověk cítí potřebu získávat 

nové informace, neustrnout ve stereotypu, 

být v oboru, v němž podniká, na co nejlepší 

možné odborné úrovni. 

Vedete Českou kontaktologickou 

společnost. V čem spočívá v součas-

nosti její hlavní role?

Odpovím citátem ze stanov: „Česká 

kontaktologická společnost, o.s., je dob-

rovolné sdružení očních lékařů, optomet-

ristů, odborníků zabývajících se vývojem, 

výrobou, distribucí a aplikací kontaktních 

čoček, výrobců a občanů majících vztah 

k oboru. Cílem společnosti je rozvoj a roz-

šiřování poznatků z aplikace kontaktních 

čoček a jejich další vývoj. Současně dbá 

o zvyšování odborné úrovně znalostí svých 

členů a podporuje vědecko-výzkumnou 

činnost v této oblasti.“ 

Toto je naším hlavním úkolem. Jsme 

odborná společnost. Jde nám o to, aby 

v kontaktologii byla zachována vysoká 

odborná úroveň a ve všech jejích oblastech 

byla minimalizována zdravotní rizika, o což 

se zasazujeme na všech frontách. Nechce-

me a nehodláme zasahovat do tržních 

vztahů mezi subjekty na kontaktologickém 

trhu. Chceme však pomoci nastavit takové 

mantinely, aby se tento trh dále rozvíjel 

a aby byly dodrženy rovné možnosti pro 

zúčastněné. 
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V jednom ze svých projektů jste 

se zabýval vývojem nových implan-

tovatelných čoček. Na co je třeba dbát 

u takového vývoje nejvíc? Jaké otázky 

si obvykle kladete, než na podobném 

úkolu začínáte pracovat?

Tento projekt vycházel z dlouhodobé 

spolupráce s jistou českou firmou, která 

realizovala naše know-how v oblasti 

hydrogelových nitroočních čoček. Při-

rozeně jsme tedy řešili i problematiku 

implantovatelných čoček pro refrakční 

chirurgii. V takovém vývoji jsme zpravidla 

zodpovědní za výběr a testování vhodného 

materiálu a nastavení s ním souvisejících 

technologických parametrů. Podstatným 

impulsem pro podobný vývoj je snaha najít 

nové nebo vylepšit stávající řešení konkrét-

ního problému, který sužuje určitou část 

populace. Při řešení většiny problematik 

ve zdravotnictví je třeba mít na zřeteli 

zejména zdravotní bezpečnost a skutečný 

přínos pro pacienta i ten fakt, že konkrétní 

řešení nikdy není samospasitelné a zpravi-

dla je určeno pouze pro určitý typ defektu.

Pracujete v Ústavu makromole-

kulární chemie AV ČR. Jaké jméno 

má ústav u českých vědců a ve světě 

a co pro vědu znamená? Jak se jako 

instituce proměňoval za dobu Vašeho 

působení? 

Ústav makromolekulární chemie 

založil a do roku 1969 vedl profesor Wich-

terle. Již v té době si ústav získal velmi 

dobré jméno nejen u nás, ale i ve světě. 

I v dobách normalizace patřil ústav k těm 

mezinárodně dobře známým a díky 

přínosům z čočkových licencí i k nejlépe 

vybaveným u nás. Po roce 1989 ústav 

pokračoval ve své tradici a až do součas-

nosti se jak v interních akademických, tak 

v mezinárodních hodnoceních pohybuje 

na předních místech mezi akademickými 

ústavy. O jeho dobrém jménu v tuzemsku 

i v zahraničí svědčí řada spoluprací, řešení 

velkého počtu projektů i s mezinárodní 

účastí, pořádání pravidelných konferencí, 

účast jeho pracovníků na mezinárodních 

vědeckých setkáních, zájem o doktor-

ské studium, zařazení do vzdělávacích 

programů UNESCO a mnoho dalších 

aktivit. Více podrobností se můžete do-

zvědět na webových stránkách ústavu,  

www.imc.cas.cz.

Jak se změnila věda za dobu, kdy 

se jí věnujete? V čem má podle Vás 

vědec žijící v dnešní době výhodu 

a v čem má naopak práci složitější? 

V době mých začátků v ÚMCH bylo 

v důsledku existence železné opony a by-

rokratické izolace východního bloku nutné 

umět „vařit z vody“, pomoci si za každých 

okolností a umět „dělat na koleně“, protože 

chyběly špičkové technologie. Objednávat 

chemikálie za devizové prostředky se moh-

lo pouze podle plánu a pouze několikrát 

za pětiletku, výpočetní technika byla v tu-

zemsku v plenkách nebo nedostupná. A to 

ještě měl ústav díky licenčním devizovým 

prostředkům oproti jiným institucím řadu 

výhod. Pracující inteligence se však musela 

mít neustále na pozoru, aby se nevyvyšova-

la nad dělnickou třídu. To jsou ale pro vědu 

pouze vnější podmínky. Věda jako taková 

je naštěstí na režimu nezávislá a tomu, 

kdo se jí věnuje, přináší jednak určitou 

svobodu, jednak potěšení z objevování. 

A to není málo. 

V dnešní době máme k dispozici vět-

šinu potřebných věcí, dodávky chemikálií 

v řádu dnů, technologie a informace stejně 

dostupné jako kdekoli jinde ve vyspělém 

světě. Nicméně současný objem i dostup-

nost informací představují pro badatele 

nejen užitečnou pomůcku, ale i určitou 

zátěž při jejich třídění a zpracovávání, 

přestože jsou základem lidského poznání. 

Málokdo už dělá vědu vlastníma rukama, 

častěji probíhá pomocí počítačové simu-

lace. Papírování spíš přibývá, místo aby 

ho ubývalo a zatímco se značné objemy 

finančních prostředků ztrácejí v nekoneč-

ných „tunelech“, korupčních a jiných afé-

rách, nevelký rozpočet věnovaný na vědu 

je svázán řadou omezujících pravidel. 

Přitom většinu prostředků si musíme vy-

dobýt v přísné grantové soutěži, kdy každý 

projekt je posuzován několika odborníky. 

Pravda, zlepšilo se finanční ohodnocení, 

přesto jako zaměstnanci špičkového pra-

coviště dosahujeme v průměrném platu 

maximálně k republikovému průměru. 

I společenská prestiž zůstává diskutabilní. 

Obecný mediální obraz šíří představu nikoli 

úctyhodného, ale spíš šíleného vědce... 

Některé projekty, na kterých ústav 

pracuje, jsou podporovány granty, 

jiné průmyslovými společnostmi. 

Který typ podpory převažuje a čím je 

to podle Vás dáno?

Ústav ročně pracuje na několika stech 

projektů. Peníze věnované na vědu jsou 

značně diverzifikovány. V základním úhlu 

pohledu je ale skutečně můžeme rozdělit 

na institucionální prostředky (příspěvek ze 

státního rozpočtu), na účelové prostřed-

ky od poskytovatelů grantové podpory 

(Grantová agentura ČR, Technologická 

agentura, grantové agentury resortních 

ministerstev – školství, zdravotnictví, 

průmyslu a obchodu, životního prostředí 

apod.), projekty Evropské unie a nakonec 

na prostředky v rámci zakázek nebo 

projektů zadaných podnikovou sférou. 

Těchto projektů sice také nemáme málo, 

ale suma s nimi spojených prostředků je 

významně menší. O důvodech bychom 

mohli polemizovat velmi dlouho. Jisté 

je, že buď nastavené podmínky a/nebo 

ekonomická situace nemotivují tuzemské 

firmy k ne zcela jisté investici s relativně 

dlouhodobou návratností, kterou věda 

a výzkum představují.

O jaké projekty, které máte na sta-

rosti Vy, mají průmyslové společnosti 

největší zájem?

Naštěstí obor, ve kterém bádáme 

a zkoumáme, má u firem potřebnou 

odezvu. Jsou to obecně materiály pro 

lékařské aplikace, ať už jako implantáty, 

nebo tkáňové náhrady, kompozitní ma-

teriály, porézní hydrogelové matrice pro 

tkáňové inženýrství. Samozřejmě máme 

stálé spolupráce i ve vývoji materiálů pro 

oftalmologii.

Zabýváte se nanotechnologiemi, 

které mají využití ve zdravotnictví 

– v čem jsou jedinečné a na co je na-

opak třeba v případě jejich používání 

dávat pozor?

Nanotechnologie, to je velmi módní 

pojem, téměř zaklínadlo. Některé vědecké 

výsledky, kterých bylo dosaženo v ústavu 

už před více než dvaceti lety, by bylo mož-

no zařadit do oblasti nanotechnologií, jen 

se tehdy ještě nevědělo, že se jim tak bude 

říkat. Ale nechci tuto problematiku baga-

telizovat. Řada objevů v „nano“ světě je 

velmi závažných, s významným dopadem 

na rozvoj poznání i s praktickými důsledky. 

Z ústavu vzešly úspěšné diagnostické 
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nanočástice, naše oddělení spolupracuje 

s několika pracovišti na testování nanovlá-

ken připravených podle českých patentů 

na zařízení NanospiderTM. Kromě krytí ran 

a různých filtračních procesů se zabýváme 

jejich studiem z hlediska nových lékových 

forem, řízeného uvolňování léčiv nebo 

enkapsulace buněk a tkání. Existence 

nanotechnologií a jejich boom je dán 

soudobými technickými možnostmi. Je-

jich jedinečnost a zároveň v otázce skryté 

nebezpečí spočívá v možnosti působení 

na živou tkáň již na buněčné úrovni.

V současnosti se zabýváte (ne-

jen) polymerními gely. Jaké profesní 

období vnímáte ve svém životě jako 

klíčové a proč?

V životě vědeckého pracovníka, ale 

i v řadě jiných profesí bych nehledal 

nějaké jedno klíčové období. Tím musí 

být celý náš život. Musíme se neustále 

učit novým poznatkům, rozvíjet ty staré, 

aktualizovat informace, sledovat pokrok, 

těžit ze svých zkušeností, ale zároveň být 

vnímaví k novinkám a nebát se je použít. 

Proto za významné považuji celé období 

svého života, kdy jsem toho byl schopen.

Kolik času – od nápadu přes tes-

tování po realizaci – zabere vývoj 

nového polymerního materiálu? Kolik 

lidí se obvykle na vývoji podílí?

Na tuto otázku nelze jednoznačně 

odpovědět. Je to velmi různé. A bylo by 

nutné přesně definovat pojem „nového“ 

materiálu. Přirozeně záleží na zadání. 

Zpravidla modifikujeme vlastnosti již 

známého materiálu, či hledáme vhodný 

materiál pro danou aplikaci. Běžné vý-

zkumné projekty se plánují na dobu 3–5 

let, pro tým 5–10 pracovníků, v případě 

mezioborových projektů pro několik ta-

kových týmů z různých institucí. Ale 

zatímco např. inkorporace nějaké aktivní 

nízkomolekulární látky do vhodné poly-

merní struktury může být vyřešena v řádu 

měsíců, vývoj materiálů pro medicinální 

použití představuje nejprve testování 

a nastavení jeho vhodných fyzikálně-

-chemických vlastností, testování in vitro, 

posléze in vivo, klinické zkoušení, a to vše 

nejen v krátkodobém, ale i dlouhodobém 

pokusu, takže takový vývoj nakonec zabe-

re opravdu několik let. 

Rychlost řešení problémů také sou-

visí s možnostmi koncentrace lidských 

sil a vynaložených prostředků. Například 

intenzivní vývoj prvních silikonhydro-

gelových kontaktních čoček byl spojen 

s nadnárodním projektem 3C, který trval 

6 let a byl podporován 9 miliardami ame-

rických dolarů, přičemž řada použitých 

principů a materiálových struktur byla již 

na počátku známá. 

Letošní rok 2012 je spojen s Otto 

Wichterlem – před čtyřiceti lety byla 

na trh uvedena jeho kontaktní čočka. 

Jaká vzpomínka se Vám v souvislosti 

se jménem Otto Wichterle vybaví?

Vzpomínek na pana profesora mám 

mnoho. Měl jsem to štěstí, že jsem s ním 

mohl pracovat v jedné laboratoři, u jedno-

ho pracovního stolu, posledních patnáct 

let jeho života. To byla obrovská škola. Ale 

první, co se musí vybavit každému, kdo se 

s ním osobně setkal, je jeho charismatická 

osobnost, lidská moudrost, hluboké od-

borné znalosti a široký všestranný přehled. 

Dokázal problém přesně analyzovat a na-

vrhnout hned několik možných variant 

jeho řešení. Přesně věděl, kdy musí být 

zcela přesný a kdy postačí pouhý odhad. 

To ho posouvalo neuvěřitelně rychle 

vpřed. Ovládal několik světových jazyků, 

byl zručný i na technické práce (uměl 

pracovat se sklem, obrábět materiály 

na soustruhu), v sedmdesáti letech začal 

pracovat s počítačem a psát počítačové 

programy...

Jak by zněla Vaše definice inteli-

gentního materiálu?

Za inteligentní materiály se považují 

takové, které jsou schopny změnit něja-

kou svou vlastnost v závislosti na vnějším 

podnětu. Takový materiál například reagu-

je na změnu pH prostředí změnou tvaru 

nebo mechanických vlastností apod. 

Pokud je tato změna výrazná, s výhodou 

skoková a reverzibilní, lze toho vhodně 

využít.

Když jste stál na začátku své ka-

riéry, jak vyhraněnou představu jste 

měl o své práci? 

Šel jsem studovat chemii, protože mě 

zaujala už na střední škole. Ovšem nijak 

vyhraněnou představu o svém dalším 

působení jsem neměl. Patrně bych skončil 

u nějaké výrobní technologie zpracování 

polymerů (už jsem měl předjednanou 

pozici technologa v loděnických gramo-

fonových závodech při výrobě vinylových 

nosičů), nebýt všudypřítomné náhody.

Při získávání výsledků pro svou di-

plomovou práci na téma materiálů pro 

kontaktní čočky jsem se setkal s profe-

sorem Wichterlem právě v době, kdy 

s Ing. Vodňanským testovali zařízení pro 

výrobu čoček odstředivým litím za použití 

fotopolymerizace, stejné, jaké bylo dodá-

no v rámci druhé licenční smlouvy (1981) 

partnerům do USA.

Wichterle s Vodňanským řešili pro-

blém častého praskání UV výbojek Tesla, 

které se používaly i pro výrobu „horských 

sluníček“. Podobné jsme měli doma a já 

jsem si všiml, že v technologické lince 

je zařazen pouze jeden odporový IR 

člen místo běžných dvou. Dlouho jsem 

váhal upozornit na to slovutného pana 

profesora, ale nakonec jsem se přece 

osmělil. Wichterle se zarazil, myšlenku 

nejprve odmítl, ale vzápětí zavolal výrobci. 

Byl ujištěn, že můj postřeh byl správný. 

Do výrobních linek byl zařazen i druhý 

odporový člen a výbojky přestaly praskat 

jak v Čechách, tak v Americe. Na základě 

této příhody pojal pan profesor myšlen-

ku, že bych mohl být užitečný v dalším 

výzkumu a vývoji materiálů a technolo-

gií pro kontaktní čočky a během velmi 

krátké doby zařídil mé přijetí do Ústavu 

makromolekulární chemie, kde působím 

dosud a kromě kontaktologie se spolu se 

svým týmem zabývám studiem struktury 

a vlastností polymerních materiálů, ze-

jména pro biomedicinální použití.

Ovšem největší uspokojení ze své 

práce člověk cítí až tehdy, když vlastníma 

rukama vytvoří něco, co může pomáhat 

druhým. Mám to štěstí, že se mi to několi-

krát podařilo. Naplnila se tak má představa 

o vědě, kterou jsem získal četbou Karla 

Čapka. V závěru jeho Krakatitu stojí: „Vymy-

sli něco pro lidi, aby to svítilo nebo hřálo...“

Za korespondenční rozhovor 

poděkovala Eva Klapalová

Foto: archiv autora



Více integrovaných funkcí, jako například 
focení tvaru nebo možnost brousit až do zakřivení 
báze 9 u všech druhů zábrusů.

Vyšší přesnost při načítání Vaší zakázky 
díky absolutní kontrole obou čoček a obruby.

Jednoduché intuitivní ovládání díky 
navigaci a poslední generaci LCD dotykového rozhraní.

Více komfortu, zvláště při centrování díky otevřenému 
prostoru centrovačky, ve kterém lze pracovat oběma rukama 
najednou.

Více bezpečí díky exklusivním funkcím kombinujícím 
automatické kontrolní systémy a vizuální varování.

Pro více informací kontaktujte pana Milana Terše na tel.: 602 242 472
www.essilor.cz

Více obousměrné konektivity díky možnému 
připojení k EssiBox a vzdálenému servisnímu přístupu.

Mnohem lepší výsledky díky perfektnímu vyvážení 
mezi výkonem a časem zpracování.

Jste spokojeni s tím co umí Váš brousící automat?
Mr Orange Vám nabídne mnohem více. 



 MR ORANGE ZROZEN BOŘIT STANDARDY
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OPTOMETRIE

Nystagmus

Nystagmus je definován jako bez-

děčný rytmický pohyb očí. Z grafické-

ho hlediska, tj. z hlediska pozorování 

mimovolních pohybů, se může jednat 

o nystagmus kývavý, který se vyzna-

čuje pravidelnými plynulými pohyby 

v horizontálním, vertikálním, šikmém, 

ale i rotačním směru. V horizontálním 

směru může být pohyb kombino-

ván s rotací. Záškubový nystagmus se 

projevuje rychlými kmity proti směru 

primární odchylky. Nystagmus se pak 

určuje a označuje podle směru záškubu. 

Příčina je buď senzorická, která souvisí se 

ztrátou zraku, nebo motorická. Ta souvisí 

s chybnou inervací svalů oka. Existuje 

45 typů nystagmu. Mnohé mají původ 

v genetické výbavě jedince. Nystagmus 

má velký vliv jak na vývoj zraku, tak 

i na psychiku postižené osoby, u dětí 

vyžaduje speciální vzdělávací přístup 

s respektem k jejich potřebám.

Nystagmus vrozený
Vrozený nystagmus se vyskytuje jako 

vrozený nebo získaný ve velmi krátké 

době po narození. Tato forma nystagmu 

buď souvisí s vrozenou ztrátou zraku, 

nebo brání správnému vývoji a ke ztrátě 

zraku vede. Na 1 000 narozených dětí 

připadá jedno dítě s touto poruchou. 

V 80–90 % případů výskytu vzniká jako 

doprovodný jev vrozených stavů, jako je 

např. albinismus, aniridie, achromatopsie, 

retinopatie nedonošených atd. Je součástí 

mnoha syndromů. U většiny postižených 

se viditelně projeví přibližně v osmi 

týdnech věku. U 10–20 % postižených se 

nejedná o součást jiného zrakového po-

stižení a vývoj zrakové funkce je zasažen 

o něco méně. 

Vrozený nystagmus se s věkem zpra-

vidla nezhoršuje, i když v některých 

případech dochází k menším změnám 

současně s vývojem až do dospělosti. Pa-

cient s vrozeným nystagmem si většinou 

není pohybů oka vědom.

Nystagmus získaný         
  Příčinou získaného nystagmu je neu-

rologická porucha vzniklá např. v důsledku 

poranění hlavy, nádorového onemocnění 

nebo jiného neurologického onemocnění 

jako např. roztroušené sklerózy. Lze jej také 

získat jako důsledek toxického či metabo-

lického poškození. Na rozdíl od vrozeného 

nystagmu, kdy si postižený není vědom 

pohybu oka, uvědomuje si pacient se získa-

ným nystagmem nástup změny a pohyby 

očí vnímá. Problém se nazývá oscilopsie – 

postižený má dojem, že se okolí pohybuje 

vpřed nebo vzad. Houpání obrazu pak 

způsobuje závratě. Získaný nystagmus je 

velmi často záškubový.

Kompenzační postoj, 
rovnováha a binokulární 
vidění  

Pacient s nystagmem často najde 

takovou pozici hlavy a očí, ve které se 

nystagmus zpomalí. Jedná se o tzv. nulo-

vou pozici. Toto kompenzační postavení 

umožňuje kvalitnější vjem obrazu. Bylo 

zjištěno, že u některých typů nystagmu se 

pohyb zklidní, jestliže pacient konverguje. 

Takovým osobám je proto někdy předepi-

sována prizmatická korekce, která navozuje 

svalovou konvergenci, čímž jsou záškuby 

očí redukovány.

Existuje také přímá úměra mezi rychlostí 

pohybu a psychickou zátěží, emocionálním 

stavem a únavou. Jestliže lze vypozorovat, 

které problémy stav pacienta zhoršují, lze 

s touto informací pracovat a vytvářet takové 

podmínky, aby projev nystagmu byl v rámci 

možností co nejmenší. 

Z hlediska binokulárního vidění do-

chází u osob s vrozeným nystagmem 

k jeho poruše. Z tohoto důvodu mají tito 

lidé horší prostorovou orientaci, obzvláště 

obtížná je schopnost odhadu vzdáleností. 

U získaných nystagmů trpí postižené osoby 

velmi často závratěmi v důsledku houpají-

cího se obrazu. 

NeuRoloGie 
PRo oPtometRii

7. část
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Nystagmus a brýlová korekce
Velmi často je k nystagmu přidružena refrakční vada, obzvláště 

astigmatismus. Korekci je dobré provádět v kompenzované pozici, 

je-li to možné. Stav je někdy vhodné korigovat i prizmatickým 

členem, kterým vyvoláme stejné svalové napětí, jež vzniká při 

nulové pozici oka, jak již bylo uvedeno výše. Korekce s kompenzací 

v nulové pozici je vyžadována např. při použití bifokální čočky. 

Představme si, že jediná poloha, kdy oko ztrácí svůj mimovolný 

pohyb, je při pohledu stranou. Toto je pak jediná pozice, kdy bude 

segment bifokálu účinný.

Nystagmus a korekce kontaktními čočkami          
V některých případech je korekce kontaktními čočkami vhodná, 

a to díky taktilní odezvě. Čočka se v mimovolném pohybu posouvá 

a vyvolává dráždění, které následně vyvolává větší soustředění 

na pozici oka. Další výhodou by mohlo být to, že čočka se hýbe 

s okem, tudíž v pohybu nenavozuje prizmatické a astigmatické 

změny ve vnímání, jako je tomu u pevně usazených brýlových čoček.

Bc. Martina Nováková, MSc Optom

msc.optom@centrum.cz

Literatura:

V sérii článků na téma Neurologie pro optometrii bylo čerpáno převážně z těchto zdrojů:

1. Otradovec, J.: Klinická neurooftalmologie, Grada 2003, ISBN 80-247-0280-0

2. Amber, Z.: Základy neurologie, Galén 2006, ISBN 80-7262-433-4

3.  Pavan-Langston, D.: Manual of Ocular Diagnosis and Therapy, Lippincott Williams 

and Wilkins 2008, ISBN-13:978-0-7817-6512-1

4. Diagnostika a léčba očních chorob v praxi, Triton 2004, ISBN 80-7254-536-1

5. http://emedicine.medscape.com

6. http://www.nlm.nih.gov

7. www.medicinenet.com 

8. http://www.allaboutvision.com
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STRÁNKY OÚS

Zmeny v legislatíve 
platné od 1. januára 2012

Kategorizácia 
zdravotníckych pomôcok 
platná od 1. januára 2012

Od 1. januára 2012 začínajú platiť viaceré 

dôležité legislatívne zmeny, na ktoré vás 

chceme upozorniť. V posledných mesiacoch 

minulého roka prebehla nová kategorizácia 

zdravotníckych pomôcok platná od 1. janu-

ára 2012. Celý Zoznam kategorizovaných 

zdravotníckych pomôcok s cenami aj s limit-

mi bol doposiaľ vždy prístupný na stránkach 

Ministerstva zdravotníctva SR. Po novom 

na stránkach MZ SR nájdete už len malú časť 

zoznamu (časť lupy). 

Opatrením Ministerstva zdravotníctva 

SR z 25. 11. 2011 č. S 11219-OL-2011 bola 

väčšia časť Zoznamu optických pomôcok 

zaradená do „Zoznamu zdravotníckych 

pomôcok na mieru“. Uvedené opatrenie 

vyšlo vo Vestníku MZ SR 1. decembra 2011. 

Čo sa týka výšky úhrad zdravotných pois-

ťovní za optické pomôcky a ich limitov, tu 

zatiaľ nedošlo ku zmenám. Celý Zoznam 

zdravotníckych pomôcok na mieru aj ich 

limity nájdete v uvedenom Vestníku MZ SR. 

Optická únia Slovenska upozornila 

kompetentných na MZ SR na systémovú 

chybu v novom „Zozname zdravotníc-

kych pomôcok na mieru“, ktorá sa tam 

preniesla ešte z predošlého zoznamu. 

Konkrétne sa jedná o nepresné uvedenie 

indexov lomov okuliarových šošoviek 

uvedených v zozname. OÚS navrhla 

aj systémové riešenie tohto problému 

a verí, že nedostatok bude v najbližšom 

čase odstránený. Očné optiky na Sloven-

sku už majú svoje neblahé skúsenosti 

s neriešením systémových chýb v starých 

zoznamoch zdravotníckych pomôcok, 

následkom ktorých vznikli zmluvné po-

kuty zo zdravotnej poisťovne voči očným 

optikám. Ku zbytočným chybám by ne-

dochádzalo, keby členom kategorizačnej 

komisie, ktorá rozhoduje o optických 

pomôckach, mohol byť aj optik. O kate-

gorizácii optických pomôcok rozhodujú 

oftalmológovia a pracovníci zdravotných 

poisťovní, ktorí takéto systémové chyby 

často prehliadnu. 

Vyhláška ministerstva 
zdravotníctva SR 
zo 14. 12. 2011 
o požiadavkách 
na materiálne a priestorové 
vybavenie očných optík 

Od 1. januára 2012 platí aj táto vyhláš-

ka. Uvádzame ju v plnom znení: 

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slo-

venskej republiky zo 14. decembra 

2011 o požiadavkách na materiálne 

a priestorové vybavenie očných optík

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky podľa § 141 ods. 1 písm. i) zákona 

č. 362/2011 Z. z., o liekoch a zdravotníckych 

pomôckach a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov ustanovuje:

oPtická úNia 
SloveNSka 
informuje
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§ 1

(1) Prevádzkové priestory očnej optiky 

musia mať osobitný priestor na

a)  príjem poukazu, výber a výdaj optic-

kej zdravotníckej pomôcky,

b)  individuálne zhotovovanie, úpravu 

a opravu optických zdravotníckych 

pomôcok,

c)  aplikáciu kontaktných šošoviek, ak 

sa v očnej optike vykonáva aplikácia 

kontaktných šošoviek.

(2) Priestory uvedené v odseku 1 písm.  c) 

musia byť stavebne oddelené pevnou 

priečkou.

(3) Očná optika musí mať zariadenie 

na osobnú hygienu zamestnancov s prí-

vodom vody a jej odpadom.

§ 2

(1) Očná optika musí byť vybavená

a)  nábytkom s pracovnými a úložnými 

plochami,

b)  fokometrom,

c)  zariadením na nahrievanie okuliarov,

d)  montážnou súpravou náradia 

na úpravu okuliarov,

e)  digitálnym pupilometrom,

f )  zariadením na ultrazvukové čistenie 

korekčnej pomôcky,

g)  automatickým alebo poloautoma-

tickým zariadením na opracovanie 

okuliarových šošoviek,

h)  elektrickou stolovou vŕtačkou.

(2) Ak sa v očnej optike vykonáva aj apli-

kácia kontaktných šošoviek, očná optika 

musí byť vybavená aj prístrojmi a nástroj-

mi na aplikáciu kontaktných šošoviek, 

ktorými sú:

1.  súprava skúšobných okuliarových 

šošoviek so skúšobnou obrubou,

2. optotyp,

3. keratometer,

4. štrbinová lampa.

(3) Ak sa v očnej optike vykonáva aj výdaj 

optickej pomôcky pre slabozrakých, očná 

optika musí byť vybavená aj skúšobnou 

súpravou optických pomôcok pre slabo-

zrakých.

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdra-

votníctva Slovenskej republiky č. 126/2001 

Z. z., o požiadavkách na priestorové a ma-

teriálne vybavenie očných optík.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 

1. januára 2012.

Optická únia Slovenska sa dištancuje 

od bodu (3) § 2 tejto vyhlášky. Skúšobná 

súprava optických pomôcok pre slabozra-

kých v optikách, ktoré vykonávajú výdaj 

optickej pomôcky pre slabozrakých, bola 

podmienkou Slovenskej lekárskej komory. 

Keďže skúšobná súprava optických po-

môcok pre slabozrakých je finančne veľmi 

náročná záležitosť, predpokladáme, že 

očné optiky na Slovensku pri podmienke 

stanovenej „Vyhláškou o požiadavkách 

na materiálne a priestorové vybavenie 

očných optík“ nebudú mať žiadny záujem 

o výdaj optických pomôcok pre slabo-

zrakých. OÚS doporučuje optikám, ktoré 

výdaj uvedených pomôcok uskutočňujú, 

aby vyjadrili svoje stanovisko na prísluš-

ných orgánoch MZ SR. 

zákon č. 578/ 2004 z. z.,
o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych 
pracovníkoch, 
stavovských organizáciach 
v zdravotníctve

Členovia OÚS nás informovali o kont-

rolách pracovníkov samosprávnych krajov 

v očných optikách. Pracovníci kontrolovali 

členstvo v Slovenskej komore medicín-

sko-technických pracovníkov. Optici 

a optometristi na Slovensku pri podnikaní 

v odbore očná optika spĺňajú všetky pod-

mienky stanovené samosprávnymi krajmi. 

Optici a optometristi sa môžu stať členmi 

Slovenskej komory medicínsko-technic-

kých pracovníkov, avšak táto Komora im 

ako jediným svojim členom nevydá licen-

ciu, pretože zákon neuvádza, že nám môže 

byť udelená licencia. OÚS preto odporúča 

svojim členom, aby počkali na legislatívne 

doriešenie tejto situácie. 

Pozvánka na veľtrh 
OPTA v Brne v dňoch 
24.–26. 2. 2012 

Opäť vás srdečne pozývame na Me-

dzinárodný veľtrh očnej optiky, optome-

trie a oftalmológie OPTA, ktorý sa bude 

konať 24. až 26. februára 2012 už tradične 

na brnenskom výstavisku. Veľtrh OPTA je 

najvýznamnejšou odborovou prezentáci-

ou očnej optiky, optometrie a oftalmológie 

v regióne strednej Európy. 

OPTA vás určite zaujme nielen prehli-

adkou najnovších typov okuliarových rá-

mov, okuliarových šošoviek a kontaktných 

šošoviek či prístrojov, ale aj ako centrum 

vzdelávania. 

Návštevníci veľtrhu zo Slovenska majú 

možnosť využiť autobusovú dopravu z rôz-

nych miest. Bližšie informácie vám boli už 

doručené poštou, alebo vám ich poskytne 

pani Sklenárová, sekretárka OÚS. 

Tešíme sa na stretnutie v Brne!

Ing. Alexandra Kováčiková

členka predstavenstva OÚS 

očné optiky na Slovensku už majú 
svoje neblahé skúsenosti s neriešením 

systémových chýb v starých zoznamoch 
zdravotníckych pomôcok, následkom 

ktorých vznikli zmluvné pokuty zo 
zdravotnej poisťovne voči očným optikám.
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ZAJÍMAVOSTI

V České republice žili a tvořili 
vynálezci, na které můžeme 

být hrdí a jejichž úspěchy je 
potřeba si připomínat. Otto 
Wichterle je jedním z nich – těší 
se uznání a popularitě jak doma, 
tak v zahraničí, a to díky neuvě-
řitelnému přínosu vědě. 

V letech 2011 až 2013 si připomínáme 

hned tři výročí tohoto skromného vědce. 

V roce 2011 to bylo padesát let od vyná-

lezu měkké hydrofilní kontaktní čočky, 

v roce 2012 to bude čtyřicet let od uve-

dení měkké kontaktní čočky na trh 

a na rok 2013 připadá výročí nedožitých 

stých narozenin Otto Wichterleho. 

V roce 1956 vynalezl přípravu kon-

taktních čoček z hydrogelů a na Štědrý 

den roku 1961 sestavil u sebe doma 

první „čočkostroj“ ze stavebnice Merkur 

a dynama z jízdního kola. 

V knize Vzpomínky popisuje svůj počin 

těmito slovy:

„Den před Štědrým dnem jsem si 

doma z této stavebnice sestavil nový pro-

totyp odlévacího zařízení, ve kterém jsem 

jako náhon použil dynamo z jízdního kola 

našich kluků. Když se dynamko připojilo 

na zvonkový transformátor, fungovalo jako 

motorek s naprosto přesnými otáčkami po-

dle frekvence střídavého proudu. Z labora-

toře na VŠCHT jsem si přinesl monomery 

a katalyzátory a také dvoulitrovou tlakovou 

láhev, která byla původně v kyslíkovém 

přístroji z pozůstalosti Luftwaffe. Láhev 

jsem vypláchl a natlačil argonem, abych 

měl doma zásobu neutrálního ochranné-

ho plynu. Na Štědrý den odpoledne jsem 

merkurovou aparaturu uvedl do chodu 

a odlil prvé čtyři čočky...“

Již na Boží hod ráno odjel profe-

sor Wichterle předat čočky k testování 

na 2. oční kliniku. Osvědčily se, a tak 27. pro-

since 1961 podal patentovou přihlášku. 

Od té doby měkké kontaktní čočky ušly 

dlouhou cestu a dnes zpříjemňují život 

mnoha uživatelům po celém světě. Vynález 

kontaktních čoček a jejich výroba se staly 

nejznámějším z jeho sto padesáti patentů.

Uveďme si stručně několik údajů z jeho 

života. Pocházel z Prostějova. Žil v letech 

1913 až 1998. Byl profesorem Vysoké školy 

chemicko-technologické v Praze a v letech 

1989–1992 předsedou ČSAV. Byl zaklada-

telem a do roku 1970 ředitelem Ústavu 

makromolekulární chemie ČSAV v Praze, 

kde se zabýval mj. chemií a technologií 

makromolekulárních látek, především hyd-

rofilními gely a biomedicinálními materiály. 

Česká centra spolu s Ústavem makro-

molekulární chemie AV ČR pořádají při pří-

ležitosti uvedených výročí putovní výstavu 

o Otto Wichterlem – v roce 2012 poputu-

je její upravená verze po síti Českých center 

a zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Více 

informací o výstavě naleznete na stránkách 

www.czechcentres.cz.

Z tiskových zpráv Českých center 

zpracovala redakce.

Foto: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

otto WichteRle 
a jeho tři výročí
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JAK TO VIDÍM JÁ

Výtvarník a muzikant. V jeho 
obrazech, které zaujmou 

hlavně vtipem a kompozicí ge-
ometrických tvarů živých barev, 
najdeme postavy zvířat, parníků 
či letadel. Názvy jako Společná 
fotografie několika lvů či Pojízdný 
hryzoun ukazují na „rošťácký“ 
tón tvorby. Jako hudebník hraje 
ve skupinách Poletíme? a Veselá 
zubatá.

Co Vás v poslední době uhodilo do očí?

Prvního ledna 2012 město Brno pořá-

dalo ohňostroj v neskutečné mlze. Díval 

jsem se společně s asi tisícovkou Brňanů 

z parku pod mým domem směrem, ze 

kterého vycházely rány, ale nic jsme 

neviděli. Bylo to takové klasicky brněn-

sky humorné. Nebo se už píše krněnsky 

humorné?

Koho nebo co byste střežil jako oko 

v hlavě?

Jako oko v hlavě bych především střežil 

oko v hlavě. Jednou mě při hře kamarád 

uhodil kamenem tak, že jsem dva měsíce 

viděl pouze na půlku oka. Tehdy jsem si 

uvědomil, jak důležitý je zrak a jak důležitý 

je výběr kamarádů a her.

Jaký obraz, fotografie či socha Vás 

v poslední době oslovily? 

Obraz od Rudolfa Brančovského Králíček mi 

pomáhá, aby ze mě vyteklo pivo. Je na něm 

usměvavý králíček, který mi velkým mečem 

propichuje břicho. 

Kdy je podle Vás nutné mít oči na stopkách?

Když ležíte pod postelí a chcete se podívat, 

jestli na posteli nesedí pes.

Nad čím byste přivřel oko a nad čím 

naopak ne?

Oči otevírám a zavírám úplně chaoticky, 

takže vůbec nevím.

Otevřel Vám někdy někdo oči?

Jestli se ptáte na nějaké podstatné věci, 

musím konstatovat, že je spíše vnímám 

s očima zavřenýma.

Zavíráte před něčím oči?

Před spaním.

Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?

Jednou mi jedna ředitelka školy, které 

jsem věnoval obraz do dobročinné aukce, 

jak to vidí  

Rudolf 
BRaNČovSký



  37

přinesla víno. Obrazy do dobročinných 

aukcí dávám často, ale toto bylo poprvé, 

kdy jsem za to i něco dostal. U mě měla 

velké dobré oko!

Existuje výjev, na který nikdy neza-

pomenete?

Jednou jsem spadl do studny, která byla 

hluboká čtrnáct metrů. Podlomilo se 

pode mnou betonové víko a já vesele 

letěl dolů. Bylo to, jako když si v pohádce 

někoho berou do pekla. Kolečko světla se 

nade mnou zmenšovalo a já si brousil ruce 

o vlhké skály. Dole jsem spadl do studené 

vody. Díky Bohu jsem přežil.

Co Vás obvykle upoutá na první pohled?

Naposledy to bylo, když se mnou ka-

marádka, která mě vezla autem, vjela 

do protisměru.

Jaké místo na světě podle Vás stojí 

za vidění?

Pivnice Poutník na Starobrněnské ulici v Brně.

Které místo v české krajině je pro Vás 

nejmalebnější?

Určitě nějaké místo z obrázků Josefa Lady.

„Stát se vidoucím“ – jak vidíte tento 

proces Vy?

Musíte se vysvléci do naha, pak se natřít 

máslem, polít medem a vyválet se v peří 

z peřiny po vaší babičce. Na krku musíte 

mít na šňůrce všechny svoje mléčné 

zuby a o půlnoci, když je úplněk, zpívat 

československou hymnu. V případě, že 

chcete mít účinek zaručený, musíte k tomu 

přemluvit i všechny lidi a zvířata z vašeho 

domu. Naučila mě to jedna stará indiánka. 

Opravdu to zabírá.

Jak by vypadaly brýle Vašich snů?

Nějaký kompromis mezi brýlemi, co nosil 

Masaryk, Lennon a Woody Allen.

Jaký vhled a poučení Vám dává Vaše 

práce?

Jsem muzikant a výtvarník. Takže poučení 

zní: moc nepracuj, nebo po tobě, až umřeš, 

nic nezůstane.

Za rozhovor poděkovala redakce

Foto: archiv autora
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BRÝLOVÁ OPTIKA

Příčiny potíží s novými 
brýlemi

I zkušenému optikovi se občas stane, 

že přes sebepečlivější volbu typu čoček, 

výběr a anatomické přizpůsobení obrub, 

odborné a přesné naměření všech po-

třebných údajů pro objednání čoček i přes 

pečlivý zábrus a sestavení brýlí není nako-

nec jejich uživatel plně spokojen. Může si 

stěžovat na sníženou ostrost obrazu, může 

také pociťovat nepříjemný tlak za očima, 

bolest hlavy, slzení atd. U speciálních typů 

čoček, např. bifokálních nebo progresiv-

ních, může být zklamán, že nesplnily jeho 

očekávání. 

V této části se budeme snažit vystopo-

vat, co všechno může být příčinou těchto 

potíží, když korekce odpovídá předpisu 

a vzdálenost a výška zornic byla při centraci 

čoček také dodržena. 

měření PD
Při měření PD může u zákazníka, který 

trpí skrytým šilháním (heteroforií), dojít 

k odchýlení jednoho oka od rovnoběžné-

ho postavení pohledových os a změření 

polohy středu zornice v této odchýlené 

pozici. Nesprávnou horizontální centrací 

čoček vznikne v brýlích neočekávaný 

prizmatický efekt, který může být příčinou 

nesnášenlivosti brýlí. 

Řešení: 

•	 Měřit polohu středu zornice jednoho 

oka při zaclonění neměřeného 

druhého oka.

Měření PD při 
progresivní korekci   

Při měření polohy zornic pomocí 

přiložení milimetrového měřítka nebo 

i digitálního pupilometru na kořen nosu 

budoucího uživatele měříme polohu stře-

dů zornic od vertikální osy nosního kořene. 

Pokud pak tyto hodnoty vezmeme jako 

definitivní pro horizontální centraci progre-

sivních čoček, může dojít u zákazníka, který 

natáčí hlavu do strany při přirozeném 

dívání do dálky a do blízka (asymetrická 

konvergence), k potížím s používáním 

těchto speciálních čoček. Progresivní čočky 

mají být centrovány s přesností na 0,5 mm, 

protože ideální zobrazení vykazují právě 

v přesně situované plošce s korekcí do dál-

ky a do blízka a zvláště pak ve svislém 

spojovacím koridoru musí pohledové osy 

klouzat přesně jeho středem. Čím více se 

pohledové osy uživatele odchylují od těch-

to ideálních poloh na ploše progresivních 

čoček, tím vyšší hodnota nežádoucího 

astigmatismu do zobrazení vstupuje a ob-

raz je méně ostrý.

Ze stejných příčin může nastat ome-

zení zorného pole u uživatele lentiku-

lárních čoček s optickou zónou velmi 

malého průměru a zorného pole do blízka 

u bifokálních čoček s malým průměrem 

segmentu.  

Řešení:

•	 Vyzvat zákazníka po nasazení 

anatomicky přizpůsobené obruby, 

aby se přirozeně podíval do dálky 

a do blízka a naměřenou horizontální 

polohu středů zornic případně upra-

vit podle tohoto přirozeného držení 

(natočení) hlavy.

•	 U bifokálních čoček s nízkými láma-

vými hodnotami do dálky centrovat 

geometrické středy segmentů 

do blízka podle zjištěné asymetrické 

konvergence.

•	 Objednat pár bifokálních čoček se 

širokými segmenty do blízka.

•	 Progresivní čočky mírně natočit 

v brýlích tak, aby pohledové osy 

probíhaly ve svislém směru při 

asymetrické konvergenci středem 

progresivních kanálů. 

centrování

BRýlových
ČoČek

5. část
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centrace u jednookého 
zákazníka

Zákazník, který už delší dobu používá 

pouze jedno oko, natáčí hlavu do strany 

tak, aby při pohledu do dálky i do blízka 

měl co nejširší zorné pole v horizontální 

rovině. Při sklápění tohoto oka za účelem 

pohledu do blízka ho nestáčí k nosu, ale 

svisle dolů. Proto může mít při korekci bi-

fokálními nebo progresivními čočkami pro-

blémy s pokrytím zorného pole do blízka.

Řešení:

•	 Bifokální čočku nacentrovat tak, aby 

byl geometrický střed segmentu 

do blízka svisle pod středem zornice 

do dálky.

•	 Objednat bifokální čočku s co nejšir-

ším segmentem do blízka.

•	 Progresivní čočku pootočit tak, aby 

progresivní kanál směřoval kolmo 

dolů.

•	 Objednat speciální progresivní čočku 

symetrické konstrukce, bez decentra-

ce části do blízka.

Výšková poloha 
bifokálních čoček

Zákazník si stěžuje, že má předěl příliš 

vysoko či nízko nebo ho něco v oblasti pře-

chodové vodorovné zóny ruší a nevidí tak, 

jak by si přál. Příčinou může být u nových 

prvních bifokálů změření výšky předělu 

při nepřirozeném postavení hlavy a těla. 

U jiného zákazníka, který již předtím bifo-

kály používal a byl s nimi spokojený, může 

být příčinou nerespektování výšky předělu 

ve starých brýlích. Poslední stížnost může 

mít příčinu v nekopírování rozdílné výšky 

očí odpovídající výškovou polohou pře-

dělů bifokální korekce. Zabrušování páru 

bifokálních čoček do stejné výšky obhajují 

někteří optici potřebou estetického a sy-

metrického vzhledu hotových bifokálních 

brýlí, což však narušuje jejich funkčnost pro 

konkrétního uživatele.  

Řešení:

•	 Měřit výšku předělu při přirozeném 

držení hlavy a těla po nasazení ana-

tomicky přizpůsobené obruby.

•	 Respektovat nestejnou výšku pra-

vého a levého oka uživatele odpoví-

dající výškovou polohou předělů.

•	 U prvních bifokálů, které jsou 

určeny převážně ke korekci do dál-

ky, dávat předěl poněkud níž (asi 

1 až 2 mm pod spodní okraj duhovky 

nebo spodního víčka).

•	 U prvních bifokálů určených 

převážně do blízka dávat předěl 

po dohodě s uživatelem poněkud 

výš vůči spodnímu víčku.

•	 Respektovat výškovou polohu 

starých bifokálů, pokud s nimi byl 

uživatel spokojen.

Dodatečné úpravy hotových bifokál-

ních brýlí:

•	 snížení předělu – zvětšení svislého 

úhlu sklonu čoček (inklinace obruby), 

rozšíření sedel v nosníku;

•	 zvýšení předělu – zmenšení úhlu 

sklonu čoček, zúžení nosníku;

•	 zvětšení zorného pole do blízka – 

zvětšení svislého úhlu sklonu čoček, 

zúžení nosníku, zvětšení úhlu pro-

hnutí brýlového středu v nosníku.

Anizometrop a univerzální 
korekční brýle

Pod pojmem univerzální korekční brý-

le si představujeme korekci jakékoliv ame-

tropie jednoohniskovými (monofokálními) 

čočkami, kdy uživatel nosí brýle s korekcí 

do dálky trvale a používá je s využitím vlast-

ní akomodace i do blízka. U staršího ame-

tropa plní tuto univerzální funkci bifokální 

a progresivní čočky v brýlích. 

S rostoucím rozdílem mezi lámavými 

hodnotami do dálky pravé a levé čočky 

(anizometropie) se však stupňují i potíže 

s používáním brýlí. Ty jsou způsobeny 

rostoucím rozdílem mezi hodnotami klí-

nového účinku (prizma) pro pravé a levé 

oko při pohledech mimo optické středy 

čoček. Podobají se potížím při skrytém 

šilhání. Čím se průsečíky pohledových os 

páru očí více vzdalují jakýmkoliv směrem 

od optických středů, tím větší rozdíl mezi 

klínovými účinky nastává. Ten je zvláště 

kritický ve svislém směru, což se projeví 

hlavně při sklopení očí při čtení. Uživatel 

brýlí si stěžuje po chvíli čtení na bolest 

za očima a později na svisle dvojité vidění. 

To platí jak pro korekci monofokální, tak 

i pro korekci čočkami bifokálními a pro-

gresivními, poněvadž oblast pro dívání 

do blízka se u nich nachází 10 až 15 mm 

pod vztažným bodem do dálky.

Řešení:

•	 Jednoohniskovou korekci do dálky 

centrovat na přímý pohled do dálky 

při přirozeném držení hlavy a těla.

•	 Poučit uživatele, že dlouhodobé 

dívání mimo přímý směr (zvláště 

dolů při čtení) způsobuje únavu 

a bolest očí, a doporučit mu proto 

druhé brýle na čtení s optickými 

středy posunutými dolů, do průsečí-

ků pohledových os s rovinami očnic 

brýlí (průsečíky zjistit zrcadlovou 

metodou).

•	 Neobjednávat pár běžných bifokál-

ních a progresivních čoček, ale 

objednat speciální párovou úpravu 

se svislým prizmatickým vyrov-

náním („slab-off“), kde jedna z čoček 

je ve spodní polovině klínovitě upra-

vena tak, aby ve středu segmentů 

pro dívání do blízka vykazovaly obě 

čočky stejnou hodnotu svislého 

klínového účinku.

obr. 1  Posunutí polohy středu zornice v obrubě při korekci prizmatickou čočkou vlivem stočení oka

báze
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Prizmatická korekce
S rozvojem optometrie u nás se v na-

šich optikách stále častěji objevují korekční 

brýlové čočky s prizmatickými dioptriemi. 

S korekčním prizmatickým efektem může 

být vyrobena jakákoliv čočka – monofo-

kální, bifokální, progresivní. Požadovanou 

hodnotu klínového účinku vykazuje v tzv. 

vztažném bodě, který je přibližně v geo-

metrickém středu čočky. U progresivních 

čoček se nachází v místě centrovacího 

křížku pro polohu zornice do dálky. Zvláště 

u těchto čoček může dojít k potížím, jestli-

že se nenacentrují správně. 

Při neodborné centraci progresiv-

ních čoček s vyššími klínovými účinky 

se totiž pohledové osy očního páru uži-

vatele mohou dostat mimo ideální zóny 

na plochách progresivních čoček, což vede 

k neostrému a deformujícímu se obrazu. 

Jak k tomu dojde? 

Oko se stáčí za korekčním prizmatem 

proti směru báze tím více, čím většímu priz-

matickému efektu je vystaveno (obr. 1). Tak 

se i pohledové osy dostanou mimo ideální 

polohy na plochách obou progresivních 

čoček, protože se odchýlí od původního 

rovnoběžného postavení, které měly při 

měření centrovacích údajů při nasaze-

né obrubě s fóliemi. U brýlí, které sedí 

na obličeji ve vzdálenosti asi 12 až 15 mm 

od vrcholů rohovek, se průsečík pohledové 

osy s rovinou očnice posouvá přibližně 

o 0,25 mm na každou 1 prizmatickou 

dioptrii proti směru báze. 

Řešení:

•	 Polohu středů obou zornic, kterou 

máme na fóliích v obrubě naměřenou 

a vyznačenou, tedy musíme posunout 

o vzdálenost vypočítanou podle uvede-

ného vztahu, a to přesně na opačnou 

stranu (o 180°), než je na předpisu směr 

báze. To platí pro všechny typy čoček 

a pro všechny směry – vodorovný, svislý 

i pro všechny šikmé směry báze. 

•	 Příklad:

 PO: 6 pD bas 0°, tedy poloha středu 

zornice se posune o 1,5 mm do 180°

 LO: 6 pD bas 180°, tedy posunutí 

o 1,5 mm do 0°

Jednostranná afakie
Při jednostranné afakii, kdy je zkalená 

oční čočka chirurgicky nahrazena umělou 

nitrooční čočkou, postrádá takto postižené 

oko schopnost akomodace. To znamená, 

že buď je nitrooční čočkou vykorigováno 

na vidění do dálky, nebo do blízka, případ-

ně na střední vzdálenost. Dokorigování 

na potřebnou vzdálenost se pak provádí 

brýlemi nebo kontaktními čočkami. Při bi-

nokulární korekci jednoohniskovými brýlo-

vými čočkami s rozdílnými lámavostmi pro 

pravé a levé oko nastávají potíže související 

s anizometropií, jak jsme si už popsali. 

Pokud se takto postižený zákazník 

rozhodne pro univerzální korekci pro-

gresivními čočkami, mohou nastat 

potíže, protože jedno oko je do určitého 

věku schopno akomodace do blízka, 

druhé (po operaci) tuto schopnost nemá 

a akomodace musí být plně nahrazena 

adicí (přídavkem do blízka) v progresivní 

čočce. Adice tedy nebudou v páru čoček 

stejné, a to je příčina potíží. 

Progresivní brýlové čočky musí mít 

přední a zadní plochu vůči sobě svisle 

klínovitě nakloněnou, protože takto 

neupravená čočka by měla horní okraj 

tlustší vlivem plynulé změny poloměru 

křivosti ve svislém směru. Čočka by byla 

hlavně v horní polovině příliš tlustá a těžká. 

Hodnota tohoto redukčního prizmatu 

se dá na každé progresivní čočce změřit 

fokometrem v jejím geometrickém středu 

a dosahuje přibližně 2/3 hodnoty adice 

s bází orientovanou dolů. Z toho tedy 

plyne, že nelze párovat progresivní čočky 

s většími rozdíly v adicích než 0,5 až 0,75 D, 

ani vytvářet pár složený z jednoohniskové 

čočky (centrované na střed zornice, tedy 

bez klínového účinku) a progresivní čočky. 

Nežádoucí rozdílný svislý klínový účinek by 

totiž působil hlavně v horní polovině pro-

gresivních čoček při pohledu do dálky, 

což by vyžadovalo nestejné kompenzační 

stáčení pravého a levého oka ve svislém 

směru. To by mohlo vést k nesnášenlivosti 

korekce. Norma povoluje ve svislém směru 

rozdíl pouze 0,25 až 0,50 pD. Ve snášen-

livosti mezi uživateli brýlí samozřejmě 

existují individuální rozdíly.

Řešení:

•	 Při nabídce progresivní korekce postu-

povat v těchto případech opatrně s vě-

domím všech důsledků s tím spojených.

•	 Vždy zákazníka informovat a pokud 

je to možné, provést testy na snášen-

livost této korekce. 

Přesná centrace 
po dlouhodobém používání 
brýlí s nepřesnou centrací

Jestliže zákazník používal několik let 

brýle s nepřesnou centrací, navykl si na ně 

do té míry, že neměl žádné nežádoucí sub-

jektivní pocity. Díky kompenzačnímu nato-

čení pohledových os očí viděl jednoduše 

a oční svaly si na toto fixační nastavení také 

časem zvykly (motorická fúze). Problém 

vznikne, když mu v nových brýlích čočky 

nacentrujeme podle všech zásad správné 

centrace. Přesnou centraci zvláště vyžadují 

asférické a atorické, individuální a progre-

sivní čočky. Oční pár se musí stáčet do pro 

něj již nezvyklého postavení, což může vést 

k nesnášenlivosti těchto brýlí (astenopické 

potíže), podobně jako při překonávání 

skrytého šilhání.

Řešení:

•	 Nenabízet takovému zákazníkovi 

okamžitě ty nejdokonalejší individu-

ální čočky.

•	 Snažit se postupnou nápravou 

centrace jednoduchých čoček v ně-

kolika fázích upravit fúzní poměry, 

například postupným vyměňováním 

čoček se stále přesnější centrací v ob-

rubách.

•	 Po návyku na přesnou centraci je 

možné aplikovat dokonalejší čočky.

zdeformovaný obraz 
v periferii zorného pole 
u nositelů progresivních 
čoček

Uživatel progresivní korekce si stěžuje 

na deformaci obrazu a kácející se linie 

v periferii zorného pole. 

Řešení:

•	 Pokusíme se přiblížit rovinu čoček 

očím tak, že zvětšíme prohnutí brýlí 

v nosníku, čímž se zvláště temporální 

okraje čoček přiblíží očím a opticky 

využitelná část čoček lépe vykryje 

temporální okraje zorných polí pra-

vého a levého oka.

Ladislav Najman

SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15

najman@szsmerh.cz

Pokračování příště.
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Vše, co se vešlo do tohoto článku je ale zlomkem toho, co máte 
možnost vidět na stánku firmy Rodenstock. Proto nám tedy 
nezbývá nic jiného než Vás pozvat na naši expozici v Brně.
Těšíme se na Vás.

Pojďte se s námi společně podívat, co přesně model EyeLT 
znamená a jaké výhody Vám přinese. Nejprve Vám ale musíme 
prozradit, že systém optimalizace vidění má několik kroků, z nichž 
první (krok 1) jsme již zavedli v polovině roku 2011. Krok 2 nás čeká 
v prvním pololetí letošního roku a našim obchodním partnerům 
umožní významné odlišení od ostatních očních optik na českém 
trhu. Krok 2 je spojen s vysokou odborností a znalostí refrakce, díky 
nížníž naše brýlové čočky, již vysoce sofistikované, získají dalších 
40% nárůstu šířky zorného pole a tím i nárůstu komfortu vidění 
Vašich zákazníků. Krok 2 má za sebou již rok praktického 
fungování na západních trzích s excelentním ohlasem jak                 
od zákazníků a očních optiků, tak i od fundovaných odborníků           
v oboru optiky a optometrie. Rodenstock jako jediný zohledňuje tzv. 
Listingovo pravidlo při výpočtu ploch brýlových čoček a dosažené 
zlepšenízlepšení je opravdu významné. Zveme Vás tedy na stánek značky 
Rodenstock, abyste i Vy měli možnost znát nejnovější technologie 
dostupné pro Vaše klienty.

V Roce 2011 jsme rozšířili naši nabídku značek brýlových obrub       
a svou prezentací na veletrhu OPTA 2012 chceme předvést 
ucelenou kolekci všech známých značek, pro které máme                
na českém trhu licenci. Žhavou novinkou je kolekce 
Mercedes-Benz, která byla uvedena na podzim loňského roku.
TatoTato exklusivní kolekce vychází ze společné dílny designérů 
Rodenstocku a Mercedes-Benz. Toto jedinečné spojení přenáší    
do designu brýlových obrub prvky, které můžeme vidět na našich 
silnicích, tedy designové prvky a linie z luxusních vozů 
Mercedes-Benz.

Rok 2011 byl pro společnost Rodenstock významným rokem 
ať v oblasti převratných technologií pro výrobu progresivních 
brýlových čoček systémem EyeLT, tak i v segmentu 
brýlových obrub, kde jsme doplnili naše kolekce o nové 
licenční značky jako Dunhill a Mercedes-Benz. Všechny tyto 
novinky Vám chceme představit v jeden čas a není pro to 
lepší příležitost než právě nadcházející výstava OPTA 2012.

Impression® s optimalizací EyeLT

Impression® bez optimalizace EyeLT

Rok 2011 utekl rychleji než si většina z nás uvědomuje a je tu opět čas největší prezentace známých 
značek na českém trhu. Ano přátelé, OPTA 2012 je za dveřmi a s ní i Váš světově známý producent     
brýlových čoček, společnost Rodenstock. Po loňské absenci v Brně, kdy jsme se rozhodli pro prezentaci 
značky Rodenstock našim obchodním partnerům na domácí půdě naší společnosti, na veletrhu                   
v Mnichově, přicházíme letos opět s vlastním stánkem na brněnské výstaviště.

RODENSTOCK na veletrhu OPTA 2012
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SPORTOVNÍ OPTIKA A OPTOMETRIE

Význam dobrého vidění v normálním 

životě a zejména při výkonu sportovní 

činnosti pochopí každý, kdo se bude snažit 

vyrovnat se s běžeckou nebo překážkovou 

dráhou se zavřenýma očima. Mnoho druhů 

sportů v přírodě, jako je lyžování, in-line 

bruslení nebo jízda na kole, se neobejde 

bez vizuální kontroly, jako je sledování 

cesty a vyhodnocování nebezpečných 

míst a situací.

Přibližně 90 % všech environmentál-

ních dojmů vstřebáváme očima. Vizuální 

systém je tedy dominantním smyslovým 

ústrojím člověka. Zrakový vjem při sportu 

slouží k orientaci v prostoru, k „proaktiv-

ní“ detekci a očekávání nebezpečných 

situací a ke kontrole správného pohybu 

jednotlivých částí těla. Vliv vidění, včetně 

periferního, na rovnováhu těla i pohybu 

je dalším argumentem, který ovlivňuje 

celkový výkon.

lyžování „naslepo“
V této souvislosti je pozoruhodné 

(ne-li děsivé), že až 30 % všech sportovců, 

kteří trpí nějakou refrakční vadou vyžadující 

korekci při sportovním výkonu, nepoužívá 

žádnou korekční pomůcku! To platí i pro 

lyžování. Část těchto sportovců to vůbec 

neví. Problémy s viděním se často vyví-

její v průběhu let a mnozí si je uvědomí 

příliš pozdě nebo je prostě bagatelizují 

slovy „Ještě vidím docela dobře“. Vnímá-

ní je velmi subjektivní. Screening zraku 

u optometristy nebo očního lékaře není 

veřejností považován za nutný, protože 

tělesná funkce vizuálního systému („dobré 

vidění“) je ve srovnání se správnou funkcí 

jiných systémů (např. kardiovaskulárního) 

velmi podceňována. Deficity proto nejsou 

často rozpoznány nebo jsou pozdě dia-

gnostikovány.

Analýzy pojišťoven specializujících se 

na sportovní pojištění lyžařů ukazují, že 

přibližně 80 % pádů bez cizího zapříčinění 

je zaviněno špatným odhadem, nespráv-

ným vnímáním okolního prostoru nebo 

nepozorností. To není nic překvapujícího, 

protože světelné podmínky a kontrasty 

se v tomto prostředí velmi rychle mění, 

což klade vysoké nároky na zrakovou 

výkonnost a vizuální pozornost. Kromě 

bezpečné jízdy je dobré vidění při lyžo-

vání důležitým předpokladem pro včasné 

odhalení nebezpečných míst a situací 

a jejich bleskové řešení v závislosti na re-

akční době.

V důsledku to tedy znamená, že lyžař, 

stejně jako řidič, by měl pravidelně navště-

vovat optometristu nebo očního lékaře 

a vyžadovat kontrolu, která by včas odhalila 

případné nedostatky. Ty pak mohou být 

korigovány vhodnými brýlemi nebo kon-

taktními čočkami. Tuto korekční pomůcku 

je pak samozřejmě nutné při sportu použí-

vat! V neposlední řadě je třeba si uvědomit, 

že ne každé brýle nebo kontaktní čočky 

vhodné pro každodenní nošení je možno 

používat i při sportu.

Dobré vidění – základní 
prvek sportovního vybavení

„Normální vidění“ může někdy zná-

sobit prožitek ze sportovního výkonu 

mnohem víc než dobré lyže. Stejně jako 

se k zimním sportům používá speciální 

sportovní vybavení, použijeme i brýle, kte-

ré chrání oči proti větru a chladu, ale i proti 

škodlivému UV záření. Pokud zvolíme 

vhodné, netříštivé materiály a polstrování 

v kritických bodech, eliminujeme zranění 

v případě pádu. Abychom zamezili zkres-

dobré vidění je základem pro

BezPeČNé 
SPoRtováNí
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lení vlivem falešných odrazů, použijeme 

vhodnou antireflexní vrstvu. Musíme 

zajistit, aby brýle seděly na obličeji tak, že 

budou dostatečně větrány, budou co nej-

více kopírovat anatomii hlavy a především 

budou pohodlné.

Oslepení způsobené extrémně jasným 

slunečním světlem odstraníme volbou 

filtru s vhodným absorpčním koeficientem. 

Příliš tmavé brýle, které silně absorbují 

světlo, snižují vizuální výkon při oblačnosti, 

za soumraku nebo v lesním terénu. Při ne-

příznivé, málo kontrastní viditelnosti, kdy 

světlo vykazuje převládající složku modré 

barvy, použijeme převážně žlutý nebo 

žlutooranžový filtr.

Optický systém oka vykazuje velké 

barevné vady. Každá barva má svou 

vlastní vlnovou délku. Krátká vlnová délka 

modrého světla způsobuje v optickém 

systému oka více problémů než červené 

světlo s dlouhou vlnovou délkou. Paprsky 

modrého světla se sbíhají před sítnicí, 

paprsky červeného světla naopak až za ní. 

Rozdíl může činit až 3 dioptrie. Přesto nelze 

doporučit tzv. „blue-blokátory“ (EDGE filtr), 

protože vizuální systém zřejmě některé 

vlnové délky modré potřebuje, zejména 

v periferním vidění. Periferní vidění je 

ve sportu velmi důležité pro vnímání 

prostoru a pohybu. Kromě čistě fyzického 

efektu „rozjasnění“ dosáhneme použitým 

filtrem posunu pro vnímání žluté vlnové 

délky spektra. Mozek začne vnímat vy-

soký obsah žluté a zkušenosti ukazují, že 

to navozuje lepší podmínky pro vnímání 

jasu a kontrastu. Posunem barevného 

spektra, kterého docílíme předřazením 

filtru před oko, dosáhneme subjektivního 

dojmu lepšího kontrastu, ačkoliv dochází 

k pohlcování světla filtrem a na sítnici ho 

tudíž dopadá o něco méně. 

V současné době existuje celá řada 

sportovních brýlí, které jsou opatřeny 

očnicemi pro výměnu brýlových čoček, 

takže můžeme lépe reagovat na měnící 

se světelné podmínky. Pro outdoorové 

sporty máme k dispozici široké spektrum 

různých sportovních brýlí. Kromě požadav-

ků na optickou kvalitu brýlových čoček, 

fyziologických kritérií (minimální omezení 

zorného pole, optimální ochrana proti 

větru atd.) musíme brát v úvahu i možnost 

přizpůsobení určitému typu obličeje. 

Módní aspekt by v těchto případech měl 

být až sekundární.

Při nutné korekci refrakční vady mů-

žeme klientovi nabídnout kontaktní čočky 

s předřazenými ochrannými brýlemi nebo 

ochranné brýle s dioptrickou čočkou 

a příslušnými filtry, které jsou v ní zahrnuty.

Korekce kontaktními čočkami má při 

sportu řadu výhod. Na rozdíl od sportov-

ních brýlí neomezuje zorné pole a umož-

ňuje tak lepší periferní vidění. Poskytuje 

reálný obraz prostředí (sportovní brýle 

obraz zvětší nebo zmenší).

Sportovní brýle zase lépe chrání oko 

proti UV záření a vnějším vlivům prostředí 

(vítr, sněžení, zima atd.).

Obecně lze říci, že neexistuje ochranná 

nebo refrakční pomůcka, která je vhodná 

pro všechny sportovce obecně a do všech 

podmínek. Tak jako při pořizování spor-

tovního vybavení musí sportovec počítat 

s tím, že bude potřebovat pro různé klima-

tické podmínky různé korekční pomůcky.

Mgr. Vilém Rudolf

vilem.rudolf@seznam.cz

www.visusoptik.cz

dobré vidění je základem pro

BezPeČNé 
SPoRtováNí shutterstock©
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Pasivní pleoptická léčba

Pasivní pleoptická léčba navazuje 

na aktivní pleoptickou léčbu. Používá se 

u pacientů s centrální i excentrickou fixací. 

K pasivní pleoptické léčbě se používají 

přístroje a prizmata. Z přístrojů se v dnešní 

době používá nejčastěji centrofor, Camp- 

bellův zrakový stimulátor a Cüppersův 

stolní koordinátor. 

centrofor
Centrofor slouží k upevňování centrální 

fixace (obr. 1). Centrofor se nesmí používat 

při excentrické fixaci a při výskytu centrální-

ho skotomu. Během léčby musí ortoptista 

neustále sledovat, zdali je fixace centrální 

(např. pomocí Haidingerova svazku nebo 

zjišťováním fixace podle Dostála). Pacient 

sleduje světelnou spirálu, která se otáčí. Při 

cvičení na centroforu je drážděna fovea.

campbellův zrakový 
stimulátor (cAm)

Campbellův zrakový stimulátor (obr. 2) 

byl poprvé použit v roce 1978. Názory 

na používání tohoto přístroje se mezi 

odborníky liší. Při cvičení na Campbellově 

zrakovém stimulátoru jsou korové neu-

rony stimulovány různými prostorovými 

frekvencemi. Stimulátor lze použít u am-

blyopie s centrální i excentrickou fixací. 

Lepších výsledků se samozřejmě dosahuje 

u pacientů s centrální fixací. Bylo také 

prokázáno, že CAM zlepšuje kontrastní 

citlivost, která bývá u amblyopie snížena. 

Stimulátor se skládá ze 7 disků. Disky jsou 

tvořeny černobílými pruhy nebo černobí-

lou šachovnicí. U nás se používá nejčastěji 

šachovnicový typ. Šachovnice se postupně 

zmenšuje. Jednotlivá pole šachovnice mají 

rozměry 0,5 mm, 1,5 mm, 5 mm, 10 mm, 

15 mm, 20 mm a 60 mm. Každý disk se 

otáčí pomalu dokola po dobu 1 minuty. 

Otáčející se kotouč je chráněn plexisklem, 

na které si může dítě kreslit obrázky, nebo 

může jenom sledovat otáčející se šachov-

nici. Cvičení na stimulátoru CAM probíhá 

vždy monokulárně, tedy vždy s okluzí.

cüppersův stolní 
koordinátor (makulotest)

Makulotest slouží k upevnění centrální 

fixace. Může na něm tedy cvičit pacient 

s nestálou centrální nebo excentrickou 

fixací. Excentrická fixace však nesmí být 

vzdálena od centra více než 3 stupně. 

Součástí makulotestu je Haidingerův sva-

zek; vychází se přitom z teorie, že pouze 

zdravá makula je schopna vidět Haidin-

gerův svazek. Pacient vnímá Haidingerův 

svazek jako točící se vrtuli. Do makulotestu 

se zasune obrázek (např. letadlo). Fixace 

je správná pouze tehdy, jestliže oko vidí 

otáčející se vrtuli na určitém místě na ob-

rázku. Na makulotestu můžeme zužovat 

zorné pole pomocí irisové clony. Dále zde 

můžeme měnit rychlost otáčení Haidin-

gerova svazku a také intenzitu osvětlení. 

Abychom mohli zkontrolovat, že pacient 

opravdu vidí vrtuli a vidí ji správně, měníme 

směr otáčení Haidingerova svazku. Pacient 

by měl být schopen říci, kterým směrem 

se vrtule točí.

Pasivní pleoptická léčba 
pomocí prizmat

Před amblyopické oko umístíme hy-

perkorekční hranol, čímž dochází k rozporu 

mezi motorickou a senzorickou složkou. 

Dojde ke změně napětí na zevních očních 

svalech na amblyopickém oku. Tím dochá-

zí k narušení excentrické fixace a vytváří 

se nová centrální fixace. Velice často se při 

pasivní léčbě používají tzv. Waferova priz-

mata, což jsou lehká prizmata v podobě 

fólie, která se lepí na brýlové sklo.

Mgr. Andrea Jeřábková

předsedkyně ČSO

andrea.jerabkova@email.cz
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PleoPtika obr. 1  Centrofor

obr. 3  Campbellův zrakový stimulátor (CAM) – sestava sedmi disků

obr. 2  Campbellův zrakový stimulátor (CAM)

Předplaťte 
si časopis 

Vychází 4x ročně 

(únor, květen, srpen, listopad)

celoroční předplatné 
252 Kč 
včetně DPH, balného a poštovného

celoroční zlevněné 
předplatné pro studenty 
126 Kč 

včetně DPH, balného a poštovného*

Jak objednávat 
předplatné? 
•	 vyplněním objednávky na webo-

vých stránkách www.4oci.cz

•	 zasláním písemné objednávky 

poštou na adresu redakce

•	 zasláním objednávky e-mailem

Redakce:
EXPO DATA spol. s r.o.

redakce časopisu Česká oční optika

Výstaviště 1

648 03 Brno

tel.: 541 159 373, 543 217 541

fax: 541 153 049

e-mail: pichova@expodata.cz

www.4oci.cz

*Zlevněné předplatné je určeno studentům 

odborných škol (obor oční optika, optome-

trie, ortoptika). Pro tento typ předplatného 

je podmínkou doručení potvrzení o studiu 

na adresu redakce. 



 ZAMLŽENÍ JE VŠUDE... 

 ALE NE NA BRÝLOVÝCH ČOČKÁCH OPTIFOG - POTVRZENO NOSITELI 

Zamlžení se objevuje se změnou teplot

Zdroj: 2010 celosvětové AR study,  7 zemí,  1 493 nositelů.

 Aktivity uvnitř: 

Pití horkých nápojů, 
konzumace teplého jídla, 
vaření vody nebo 
otevírání myčky

 V práci: 

Potřeba ostře vidět 
je důležitá pro Vaši 
bezpečnost 
i bezpečnost 
Vašeho okolí 

75% nositelů chce mít ve svých brýlých brýlové čočky, které se nezamlžují

 Změna prostředí: 
Přechod z chladu 
do tepla

 Venkovní aktivity:

Sporty jako je běhání, 
cyklistika nebo tenis

běžné brýlové čočky brýlové čočky Optifog

Žádné rušivé efekty nebo ztráta kontrastu:
Mnoho malých kapiček vody, které tvoří zamlžení brýlí se na povrchu brýlové čočky Optifog slije v jeden 
celek a vytvoří slabý vodní film, který je pro nositele brýlí naprosto neviditelný.

Výsledek: opravdu dlouhotrvající vidění bez zamlžení

Výdrž:
Brýlové čočky Optifog s naneseným Optifog Aktivátorem vydrží odolávat zamlžení přibližně týden. Potom je nutno znovu nanést Optifog Aktivátor

aktivované

Vrchní vrstva s povrchem
proti zamlžení

 +
Brýlové čočky

AKTIVÁTOR 

 – nejlepší brýlová čočka proti zamlžení

 SNADNÉ POUŽITÍ 

(1) Nositelský test organizovaný třetí nezávislou stranou (Francie 2011) – na 100 účastnících
(2) Průměrná doba odmlžení od 0,8 do 20s

Účinnost: 79%(1)

nositelů je spokojeno s minimalizováním zamlžení(2)

Výdrž: 81%(1) 
nositelů je spokojeno s účinností ještě jeden týden po nanesení aktivátoru(2)

Snadnost čištění: 77%(1)

nositelů je spokojeno se snadností čištění

Transparence: 87%(1) 
nositelů je spokojeno s transparencí po čištění
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Test byl proveden v souladu 
s protokolem schváleným týmem 
Dr. José Sahela z výzkumného centra 
968 INSERM Univerzity Pierra a Márie Curie.

Schváleno 
nositeli

www.optifog.cz
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ORTOPTIKA  

Léčebna zrakových vad byla založena 

v roce 1953 MUDr. Eduardem Drahan-

ským, který se stal průkopníkem českoslo-

venské ortoptiky. Ortoptika je významnou 

součástí dětského očního lékařství. Lé-

čebna je speciální zdravotnické zařízení 

zaměřené na léčbu strabismu a amblyopie. 

V současné době zajišťuje komplexní péči 

(tj. péči léčebnou, výchovnou i pedago-

gickou) pro děti ve věku od 3 do 12 let. 

Strabismem je postiženo 4–6 % dětské 

populace. Přibližně u 50 % strabujících 

najdeme i amblyopii. Součástí léčebny je 

i speciální mateřská a základní škola (více 

informací o škole naleznete na www.zsves-

na.cz). Budova léčebny se nachází v zástav-

bě domů blízko středu města, ze dvou stran 

je obklopena velkou zahradou a vysokým 

živým plotem. Zahrada slouží k odpočinku 

a hrám dětí. Kapacita léčebny je 30 lůžek. 

Během roku zde absolvuje léčbu okolo 200 

dětí v 7 turnusech v délce 6–7 týdnů. Pro-

voz zajišťuje 20 pracovníků: 3 lékaři, vrchní 

sestra, 3 ortoptistky, 5 výchovných sester, 

2 pomocnice, údržbář, administrativní pra-

covnice, 3 učitelky ZŠ, 1 učitelka MŠ. Ředi-

telem léčebny je MUDr. Jan Stružinský. Pod 

dozorem erudovaných ortoptistek probíhá 

u dětí 4x denně ortopticko-pleoptické 

cvičení. I při vyučování a volnočasových 

aktivitách se snažíme veškerou činnost 

zaměřit na podporu léčení zrakových 

vad. Důsledně dbáme na správné nošení 

brýlí a okluzoru. Výchovné sestry zařazují 

do her tzv. cvičení „oko-ruka“ (např. házení 

na cíl) a „oko-noha“ (např. chůze po čáře). 

Léčebný pobyt navrhuje oční lékař dítěte. 

Vyplní „Návrh na umístění dítěte v dětské 

odborné léčebně“, který si rodiče zanesou 

k doplnění některých údajů k praktickému 

lékaři pro děti a dorost. Poté je „Návrh“ 

odeslán na zdravotní pojišťovnu dítěte 

k potvrzení revizním lékařem. Po schválení 

pojišťovna zašle „Návrh“ k nám do léčebny. 

Přibližně tři týdny před nástupem zasílá 

léčebna rodičům všechny potřebné infor-

mace k nástupu dítěte. Potvrzený „Návrh“ 

má platnost půl roku od vystavení očním 

lékařem. Schválený léčebný pobyt u nás 

je plně hrazen příslušnou zdravotní po-

jišťovnou dítěte. Platí se pouze regulační 

poplatek při ukončení léčby (v hotovosti 

do pokladny léčebny). Regulační poplatek 

činí 100 Kč/dítě/den. Neplatí jej pojištěnci 

v hmotné nouzi, pojištěnci z dětských 

domovů, pojištěnci svěření rozhodnutím 

soudu do pěstounské péče. Celodenní 

strava (5 jídel denně) se dováží z Domova 

sv. Josefa v Žirči. Je možno zajistit stravu 

i při různých dietách. 

léČeBNa
zRakových vad
ve dvoře králové nad labem
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inzerce

V současné době se aktualizují naše 

webové stránky, na kterých bude možno 

nalézt i virtuální prohlídku budovy. Ta zvenčí 

čeká ještě na novou omítku a okna, ale 

v interiéru už je vše nově a pro děti zajíma-

vě zařízené, aby se u nás cítily bez rodičů 

co možná nejlépe. Snažíme se jim nejen 

hezkým prostředím, ale i různými aktivitami 

zpestřit pobyt u nás, aby si nestýskaly a aby 

se k nám, pokud to je třeba, i rády vracely. 

Každou neděli mohou děti téměř celou 

trávit se svými blízkými. Také mohou každý 

den v určenou dobu rodičům zatelefonovat 

a máme velkou radost, když místo pláče 

vyprávějí, kde byly, co dělaly nebo jak se 

jim už asi zlepšují oči, protože „doopravdy 

už líp vidí“. 

Jana Štěpánová

vrchní sestra, ortoptistka

lzv.dk@tiscali.cz, www.ocnilecebna.cz
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OPTOMETRIE

Statutární město Pardubice na svém 

území již třetím rokem finančně hradí 

unikátní projekt „Mít oči k vidění“. Oči 

předškoláků zde hlídá nenápadný přístroj 

(Plusoptix S09), který pomáhá včas odhalit 

skryté zrakové vady. Všechny pardubické 

předškolní děti tak bezplatně absolvují 

preventivní vyšetření zraku, které jinak 

není hrazeno ze zdravotního pojištění. 

Projekt je ojedinělý nejen vysokým počtem 

preventivně vyšetřených dětí, ale i další 

propojenou péčí praktických pediatrů 

a dětských očních specialistů. Celý systém 

je vytvořen tak, aby se všem dětem s po-

zitivním záchytem dostalo odborné péče 

s cílem napravit zrakové funkce.

Během dvou let (2009 a 2010) prošlo 

zrakovým screeningem celkem 2 744 

pardubických předškolních dětí, přičemž 

84 % dětí z tohoto počtu prošlo zrakovou 

prevencí právě v mateřské škole. V součas-

né době vyšetření absolvují již pouze děti, 

které do mateřské školy nastupují nově. 

Naplňuje se tak idea projektu, že každé 

dítě v Pardubicích do věku pěti let projde 

touto zrakovou prevencí.

Dvouletý výzkum četnosti zrakových 

vad v populaci pardubických předškolních 

dětí přinesl zajímavé výsledky. Ukázalo 

se, že některým druhem oční vady trpí 

více než 10 % předškolních dětí, přičemž 

u 7,8 % dětí nebyly tyto zrakové vady odha-

leny praktickými pediatry při pravidelných 

preventivních prohlídkách a zůstávaly též 

bez povšimnutí samotných rodičů dětí. 

Podrobné výsledky zrakového screeningu 

v Pardubicích z let 2009 a 2010 jsou vyob-

razeny v grafech 1 až 12.

Město Pardubice se pyšní také speci-

ální pleopticko-ortoptickou třídou při MŠ 

Odborářů, jedinou svého druhu v pardu-

bickém regionu. Ve třídě s 25letou tradicí 

je pro předškolní děti s poruchami bino-

kulárního vidění zajištěna komplexní péče 

očního lékaře, optika, ortoptické sestry 

i speciálních pedagogů. Díky přístrojové-

mu vybavení, které dlouhodobě bezplatně 

zapůjčuje optometrista Antonín Oliva, se 

zde zrakové vady úspěšně rozcvičují. Zra-

kové vady jsou touto péčí minimalizovány 

a nemají negativní dopad na další rozvoj 

osobnosti dětí se zrakovým handicapem.

zRakový 
ScReeNiNG 
předškolních dětí 
v Pardubicích
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2 218 dětí prošlo 
v MŠ zrakovým 

screeningem 

81 %

1 691 dětí mělo 
zrak v pořádku 

62 % 

refrakční vada 
vyžadující brýlo-

vou korekci 

31 %

refrakční vada 
zatím bez 

brýlové korekce 

34 %

hypermetropie, 
30 dětí

46,2 %

anizometrický 
hypermetrop, 

2 děti

3,1 %

astigmatický 
hypermetrop, 

13 dětí

20,0 %

u 168 dětí jiná 
zraková vada

79 %

2 124 dětí 
mělo zrak 
v pořádku 

77 %

hypermetropie, 
54 dětí

73,0 %

2 124 dětí mělo  
zrak v pořádku 

77,4 %

60 dětí již před 
screeningem 
v péči očních 
lékařů 

2 %

strabismus 

14 %

hypermetropie 
a glaukom, 1 dítě 

1,5 %

myopie, 3 děti

4,6 %

astigmatismus, 
14 dětí

21,5 %

u 26 dětí amblyopie

12 %

19 dětí u očních 
lékařů nespolupraco-
valo, nešlo vyšetřit

9 %

u 347 dětí pozitivní 
záchyt přístrojem 
Plusoptix, zatím 
nedovyšetřeny 
očními lékaři 

13 %

273 dětí se 
zrakovou vadou 

10 %

myopie s astigma-
tismem, 2 děti

3,1 %

nešlo vyšetřit 

9 %

s brýlovou korekcí

bez brýlové korekce

amblyopie 

12 %

astigmatismus, 
14 dětí

18,9 %

astigmatický 
hypermetrop, 
5 dětí

6,8 %

myopie s astigma-
tismem, 1 dítě

1,4 %

993 dětí zachyceno 
přístrojem 
Plusoptix 

36 %

zachyceny 
přístrojem 
Plusoptix

refrakční vada 
zatím bez 

brýlové 
korekce

refrakční vada 
vyžadující 
brýlovou 
korekci

strabismus amblyopie nešlo vyšetřitdovyšetřeny 
očními lékaři

dovyšetřením 
nezjištěna 

zraková vada

nutná další 
péče očního 

lékaře

zatím 
nedovyšetřeny 
očními lékaři

v péči očního 
lékaře před 

screeningem

347 dětí zachycených 
přístrojem Plusoptix 
není ještě dovyšetřeno 
očními lékaři 

12,6 %

60 dětí bylo v době 
zrakového screeningu 
již v péči očních lékařů 

2,2 %

u 213 dětí odhalena 
na základě screeningu 
zraková vada 

7,8 %

u 99 dětí si rodiče 
zrakový screening 
nepřáli 

4 %

425 dětí bylo 
přihlášeno, ale 
v den screeningu 
nepřítomno 

15 %
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Děti prošlé zrakovým screeningem podle roku narození

zrakový screening v letech 2009–2010 Výsledky dovyšetření očními lékaři za rok 2009 a 2010 
(nutná další péče očního lékaře)

Úspěšnost zrakového screeningu v pardubických mŠ
(ve školním roce 2009/2010 bylo v Pardubicích v mateřských školách 

přibližně 2 736 dětí)

Výsledek prevence zraku pomocí přístroje Plusoptix  
u 2 744 pardubických předškolních dětí

Účinnost screeningového vyšetření na vzorku 
2 744 předškolních dětí

graf 1  Graf zobrazuje pardubické předškolní děti podle roku narození, které 
prošly v letech 2009 a 2010 zrakovým screeningem. Nejvyšší počet 
dětí, jež prošly screeningem pomocí přístroje Plusoptix, je v ročnících 
2004 až 2006, což v té době byly děti umístěné v mateřských školách. 
Zrakovým screeningem prošlo 81,5 % všech pardubických dětí 
narozených v roce 2004, 92 % dětí narozených v roce 2005 a 80 % 
dětí narozených v roce 2006. 

graf 5  Tento graf zobrazuje aktuální výstupy zrakového screeningu  
k 30. 4. 2011.

graf 6  V grafu jsou zobrazeny výsledky dovyšetření dětí u očních lékařů 
k 30. 4. 2011.

graf 2  Zde vidíme úspěšnost zrakového screeningu v pardubických 
mateřských školách. Uvedených 2 218 dětí je přibližně 81 % z cel-
kového počtu dětí, jež prošly zrakovým screeningem v letech 2009 
a 2010. Většina ze 425 dětí, které nebyly v den zrakového screeningu 
v mateřské škole přítomny (nemoc), využila tzv. „Screeningové dny“. 
Některé děti, jejichž rodiče si zrakový screening nepřáli, již byly před 
samotným screeningem v péči očního lékaře. 

graf 3  Tento graf zobrazuje vysoké počty dětí, které jsou zachyceny 
přístrojem Plusoptix. Tyto děti jsou odeslány na další podrobnější 
vyšetření k očním lékařům. Vysoký počet záchytů je dán přísnými 
přednastavenými kritérii v přístroji Plusoptix.

graf 4  Graf zobrazuje, že u 7,8 % dětí předškolního věku nebyla zraková 
vada odhalena praktickými pediatry při pravidelných preventivních 
prohlídkách.
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Výsledky dovyšetření očními lékaři za rok 2009 a 2010 v %

Rozdělení refrakčních vad s brýlovou korekcí

Četnost amblyopie ve zkoumaném vzorku 213 zrakových 
vad v populaci pardubických předškolních dětí

Rozdělení refrakčních vad bez brýlové korekce

zrakové poruchy

Četnost zrakových vad u dětí předškolního věku 
v Pardubicích na vzorku 2 744 dětí

graf 7  V grafu jsou zobrazeny výsledky dalšího dovyšetření očními lékaři 
v procentech.

graf 9  Graf zobrazuje četnost výskytu jednotlivých refrakčních vad s brýlo-
vou korekcí u 213 dětí dovyšetřených očními lékaři.

graf 11  Tento graf znázorňuje procentuální podíl amblyopie ve zrakových 
vadách dětí předškolního věku, které byly dovyšetřeny očními lékaři 
na základě pozitivního záchytu přístrojem Plusoptix.

graf 8  Tento graf ukazuje na četnost výskytu jednotlivých refrakčních vad 
bez brýlové korekce dovyšetřených očními lékaři (213 vyšetřených 
dětí).

graf 10  Tento graf porovnává četnost refrakčních vad oproti poruchám 
binokulárního vidění. Tyto vady se porovnávají jak s nasazenou 
brýlovou korekcí, tak bez ní.

graf 12  Poslední graf vyjadřuje vysokou četnost zrakových vad u pardubic-
kých předškolních dětí. Četnost zrakových vad se však povýší o děti, 
které budou postupně dovyšetřovány očními lékaři. 
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ZAJÍMAVOSTI

Od vrátnice k ordinaci

Při příchodu do zdravotnického zařízení 

se nevidomý může potýkat s následujícími 

problémy:

•	 Kde je vstup do objektu?

•	 Jak je objekt uvnitř členěn, nebude 

obtížné najít příslušnou ordinaci?

•	 Budu potřebovat podporu od perso-

nálu a bude mi poskytnuta?

•	 S jakými překážkami se můžu setkat 

v případě samostatného pohybu 

po budově?

•	 Má zařízení nějaký podpůrný systém 

pro samostatný pohyb nevidomých, 

který mi usnadní chůzi po chodbách, 

vyhnout se překážkám, rozeznat 

poschodí ve výtahu apod.?

•	 Jak se vypořádám s informacemi 

na dveřích ordinací a čekáren, s různý-

mi situacemi v prázdné nebo naopak 

plné čekárně?

•	 A co když v čekárně funguje systém 

elektronických pořadníků?

•	 Nebudu mít problém, půjdu-li s vodi-

cím psem?

Technická opatření
Velmi účinným prostředkem pro správ-

nou orientaci nevidomého je zvukový 

orientační maják, který spouští nevidomý 

speciální vysílačkou. Správně umístěný 

maják uprostřed nad vchodovými dveřmi 

pomůže nejen najít budovu, ale také vlastní 

vchodové dveře.

Kromě zvukové informace (v podobě 

tónů), která navádí nevidomého ke dve-

řím, může být jako druhá funkce majáku 

spuštěna slovní informace obsahující krátký 

popis prostoru po vstupu do objektu, umís-

tění zvonků, umístění recepce, vrátnice, 

kartotéky, rozmístění oddělení v patrech 

apod. Pro lepší orientaci a bezpečnější 

pohyb nevidomého v budově slouží tzv. 

vodicí linie. Ty mohou být ve formě tří 

vyfrézovaných drážek v podlaze tak, aby je 

bylo možné zachytit bílou holí. Podobnou 

naváděcí funkci může také plnit například 

pruh zátěžového koberce umístěný na hlad-

kém povrchu podlahy v žádoucím směru 

chůze nevidomého. Tyto povrchové změny 

mohou nevidomého také upozorňovat 

na nebezpečná místa (schodiště) a na ori-

entační uzly (křížící se chodby, odbočky 

k výtahům apod.). Pro osoby se zbytky 

zraku mohou k orientaci významně přispět 

vizuálně výrazná kontrastní pole a pruhy 

na zdech, rámech dveří, okolo kliky u dveří 

nebo na podlaze. Samozřejmostí se stává 

ozvučení tlačítek výtahu. 

Od recepce k ordinaci
Pracovník recepce by měl být schopen 

nevidomého informovat a eventuálně 

doprovodit k příslušné ordinaci, případně 

zajistit nevidomému takovouto pomoc. 

Pokud doprovázíte nevidomého po bu-

dově a potřebujete doprovod z nějakého 

důvodu přerušit, vysvětlete nevidomému 

situaci a nechte ho čekat na místě, kde bude 

v bezpečí, např. na kraji chodby a vždy zády 

ke zdi, aby se necítil nepříjemně. Kdykoliv 

nevidomého na chvíli opouštíte, oznamte 

mu to. Předejdete tak nepříjemné situaci, 

kdy nevidomý mluví do prázdna v domnění, 

že mluví na vás.

V čekárně je vhodné přivést nevido-

mého bezprostředně před lavici nebo židli 

a sdělit mu, že před ním je místo k sezení. 

Potom ho informujte o situaci v čekárně, 

např. kde je vstup do ordinace nebo kolik 

lidí je přítomno. Pokud nejsou volná místa 

k sezení, platí opět pravidlo, že nevidomého 

doprovodíte na vhodné místo tak, aby stál 

zády ke zdi. Pro upřesnění je potřeba při-

pomenout, že průkaz mimořádných výhod 

(průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P) neopravňuje 

nevidomého k využití místa k sezení v plné 

čekárně (to platí podle příslušné vyhlášky 

pouze v prostředcích hromadné dopravy). 

Není proto nutné přemlouvat nevidomého 

k využití této průkazky.

Doprovod nevidomého do čekárny 

je pro něj jistě velkou pomocí, avšak cesta 

z čekárny zpět k východu je stejně ná-

ročná. Proto se s nevidomým dohodněte 

i o doprovodu zpět, o možnosti přivolání 

doprovodu mobilním telefonem. Pokud 

nevidomý potřebuje využít toaletu, do-

hodněte se s ním, jakou pomoc od vás 

Nevidomý PacieNt 
ve zdravotnickém zařízení

2. část
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potřebuje. Obvykle postačí doprovodit 

ho ke dveřím kabinky a popsat její vnitřní 

uspořádání (umístění toaletního papíru, 

způsob zamykání, umístění umyvadla, způ-

sob splachování) a hygienický stav toalety. 

Nevidomý člověk potřebuje pro samo-

statný pohyb s bílou holí udržovat svou 

stálou pozornost a být v psychické pohodě. 

Návštěva zdravotnického zařízení, neznámé 

prostředí či obava z průběhu a výsledku 

vyšetření, to jsou všechno faktory, které ho 

mohou dostat do stresové situace, a tím 

ohrozit bezpečnost jeho samostatného 

pohybu. Z toho důvodu doporučujeme 

aktivně nabízet nevidomému radu nebo 

doprovod.

co se může před nevidomým 
skrývat na chodbách a v čekárně

Při zařizování nebo přizpůsobování 

zdravotnického zařízení potřebám lidí 

s postižením je třeba představit si, jak by 

mohl prostor vypadat bezbariérově nejen 

pro osoby na vozíku, ale také pro nevidomé. 

Je proto nezbytné zajistit, aby na chodbách 

a v čekárnách nebyly umístěny předměty, 

které nevidomý nezachytí bílou holí, neboť 

se nacházejí přibližně od pasu nahoru (vý-

věsky v prostoru, schránky na zdech). Velmi 

nebezpečné jsou otevřené dveře do chod-

by, na jejichž hranu může nevidomý narazit. 

Čekárna může být pro nevidomého „tajupl-

ným“ prostorem. Při vstupu do ní totiž nemá 

jistotu, zda je někde volné místo k sezení, 

kolik pacientů je uvnitř či jak je prostor čle-

něn. V moderních zdravotnických zařízeních 

se často využívá systém elektronických 

pořadníků. Tato technologie je však nevi-

domému nedostupná. Pokud tedy uvidíte 

nevidomého postávat v čekárně, můžete 

mu podat potřebné informace o pořadníku 

a poskytnout mu pomoc. 

Čekárna má mimo jiné i význam in-

formační. Na nástěnkách a na dveřích 

ordinací jsou často vyvěšeny velmi důle-

žité informace pro pacienty, které jsou pro 

nevidomého nedostupné. Je tedy na vás, 

zdali mu nabídnete jejich přečtení. Mnoho 

lidí se mylně domnívá, že nevidomý či 

jinak zdravotně postižený člověk má nárok 

na přednostní ošetření. Průkaz mimořád-

ných výhod k tomu výslovně neopravňuje, 

v některých zařízeních však může být tato 

praxe uplatňována.

mimořádný význam dobré 
komunikace

Slovní komunikace je pro nevidomého 

hlavním nástrojem pro spojení s okolním 

světem, proto je dobré se s nevidomým 

na nejrůznějších věcech vždy předem 

domluvit a přiměřeně popisovat situace 

a procesy. Pro zachování lidské důstojnosti 

nevidomého pacienta je nutné vyřizovat 

jeho osobní záležitosti vždy přímo s ním, 

nikoliv s jeho doprovodem.

V komunikaci s nevidomým je potřeba 

využívat jednoznačné a určité formulace 

a vyhýbat se neurčitým pojmům („je to 

pár metrů“, „tam vzadu“, využívání gest). 

V případě, že se děje něco neočekáva-

ného, co nevidomý nepozná, je vhodné 

ho na to upozornit („odcházím od vás“, 

„jste na řadě“, „mluví na vás sestřička“). Při 

oslovení nevidomého není vyloučen ani 

lehký dotek na jeho předloktí, aby věděl, že 

mluvíte k němu. Je dobré si uvědomit, že 

nevidomý je v situaci při doprovázení zku-

šenější, vy můžete doprovázet poprvé. Proto 

jedním z nejdůležitějších nástrojů je dobrá 

komunikace. Jednoduše se stačí zeptat 

nevidomého, jak si pomoc představuje a co 

mu může při doprovodu prospět. Taková 

domluva přispívá k příjemnější spolupráci 

pro obě strany. 

závěr
Jak správně doprovázet nevidomého

•	 Oslovte nevidomého a nabídněte mu 

pomoc.

•	 Domluvte se s ním na tom, jakou 

pomoc potřebuje.

•	 Nabídněte svou pokrčenou paži 

nevidomému, aby se mohl přidržet 

vašeho lokte nebo zavěsit do rámě.

•	 Doprovázející jde vždy první a o krok 

před nevidomým, je to nejbezpeč-

nější a nejpohodlnější způsob pro 

nevidomého i pro doprovázejícího.

•	 Před schodištěm nebo jinou překážkou 

na cestě zastavte a popište nevidomé-

mu situaci. Jakmile se nevidomý zorien-

tuje, měl by vám dát pokyn k pokračo-

vání v pohybu. Na schody, obrubníky 

a podobné překážky jděte kolmo.

•	 Rychlost pohybu dvojice se řídí potře-

bami pomalejšího.

•	 Nevidomý jde vždy na bezpečnější 

straně (např. dále od vozovky).

Převzato z publikace „Váš nevidomý 

pacient“. Vydal Okamžik – sdružení pro 

podporu nejen nevidomých, 2010.

Autoři: Ing. Miroslav Michálek, PhDr. Petr 

Vojtíšek, Mgr. Jana Vondráčková

www.okamzik.cz

Pokračování příště.

Praktické minimum pro pomoc nevidomým

•	 Nebojte se nabídnout nám pomoc. Někteří nevidomí vás možná 
odmítnou, jiným ale prokážete i drobnou pomocí velkou službu.

•	 Nejprve nás oslovte... a pak se s námi domluvte, jestli pomoc 
potřebujeme a jak ji můžete účelně poskytnout.

•	 Hovořte s námi jako se sobě rovnými. O našich záležitostech mluvte 
s námi, nikoliv s našimi průvodci.

•	 mluvte s námi věcně a bez cenzury. Popisujte nám svět kolem nás. 
Někteří z nás budou vděční za podrobný popis okolí, jiní ocení stručnost.

•	 Nikdy nás nechytejte za bílou hůl. Je to podobné, jako kdyby vám 
někdo zakryl oči.

•	 Nerušte naše vodicí psy při práci. Nemluvte na ně, nehlaďte je, ničím 
je nekrmte. Psi se musí soustředit na svou důležitou práci – na bezpečné 
vedení nevidomého.

•	 Nedělejte věci za nás, pokud je to možné. Mnohé činnosti zvládneme 
sami, některé vyřešíme s vaší pomocí a někdy nás můžete naučit, jak danou 
činnost zvládnout, abychom si příště dokázali poradit sami.

•	 Přistupujte k nám jako k jednotlivcům. Stejně jako ostatní lidé, i každý 
z nás má jiné vlastnosti, schopnosti, potřeby a zájmy.
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OFTALMOLOGIE

Biomechanické vlastnosti 
rohovky charakterizují ode-

zvu rohovkové tkáně na síly, 
které na ni působí. Působením 
vnějších sil je jemnější tkáň 
poddajnější oproti tkáni tužší. 
V posledních letech bylo možné 
zjišťovat biomechanické vlast-
nosti pouze technikou invazivní 
metodologie, která však nedo-
volovala měření na živých očích. 
Přesto však vývoj nových in vivo 
technologií vedl k počátkům 
nové éry v určování toho, jak 
mohou biomechanické vlast-
nosti pomoci klinickým lékařům 
při vyšetření rohovek pacientů 
za různých podmínek. Jedná se 
o stavy, které nejsou vhodné pro 
refrakční chirurgii, o sledování 
vývoje a progrese u glaukomu, 
taktéž o zjišťování a vyhodno-
cování výsledků biomechanické 
léčby, jako je rohovkový kolage-
nový crosslinking. 

Analyzátor očních reakcí 
(ORA)

Prvním zařízením na trhu, které umož-

ňovalo měření biomechanických reakcí 

pomocí proudu vzduchu in vivo, byl ana-

lyzátor očních reakcí (ORA), představený 

na ESCRS v roce 2005. Tento přístroj nabízí 

nejen přesnější měření nitroočního tlaku, 

než je metoda Goldmannova aplanačního 

tonometru, ale je možné zjišťovat i hyste-

rezi rohovky, viskoelastické vlastnosti, které 

korelují s glaukomatózním poškozením, 

a propočítání středních hodnot mezi jed-

notlivými stadii při onemocnění. Hystereze 

rohovky je odlišná mezi vnitřním a vnějším 

aplanačním tlakem a neposkytuje informa-

ce o elastických vlastnostech (jak je rohov-

ka tuhá nebo měkká), ale spíše o rychlosti 

viskoelastické reakce. Samotná hystereze 

rohovky se neosvědčila jako možný scree-

ning v populaci. Při doplnění konkrétních 

strategií analýzy signálu jsou užitečné 

doplňující informace o biomechanickém 

stavu rohovky. Signál analyzátoru reakcí 

oka prokázal odlišnost u normální rohov-

ky oka po LASIKu s následnou iatrogenní 

ektázií, stejně jako záznam abnormálního 

biomechanického profilu. To vše za pří-

tomnosti zdánlivě normální topografie 

keratokonického pacienta s asymetrickým 

projevem nemoci. V době uveřejnění to-

hoto článku se jedná o jediný komerčně 

dostupný přístroj, který dokáže vyhodnotit 

biomechanické parametry rohovky. 

corVis ST
Jedná se o nový přístroj, který byl 

představen Americkou oftalmologickou 

akademií v roce 2010. Jeho zavedení 

do praxe je očekáváno. Zařízení používá 

vysokorychlostní kameru s rychlostí 4 300 

snímků za sekundu. V průběhu měření se 

po vyslání proudu vzduchu a při změně 

tvaru rohovky pořizují série horizontálních 

obrazů Scheimpflugovou kamerou. Velikost 

aplanace závisí na nitroočním tlaku, biome-

chanických vlastnostech rohovky, tloušťce 

rohovky a v menší míře na poloměru křivosti 

rohovky. Obr. 1 znázorňuje složený obraz 

normální tenké rohovky a keratokonické 

rohovky ve stejném okamžiku při vyslání 

proudu vzduchu. Rohovka s keratokonem 

je znázorněna červeně, normální tenká 

rohovka pak modře. Signál rohovky ORA 

je kompenzován nitroočním tlakem, který 

Nové metody v oblasti 
měření vlastností 
Rohovkové tkáNě

obr. 1  Překryté obrázky normální tenké rohovky 
(modrá) a keratokonické rohovky (červe-
ná) ve stejném místě při měření a vyslání 
proudu vzduchu na přístroji CorVis ST. 
Obě rohovky mají podobný nitrooční tlak 
a tloušťku. Větší hloubková deformace 
keratokonické rohovky je dána slabšími 
biomechanickými vlastnostmi.
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je podobný mezi dvěma rohovkami, stejně 

jako středová tloušťka rohovky. Přesto je 

změna v aplanaci rohovky primárně závislá 

na biomechanických vlastnostech, kdy 

měkčí keratokonická rohovka vykazuje 

výraznější deformaci a změnu než normál-

ní tenká rohovka. Tento příklad ukazuje 

důležitost biomechanických vlastností při 

přesném odečtu nitroočního tlaku nebo 

v případech, kdy má rohovka větší tloušťku.

Dynamické zobrazení 
rohovky (DcI)

Tuto metodu vynalezl rakouský lékař 

Günther Grabner. K odrazu využívá fyzi-

kální sondu v centru rohovky v kombinaci 

s Placidovým topografickým zobrazením. 

Série tzv. Placido snímků získaných sondou 

se postupně stávají stále více oblíbenými. 

Obr. 2 znázorňuje pro srovnání sérii tří 

snímků normální rohovky, keratokonické 

rohovky a rohovky po LASIKu. Rozdíl 

v průběhu křivky je definován jako celková 

změna v zakřivení přední plochy v závis-

losti na odražené působící síle, která je 

vypočtena z dat zakřivení před zákrokem 

a po něm. Větší rozdíl v průběhu křivky 

byl prokázán u nižšího nitroočního tlaku 

a tenčích rohovek, které souvisejí s vyšší de-

formací. Výraznější změny jsou patrné při 

srovnání keratokonické rohovky s normální 

rohovkou, to platí i v případě větší defor-

mace u jemnější rohovky s keratokonem.

Dynamická rohovková 
rasterografická topografie 
(d.RcT)

Tato metoda zahrnuje topografické 

zobrazení přední plochy rohovky při vy-

slání rázu vzduchu. Systém mimoosové 

geometrie je charakterizován kalibrační 

mřížkou a zobrazovacím ramenem. Při 

použití fluoresceinu je obraz deformo-

vané mřížky zachycen kamerou (obr. 3). 

Vyvýšeniny přední plochy pak mohou být 

následně rekonstruovány díky znalostem 

geometrie systému. To umožňuje vyhod-

notit prostorové rozložení biomechanic-

kých vlastností, které mohou být důležité 

zejména u keratokonu. Ukázalo se totiž, 

že asymetrie biomechanických vlastností 

je součástí finálních rozhodnutí při léčbě, 

resp. korekci onemocnění. 

Optická koherentní 
tomografie (OcT) – 
elastografie

Prototyp OCT elastografu byl sestrojen 

při vzájemné spolupráci amerických oč-

ních lékařů Williama J. Duppse a Andrewa 

Rollinse. K charakteristice 3D dynamiky 

rohovky využili vysokorychlostního OCT. 

Síla transparentního snímacího objektivu 

nabízí řadu odchylek a zároveň umožňuje 

současné vysokorychlostní snímání očních 

reakcí se zdrojem OCT. Snímek po snímku 

analyzuje posun skvrn. Tato síla umožňuje 

proměřovat konkrétní viskoelastické vlast-

nosti, jako je modul pružnosti, modul řezu 

a hystereze. OCT elastograf je sestaven 

tak, aby zpracoval třídimenzionální infor-

maci o tvaru rohovky a současně provedl 

hloubkovou analýzu biomechanických 

vlastností rohovky. Na obr. 4 vidíme axiální 

poměr při sledování změn a působení tlaku 

10 mmHg na osmi milimetrech keratoko-

nického úseku, který byl záměrně vytvořen 

v umělé přední komoře. Konus vykazuje 

nejvyšší koncentraci v napětí a nejnižší 

odolnost proti deformační síle. Výzkumní 

pracovníci se snaží o kombinaci těchto 

měření s modelem celého oka metodou 

konečných prvků, aby vytvořili systém, 

který umožní rozšířit biomechanickou 

diagnostiku a specifickou simulaci operace 

u pacienta.

Snímač rohovkové 
elastografie (cTe)

Konstrukce tohoto přístroje vychází 

z technologie, která se dnes používá při 

zobrazení tkáně prsu pomocí upravených 

ultrazvukových převodníků. Technologii 

vyvinula francouzská firma Supersonic 

Imaging, pro potřeby oftalmologie ji 

upravuje dr. D. Touboul (Bordeaux) a tým 

odborníků z Langevinova institutu (Paříž). 

Cílem této techniky je mapování Youngova 

modulu pružnosti rohovky in vivo založené 

na skutečných fyzikálních vlastnostech. 

obr. 2  Dynamické zobrazení (DCI) normální ro-
hovky (nahoře) a rohovky s keratokonem 
(dole). Série tří obrázků zobrazuje stav 
před vlastní deformací (vlevo), deformaci 
o velikosti 100 mikronů (uprostřed) a de-
formaci velikosti 300 mikronů (vpravo).

obr. 3  Zobrazení nedeformované rohovky 
in vivo (vlevo) a deformace způsobená 
proudem vzduchu (vpravo).

obr. 4  Axiální poměr při sledování změn a půso-
bení tlaku 10 mmHg na osmi milimetrech 
keratokonického úseku, který byl záměr-
ně vytvořen v umělé přední komoře. 
Tkáň v místě A je pomocí zobrazení OCT 
elastografie (Keratron Scout) určena jako 
konus. Konus vykazuje nejvyšší koncent-
raci v napětí a nejnižší odolnost oproti 
deformační síle.



58

Echografická sonda byla navržena tak, aby 

mohla analyzovat příčné vlnění, které se 

šíří tkání, a matematicky koreluje s Youn-

govým modulem. Sonda byla speciálně 

vyvinuta tak, aby byl pár homogenních 

příčných vln komprimován přímo do tkáně 

(ultrazvukový mód) během 50 μs. Ve dru-

hém kroku se sonda přepne do ultrarych-

lého echografického pořizovacího režimu 

(20 000 snímků/sekundu), který umožňuje 

stanovení rychlosti příčné vlny. Ta se šíří 

do okolní tkáně, z níž je během několika 

milisekund vytvořena mapa Youngova 

modulu pružnosti. Pokusy na zvířatech 

prokázaly závislost mezi nitroočním tlakem 

a tuhostí rohovky, stejně jako vyčíslení 

změn po provedení rohovkového kolage-

nového crosslinkingu (CXL), viz obr. 5. První 

klinické studie plánované v tomto roce 

na lidech se uskuteční v Národním refe-

renčním centru pro keratokonus (CRNK, 

Bordeaux University, Francie) za podpory 

Francouzské národní agentury pro výzkum 

(ANR).

Kvantitativní ultrazvuková 
spektroskopie (QUSi)

Tuto metodu zavedla dr. Jun Liu a její 

výzkumný tým z The Ohio State University. 

Měří elastické vlastnosti rohovky, založe-

né na kvantitativní analýze primárních 

vysokofrekvenčních dat. Projevil se při ní 

vztah rohovkového akustického signálu 

a elastických vlastností, tato technika byla 

též použita při měření zvýšené tuhosti 

po rohovkovém kolagenovém crosslin-

kingu in vitro. Obr. 6 znázorňuje příklad 

spektrální křivky. Klinická hodnocení nor-

málních a keratokonických subjektů stále 

pokračují. QUSi je imerzní technika, která 

je podle zkušeností subjektů podmínkami 

a postupy v měření podobná klinickému 

A-scanu. Liší se od klinického ultrazvuku, 

který poskytuje více informací díky akus-

tickému signálu, založenému na analýze 

vln šířících se rohovkou. Tato metoda je 

vyvíjena za účelem mapování elastických 

vlastností rohovky skrze její tloušťku v jed-

notlivých místech.

 

Mgr. Sylvie Petrová, 

Mgr. Pavel Beneš, Jaroslav Petr, DiS.

KOO LF MU a KNOO FNUSA Brno

Literatura:

Roberts, J. C., Melacaze, F.: A New Era, ESCRS Eurotimes, 

Vol. 16, Issue 5, May 2011

obr. 5  In vivo CXL prováděné na prasečích 
očích srovnávalo průměrnou rychlost 
příčné vlny s okem, na kterém nebylo CXL 
provedeno. Je zřejmý 50procentní nárůst 
(lokalizováno v tužším centru).

obr. 6  Příklad spektrální křivky dvou prasečích 
rohovek s rozdílnými hodnotami maxim 
a umístěním vykazují odlišnosti v tuhosti 
a tloušťce rohovky.

Shrnutí

Analyzátor očních reakcí (ORA)
Měří biomechanické reakce pomocí proudu vzduchu in vivo. Měří nitrooční tlak, 
hysterezi rohovky a viskoelastické vlastnosti. 

corVis ST
Bezkontaktní tonometr v kombinaci s vysokorychlostní kamerou pro zobrazení 
a měření deformací rohovky prostřednictvím proudu vzduchu. 

Dynamické zobrazení rohovky (DcI)
Využívá k odrazu fyzikální sondu v centru rohovky v kombinaci s Placidovým 
topografickým zobrazením. 

Dynamická rohovková rasterografická topografie (d.RcT)
Topografické zobrazení přední plochy rohovky po vyslání rázu vzduchu. Umožňuje 
vyhodnotit prostorové rozložení biomechanických vlastností.

Optická koherentní tomografie (OcT) – elastografie
Zpracovává třídimenzionální informaci o tvaru rohovky; současně provádí analýzu 
biomechanických vlastností rohovky prostřednictvím vysokorychlostního snímání 
očních reakcí se zdrojem OCT. 

Snímač rohovkové elastografie (cTe)
Mapuje Youngův modul pružnosti rohovky in vivo podle skutečných fyzikálních 
vlastností.

Kvantitativní ultrazvuková spektroskopie (QUSi)
Měří elastické vlastnosti rohovky na základě její tloušťky v určitých bodech.  
Je založena na kvantitativní analýze primárních vysokofrekvenčních dat. 
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ZE ŽIVOTA ŠKOL

Akreditace studia optometrie 
na Univerzitě Palackého 

v Olomouci v rámci pilotního 
projektu Evropského diplomu 
z optometrie bude historickým 
úspěchem.

V České republice se schyluje k velkému 

úspěchu ve vzdělávání optometrie. Spole-

čenstvu se během posledních dvou desetiletí 

bezpochyby podařilo ovlivnit národní vzdělá-

vání oboru. Především díky organizování mezi-

národních vzdělávacích kongresů a zajištěním 

účasti zástupců českých škol na zahraničních 

vzdělávacích akcích se výrazně zasadilo 

o uvedení českého školství na mezinárodní 

scénu. Přes veškerou podporu Společenstva 

však další úspěchy závisely především na ak-

tivitě samotných škol. Z mého pohledu naší 

„pomocné ruky“ nejvíce využila Katedra optiky 

na Univerzitě Palackého v Olomouci. Její vede-

ní díky spřátelení se se zástupci mezinárodně 

velmi uznávané Anglia Ruskin University 

z anglického města Cambridge a následné 

několikaleté úzké spolupráci zcela pozmě-

nilo systém vzdělávání v oboru optometrie 

směrem k nejvyššímu evropskému standardu. 

Následně se Společenstvu a Univerzitě Palac-

kého podařil společný „bravurní kousek“, jenž 

byl jistě pozitivně ovlivněn pozicí sekretáře 

vzdělávacího výboru Evropské rady opto-

metrie a optiky (ECOO), kterou po mnoho 

let zastával právě zástupce SČOO. Vzdělávání 

optiky a optometrie na UPOL bylo zařazeno 

společně se švýcarskou univerzitou v Oltenu 

a norskou Buskerud University do pilotního 

akreditačního projektu Evropského diplomu 

z optometrie.

O co se ve zkratce jedná?
V různých zemích Evropy se vzdělávání 

oboru z historických důvodů velmi liší. Někde 

probíhá pouze formou kurzů, jinde se naopak 

jedná v podstatě jen o nižší úroveň studia 

oftalmologie (především ve Velké Británii). 

Výsledkem tohoto odlišného přístupu je 

i různé pole působnosti oboru – někde optici 

mohou jen upravovat a prodávat optické 

pomůcky, ve Velké Británii např. kromě pro-

vádění korekcí optometristé i diagnostikují. 

Kvůli zajištění volného pohybu odborníků 

a možnosti podnikání v rámci EU bylo nutné 

tuto situaci řešit. Je však nemožné měnit 

„z Bruselu“ vzdělávání v jednotlivých člen-

ských zemích EU přímo. Proto ECOO přišlo 

s projektem Evropského diplomu z opto-

metrie, který je nyní nejvyšším evropským 

standardem oboru. Jde v podstatě o systém 

evropského přezkoušení optometristů, které 

probíhá několikrát ročně. Systém se však 

časem ukázal jako velmi složitý a finančně ná-

ročný, proto přišlo ECOO s vylepšením – byl 

vytvořen projekt akreditace Evropského di-

plomu. Vznikla také akreditační komise, jejímž 

úkolem bude analyzovat studium na evrop-

ských optometrických školách, porovnávat 

ho se standardem Evropského diplomu 

a posléze udělovat akreditace buď na část, 

nebo na celé studium na těchto školách. 

ECOO s tímto projektem začíná a rozhodlo 

se otestovat systém provedením akreditace 

na třech vybraných školách. Jednou z nich se 

stala právě Univerzita Palackého v Olomouci, 

jejíž studium oboru optometrie bylo během 

posledních dvou let analyzováno. Jelikož jde 

o první zkušební akreditace, probíhají zatím 

dokonce zdarma.

Čeho bylo zatím dosaženo?
Akreditační komise ECOO několikrát 

navštívila Univerzitu Palackého v Olomou-

ci a analyzovala její vzdělávání ve vztahu 

ke standardu Evropského diplomu. V lis-

topadu 2011 proběhla závěrečná týdenní 

návštěva akreditační komise (se zapojením 

SČOO), při které bylo zevrubně přezkou-

máno studium včetně komunikace se stu-

denty, doktorandy, učiteli a profesory i lékaři 

oftalmologické kliniky, která při výuce opto-

metristů asistuje. Výsledkem je zatím pouze 

neoficiální prohlášení, ze kterého vyplývá, že 

větší část studia optometrie na UPOL nejspíš 

akreditována bude. Požadovaná klinicky 

zaměřená část výuky však v současné chvíli 

není vyučována dostatečně a akreditací 

zřejmě úspěšně neprojde. Oficiální velmi 

podrobná zpráva čítající desítky stran bude 

představena na příštím zasedání ECOO 

v dubnu v irském Dublinu.

úspěch uNiveRzity 
Palackého 
ve vzdělávání optometrie
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co to znamená prakticky?
Absolventi studia optometrie na Uni-

verzitě Palackého počínaje rokem 2012 

získají současně s udělením národního 

titulu automaticky také přiznání o složení 

akreditované části Evropského diplomu 

z optometrie. Pokud budou mít zájem 

získat celý Evropský diplom, budou muset 

absolventi UPOL podstoupit a složit zkouš-

ku Evropského diplomu pouze z těch částí, 

které na UPOL akreditovány nebudou. 

Jaká bude pravděpodobná 
budoucnost studia 
optometrie na UPOl?

Vedení oboru je připraveno vyvinout 

další úsilí a během několika příštích let 

povýšit vzdělávání oboru tak, aby mohly 

být akreditovány všechny jeho části. UPOL 

se tak stane jednou z prvních institucí, která 

toho dosáhne. Tím si získá mezinárodní 

prestiž a pozornost a zařadí se oficiálně 

mezi instituce s nejkvalitnějším vzdělává-

ním oboru v celé Evropě. Absolventi studia 

pak automaticky získají také Evropský 

diplom z optometrie.

K čemu je dobré mít evropský 
diplom z optometrie?

Tento diplom je dokladem jeho dr-

žitele o dosažení nejvyšší evropské úrov-

ně optometrického vzdělání a zároveň 

v současnosti umožňuje začít praktikovat 

profesi nebo podnikat v oboru ve Velké 

Británii, Nizozemsku, Norsku, ve Švýcarsku 

a v nejbližší době i v dalších zemích Evropy 

včetně České republiky.

Výkonná rada SČOO vedená prezi-

dentem Blachutem by ráda poděkovala 

všem odborníkům ve vedení Katedry 

optiky Univerzity Palackého v Olomouci 

za množství i kvalitu jejich práce vynalo-

žené na povyšování úrovně vzdělávání. 

Věříme, že jejich zkušenosti přispějí v blízké 

budoucnosti i k povýšení a harmonizaci 

vzdělávání profese v celé České republice 

a k budoucímu zařazení české optometrie 

na přední místo v rámci Evropy.

Ing. Pavel Šebek

sekretář vzdělávacího výboru ECOO

scoo@scoo.cz

Akreditační tým (z levého dolního rohu ve směru hodinových ručiček: prof. Adrian Jennings, Dr. Frank 
Buijs, Dr. Feike Grit, Ing. Pavel Šebek, RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D., Bc. Lenka Musilová, DiS., RNDr. František 
Pluháček, Ph.D., Mgr. Lucie Glogarová a Dr. Robert Chappell)

Akreditační komise ECOO v diskuzi se studenty Katedry optiky UPOL



Crizal, nejlepší řešení pro vaše oči
Crizal, nejlepší řešení pro vaši Optiku

Začátkem roku 2009 se chování zákazníků zásadně změnilo. Zatímco předtím se řídili 
Vašimi doporučeními, od toho roku se stala nejdůležitějším argumentem cena. Dokonce 
mnohem důležitějším, než kvalita vidění. 
Z jakého důvodu ? Byla to opravdu jen otázka peněz ? 
My v Essiloru jsme si to nikdy nemysleli. Věřili jsme tomu, že zákazníci jen nejsou schopni 
rozpoznat kvalitu brýlových čoček. Povinností světové jedničky není jen prodávat, ale také 
zvyšovat úroveň trhu. A protože jsme věřili v nejvyšší kvalitu Crizal, tak jsme i přes velice 

vysoká rizika vice investovali do vzdělávání Vašich zákazníků. Investice byla ohromná, ale vyplatila se !
Od začátku kampaně v záři 2010 se celý optický trh zvýšil o 2 až 3%. 
30 nejlepších partnerů Essiloru zaznamenalo nárůst celkových obratů o více než 15%. Požadavek na kva-
litu vidění potvrdily i výsledky studie, kterou jsme realizovali v květnu 2011. Oslovili jsme 1.100 Vašich 
zákazníků v různých městech. Celých 38% z nich znalo Crizal a mělo o tento skvělý produkt zájem.

Motto společnosti Essilor zní „Vidět svět lépe”. 
Pro naplnění tohoto motta již mnoho let investujeme 5% našeho celosvětového obratu – 150 milionů eur 
ročně - do výzkumu a vývoje. Umožňujeme tak Vašim zákazníkům vidět svět lépe. Víme, že díky naší 
kampani se nám podařilo zachránit český optický trh a umožnit i Vám vidět budoucnost jasněji.

Za Essilor team
Boris Sananes
Sales manager

Váš názor:

Crizal - znáte z TV. Televizní reklamní akce na Crizal. To je báječné, konečně Essilor udělal reklamu na Crizal 
– zaslouží si to! A pak už jsem byla zvědavá, zda když řeknu Crizal budou moji zákazníci nějak reagovat. 
Byla jsem velmi mile překvapena dotazy: nelesknou se, nepoškrábou se...? To už jsem se jen pro sebe 
usmívala. Ano ono to opravdu funguje!!! Prodávám brýlové čočky Crizal již mnoho let, ale musím sama 
uznat, že na jedné z mých provozoven jsme měli problém prodat jakoukoliv vrstvu, lidé totiž v tomto mís-
tě nebyli zvyklí na žádnou antireflexní vrstvu (teď si všichni říkáte to je super, pole neorané, ale tak tomu 
bohužel nebylo). Vždy to bylo jen to nejlacinější, to nám stačí, to nepotřebujeme o tom jsme neslyšeli, to 
neznáme… a pokud se nám podařilo vysvětlit o co jde tak zvolili „ tu jednoduchou” vrstvu. Sama o sobě 
říkám, že umím prodat hodně, ale i tady moje schopnosti pokulhávaly. Stále jsme si kladli otázku, proč to 
tady nejde a na druhé provozovně úplně bez problémů prodáváme nejlépe Crizal Forte? Ve chvíli kdy do 
hry vstoupila reklama na Crizal se karta obrátila. V současné době nikdo z mých provozoven neodchází 
bez Crizalu. Děkuji Essiloru za báječnou a naprosto dokonalou televizní reklamu.

Eva Voříšková - Hrušková

Vidění přes běžné 
brýlové čočky

Vidění s Crizal

Crizal - Rozdíl který(m) vidíte

Vidění přes běžné 
brýlové čočky

Vidění s Crizal

Crizal - Rozdíl který(m) vidíte
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ZE ŽIVOTA ŠKOL

Katedra optometrie a ortop-
tiky Lékařské fakulty Ma-

sarykovy univerzity upevňuje 
tradici pořádání studentských 
konferencí. Po první zkušenosti 
z podzimu roku 2010 se v Brně 
dne 20. října 2011 uskutečnil již 
druhý ročník celostátní student-
ské konference Optometrie, 
tentokrát s aktivní mezinárodní 
účastí přednášejících.

Uspořádat konferenci se podařilo díky 

laskavé záštitě děkana Lékařské fakulty, 

prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc. Přímá 

účast proděkanky pro nelékařské obory, 

doc. PhDr. Miroslavy Kyasové, Ph.D., dodala 

celému jednání na vážnosti a slavnostním 

rázu. Ve svém úvodním slově popřála ne-

jen úspěch samotné konferenci, ale všem 

zúčastněným také zdárný průběh celého 

studia. Uvítala také spolupráci jednotlivých 

fakult a škol.

Generálním sponzorem letošního 

ročníku byla společnost Optika Čivice. Díky 

finančnímu zajištění byla konference opět 

pořádána v technicky plně vybavené aule 

s dvojprojekcí pro prezentace v českém 

a anglickém jazyce. Studenti a všichni 

přítomní měli díky laskavosti sponzora 

zajištěno i občerstvení, aby mohli sledovat 

náročný celodenní program v maximální 

pohodě. 

Druhé celostátní studentské konfe-

rence Optometrie se zúčastnilo celkem 

247 studentů z České, Slovenské, Slovinské 

a Chorvatské republiky. Aktivně přednášeli 

zástupci LF MU v Brně, PřF UP v Olomouci, 

University of Appliend Sciences Velika Go-

rica a Aalen University. Věříme, že v příštím 

ročníku se zapojí opětovně i FBMI ČVUT 

v Kladně.

Jednotlivé přednášky byly omezeny 

desetiminutovými časovými úseky, aby si 

prezentaci před auditoriem vyzkoušelo co 

nejvíce studentů. Přípravě svých přednášek 

věnovali velikou péči. Jak naznačila zaujatá 

diskuze, mnohá témata by si zasloužila širší 

rozvedení. V tomto směru doplní před-

nášená sdělení Sborník přednášek, který 

může být v určitém ohledu použit i jako 

vzdělávací materiál. Z důvodu usnadnění 

komunikace pro jazykově méně zdatné 

účastníky, zejména studenty z nižších 

ročníků, byly prezentace promítány dvoj-

jazyčně. Přednášející sami pak stáli před 

volbou, zda o vybraném tématu budou 

hovořit anglicky, nebo ve své mateřštině.

Co čeká Katedru optometrie a ortop-

tiky v nejbližším období?

K úspěšnému závěru se chýlí akreditač-

ní proces studia ortoptiky, k jehož výuce 

získala naše katedra nejlepší odborníky. 

Připravujeme reakreditaci navazujícího 

magisterského studia s mnoha novinkami 

v oblasti klinické optometrie při zachování 

pedagogické sekce, protože poměrně 

hodně našich absolventů se podílí i dnes 

na výuce a odborné přípravě nové gene-

race optometristů. Akreditace navazujícího 

magisterského studia optometrie nalezne 

rovněž paralelní formu v kombinované 

formě pro anglicky hovořící zájemce, kteří 

úspěšně projdou přijímacím řízením. V ne-

poslední řadě dostávají konkrétní podobu 

výměnné letní školy v rámci studijního 

programu Erasmus.

Z těchto úkolů vyplývá i další rozšiřová-

ní letos nového „technického zázemí“. Kate-

dra optometrie a ortoptiky připravuje stu-

denty na reálný pracovní život v různých 

podmínkách. Optická sekce bakalářského 

studijního programu optika-optometrie 

zahrnuje například zhotovení korekční 

pomůcky pomocí ručních i automatických 

zábrusových zařízení, studenti pracují 

s mechanickým, projekčním i digitálním 

fokometrem. Optometrista se při výuce 

seznámí například s prací se skiaskopickými 

lištami při stanovení objektivní refrakce, 

měří však i pomocí autorefraktokerato-

tonopachymetru, keratometrické údaje 

pro aplikaci kontaktních čoček stanovuje 

pomocí mechanických keratometrů, na to-

pografu, hodnotí metricky přední segment 

na pentacamu.

Kromě nového materiálního zázemí 

je významná i prezentace brněnské 

StudeNti 
se podělili o své znalosti
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optometrie na odborných konferencích. 

Pracovníci katedry se aktivně zapojili 

do činnosti Evropské akademie optometrie 

a optiky (EAOO). Je třeba připomenout 

účast na kontaktologickém sjezdu v Nym-

burce, na zasedání EAOO v Praze v květnu 

2011, prezentace na kongresu v Chorvat-

sku (4th International Congress of Croatian 

Association for Protection of Non Ionizing 

Radiation, Vth Meeting of Experts for 

Influence in Optical Radiations & Electro-

magnetis Fields on Human a 2nd Meeting 

of Experts for the Quality of Life Problems 

in the Senior Population). Významná je 

i publikační činnost v odborném tisku 

a tvorba výukového materiálu. 

Z hlediska prezentace výsledků práce 

studentů je pro nás v roce 2012 nejdůle-

žitější aktivní účast na květnovém 56. roč-

níku SVK LF, na mezinárodním kongrese 

v Opatiji v červnu a dále na 19. sjezdu ČKS 

v listopadu. Stěžejní akcí pak samozřejmě 

bude již 3. ročník studentské konference 

Optometrie, která pravděpodobně ponese 

v názvu již slovo „mezinárodní“. Konference, 

jejíž první dva ročníky nasadily laťku hodně 

vysoko, bude uspořádána opět koncem 

měsíce října.

Přeji studentům hodně úspěchů 

a invence v jejich dalším studiu a také aby 

v praxi zažívali co nejčastěji pocit z dobře 

vykonané práce, který je připoutá k opto-

metrii jako k celoživotnímu poslání.

Sborník přednášek z 2. ročníku CSKO 

a fotoalbum naleznou zájemci na adrese 

www.is.muni.cz (https://is.muni.cz/do/

med/zpravyprac/Optometrie/).

Mgr. Sylvie Petrová, 

doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

KOO LF MU v Brně 

Studentský pohled 
na celostátní 
studentskou konferenci 
Optometrie

Studentská konference se letos do-

stala do svého druhého ročníku. Všichni 

účastníci mohli vidět velmi zajímavý, 

profesionálně sestavený program, který 

obsáhl značnou šíři našeho oboru. Stu-

denti velmi oceňují možnost porovnání 

jak tematického zaměření, tak způsobu 

samotného projevu studentů z ostatních 

fakult, které nabízejí možnost studovat 

optometrii. Přestože nás všechny spojují 

stejné cíle a dobré mezioborové, mnohdy 

až přátelské vztahy, považuji toto porovná-

ní i v této zdánlivě úzké komunitě za velmi 

důležité pro posun jak našeho oboru, tak 

jeho studia kupředu.

Všichni jsme kromě toho mohli porov-

nat také přednášející ze zahraničí, kteří se 

více či méně úspěšně zapojili do našeho 

programu a jejichž výkony nás bezpochyby 

velmi ovlivnily.

Podíváme-li se na samotný koncept 

konference, vidíme, že z loňského zkušeb-

ního projektu národní konference se stala 

velmi zajímavá, přínosná akce s vysokou 

reputací. Nyní však stojíme před rozhod-

nutím, zdali původně nastavený koncept 

zachovat, nebo jej pozměnit a pořádat 

konferenci mezinárodní. 

Oba tyto koncepty mají značné klady 

i zápory. Národní koncept porovnává vývoj 

vzdělávání v podstatě do značné míry 

umělém „národním“ prostoru, ohraniče-

ném v současné době spíše imaginárními 

než fyzicky existujícími hranicemi. Otázkou 

pak je, zdali si hranice nevytváříme spíše 

psychologicky a zbytečně tak neome-

zujeme vlastní rozvoj. Jedinou v praxi 

hmatatelnou bariérou je bariéra jazyková, 

což je fakt, který zde existuje bez toho, jestli 

jsme, nebo nejsme ochotni si jej připustit. 

Národní koncept přesto umožňuje velmi 

kvalitní porovnání, bez něhož bychom byli 

svědky postupné stagnace mezifakultní 

spolupráce a zbytečně se zvětšujících 

rozdílů mezi kvalitou přípravy odborníků 

na jednotlivých fakultách, což by rozhodně 

nebylo ku prospěchu celku, o nějž nám 

přeci jenom všem jde. 

V každém případě bychom se ovšem 

měli vyhnout situaci, kdy se spolupráce 

a vzájemné porovnávání změní v umělé 

soupeření. Věřme, že hranice mezi těmito 

Proděkanka pro nelékařské obory, doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D., při slavnostním zahájení konference
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dvěma náhledy není příliš široká. Zabránit 

tomu může právě koncept, ve kterém 

přijmeme možnost opustit český prostor 

a odvážíme se náš malý dvoreček otevřít 

lépe či hůře zastoupeným zahraničním 

zkušenostem našich partnerů v rámci 

Evropské unie, či dokonce mimo něj. 

Právě tento koncept je jedním ze zásad-

ních principů, které umožní větší rozvoj 

našeho oboru i nás samotných než „pouhá“ 

konfrontace národní. Z tohoto důvodu si 

dovolím vyzvat k odvaze, která se v těchto 

věcech vždy vyplatí: nebojme se a buďme 

odvážní, vždyť naše studentské práce 

snesou i širší porovnání, než si doposud 

odvažujeme připustit. Důležité však je 

uvědomit si, že ne se vším cizím bychom 

se srovnávat měli. Porovnávejme se pou-

ze s tím, co si naše porovnání zaslouží. 

Základním kritériem pro přizvání našich 

zahraničních partnerů by měla být jejich 

vysoká kvalita. 

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, 

kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli 

na organizaci konference, neboť jejich 

snažení přineslo velmi dobrý výsledek 

v podobě znamenité akce s vysokou při-

danou hodnotou, ze které mohou čerpat 

jak všichni účastníci, tak i pořádající Katedra 

optometrie a ortoptiky LF MU. Doufejme 

tedy, že toto snažení nebylo zbytečné a že 

jak účastníci, tak pořadatel nepromarní 

příležitosti, které jim konference nabídla.

Mgr. Martin Vrubel

KOO LF MU v Brně 

Foto: Petr Lipovský 

Studenti optometrie v plně zaplněné aule se zaujetím naslouchají přednáškám svých kolegů
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ZAJÍMAVOSTI 

Ryby jsou obratlovci s proměnlivou 

teplotou těla, přizpůsobení k trvalému 

životu ve vodě. Jejich variabilita je obrov-

ská – mohou žít ve vodě sladké či slané, 

být obojživelné, žít v hejnech, v párech 

nebo samotářsky, mohou být všežravé 

nebo býložravé, útočné, parazitující či 

plaché, rozmnožovat se mohou vnitřním 

oplodněním nebo třením, líhnout se 

z vajec nebo být živorodé, mohou měřit 

8 mm nebo 4 metry... A nezapomeňme, že 

některé ryby – ty velké (plejtvák, velryba) 

nebo inteligentní (delfín) – jsou vlastně 

savci. Rodí živá mláďata, krmí je mateřským 

mlékem, dýchají plícemi, mají zbytky srsti 

a jsou teplokrevní.

Zrak je pro většinu ryb důležitým smy-

slem. S jeho pomocí loví potravu nebo na-

opak prchají, aby nebyly uloveny. Rovněž 

jej používají pro orientaci v prostoru nebo 

pro komunikaci s dalšími jedinci svého dru-

hu. Ryby mají dvě komorové oči bez víček 

umístěné po stranách hlavy. Stavbou jsou 

podobné očím savců, pouze nemají čočku 

zavěšenou na vláknech, tudíž neakomodu-

jí. Čočka je stále trochu vypouklá, takže rybí 

oko je i v klidu zaostřeno na blízko. 

Ryba má perfektní zrak hned po vy-

líhnutí, čímž se od většiny savců liší. Ryby 

vnímají stejný rozsah vlnových délek jako 

lidé (přibližně 400–750 nm), mají i barev-

né vidění. Zorné pole je poměrně široké. 

Přibližně 20–30 stupňů před sebou vnímá 

ryba binokulárně.

Ryby žijící trvale ve velké hloubce, kde 

je naprostý nedostatek světla, mají oči 

zakrnělé a nevidoucí a k životu využívají 

jen ostatní smysly. Ryby, které žijí u dna 

a potravu hledají v písku nebo blátě, mají 

přes oko tenkou ochrannou blanku. 

Některé prameny uvádějí, že ryby 

(zejména tažné druhy) se na své pouti 

orientují podle hvězd. Přes den nebo při 

zatažené noční obloze se celé hejno drží 

na místě a při jasném svitu hvězd neomyl-

ně plave kupředu.

Lucie Vlčková, DiS.

Oko-Optik, a.s., okooptik@seznam.cz

jak vidí RyBy?

shutterstock©
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Veletrh OPTA je za dveřmi, 
a proto je dobré shrnout 

a připomenout si, co všechno 
návštěvníky a vystavovatele čeká 
v tom letošním ročníku, který se 
koná v termínu 24.–26. února. Je 
připraveno hned několik novinek 
v koncepci akce a pevně doufá-
me, že se setkají s pozitivním při-
jetím, přinesou vystavovatelům 
lepší podmínky pro obchodní 
jednání, návštěvníkům větší kom-
fort a všem umožní strávit na ve-
letrhu užitečný čas. 

Uprostřed pavilonu B, ve kterém bude 

letos OPTA umístěna, bude čekat tzv. Wel-

come Point. Návštěvník zde může získat 

všechny informace, které potřebuje pro 

lepší orientaci na veletrhu. Na tomto místě 

bude rovněž kancelář pořadatelského týmu 

i tzv. Exhibitors lounge neboli místo pro 

možná neformální setkání vystavovatelů 

s obchodními partnery. Přednášky a odborný 

program se budou v letošním roce odehrávat 

také přímo na výstavní ploše v sekci nazvané 

„lectures Point“. Takto uchopený přednáš-

kový prostor má ještě více propojit odborné 

dění na veletrhu s vystavovatelskými expo-

zicemi. Veletrh OPTA bude mít také přímo 

na ploše pavilonu B umístěny odpočinkové 

zóny, občerstvení a prostory pro společenský 

program. Pořadatelé věří, že toto úplné pro-

pojení veškerého veletržního dění ještě více 

posílí lifestylový charakter veletrhu a přinese 

užitek všem účastníkům OPTY.

Vystavovatelé a doprovodný 
program

Na OPTĚ 2012 budou přítomny všechny 

špičkové firmy z oboru, takže lze určitě říct, 

že to bude znovu reprezentativní přehlídka 

oboru. Za všechny můžeme zmínit např. 

firmy ESSILOR – OPTIKA, HOYA Lens CZ, John-

son & Johnson, Metzler International, Omega 

Optix, Optika Čivice, OPTIPLAST EYEWEAR, 

SAGITTA Ltd. Na veletrh se také vrací někteří 

top hráči, jako jsou např. RODENSTOCK ČR, 

ITALOPTIC, OPTILAND nebo OPTIMISSIMO. 

Některé novinky, se kterými vystavovatelé 

na veletrh přicházejí, je možné vidět už v tuto 

chvíli na webových stránkách veletrhu. Nej-

lepší však bude se přesvědčit na vlastní oči 

přímo na OPTĚ na konci února v Brně.

Nedílnou součástí jsou firemní před-

nášky, kterým bude patřit sobota. Program je 

opravdu nabitý již od rána až do 18.00 hodin 

do večera. Jak přesně bude doprovodný 

program vypadat se dozvíte na webových 

stránkách www.bvv.cz/opta. Neděle pak 

patří kreditovaným odborným přednáškám, 

program naleznete taktéž na webu. V loň-

ském roce jsme oslavili 50 let od uvedení 

měkké kontaktní čočky na trh – jsme proto 

rádi, že součástí veletrhu bude výstava  

„Otto Wichterle – příběh kontaktní čočky“, 

jejíž vernisáž proběhne v rámci zahájení vele-

trhu v pátek od 10.00 hodin v Lectures Point.

Aby byl tento stručný přehled kompletní, 

musíme zmínit i soutěž TOP OPTA. Stejně 

jako v loňském roce bude mít dvě části. Tou 

první je TOP OPTA, kde přihlášené exponáty 

bude posuzovat odborná hodnotitelská 

komise. Oceněné exponáty budou vyhlášeny 

již v pátek při zahájení veletrhu – vítězné 

exponáty tedy budou po celý veletrh ozna-

čeny, což k nim určitě přitáhne zaslouženou 

pozornost. Druhou částí je TOP OPTA od-

borné veřejnosti. Zde bude vyhlášen jeden 

jediný exponát. Hlasování se může zúčastnit 

nejširší odborná veřejnost – před veletrhem 

na webových stránkách www.bvv.cz/opta 

a v průběhu veletrhu hlasováním přímo 

na stáncích, které budou označeny TOP 

OPTA odborné veřejnosti. Vítěze budeme 

znát v neděli ve 13.00 hodin. Vystavovatelé 

mohou své exponáty do obou soutěží stále 

přihlásit – uzávěrka je 19. 2. Podrobnější 

informace a přesná pravidla soutěže lze najít 

na webu www.bvv.cz/opta.

Sobotní afterparty
V loňském roce jsme poprvé vyzkoušeli 

model prodlouženého sobotního dne a na-

vazující volné zábavy, který známe z někte-

rých zahraničních veletrhů. Nápad se setkal 

s poměrně kladným ohlasem, proto bychom 

i v roce 2012 chtěli na tento koncept navázat. 

oPta 2012
jaká bude
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Princip je jednoduchý – umožnit pokračovat 

v jednáních i po oficiálním skončení veletržní-

ho dne, nechat každého bavit se tak, jak je mu 

nejbližší a rozjet neformální zábavu. V sobotu 

bude proto pavilon otevřený minimálně 

do 23.00 hodin. Oficiální začátek afterparty 

je v 19.00 hodin – od této chvíle mohou vy-

stavovatelé i jejich partneři popustit uzdu své 

fantazii, meze se nekladou. Jedinou podmín-

kou je ohlásit pořadatelskému týmu do 20. 2., 

jaký program a v jaké době na stánku bude, 

abychom mohli vše zkoordinovat.

Autobusové zájezdy 
ze Slovenska

Stejně jako tomu bylo v minulých le-

tech, tak i v roce 2012 se snažíme usnadnit 

návštěvníkům ze Slovenska cestu na veletrh. 

Stačí se proto podívat na webové stránky 

OPTY, kde jsou rozepsány veškeré informace 

k bezplatným autobusovým zájezdům, vč. 

časů odjezdu a nástupních míst, a na některý 

z nich se přihlásit. Novinkou je dvoudenní 

zájezd. Doprava a vstupenky jsou zdarma, 

ubytování je zajištěno v Hotelu Slovan 

za zvýhodněnou cenu. To platí i pro vysta-

vovatele, kteří by chtěli pozvat na veletrh 

odborné návštěvníky ze Slovenska – stačí 

přeposlat nabídku z našeho webu a zbytek 

zařídíme my.

Praktické informace
Na závěr několik užitečných informací. 

Otevírací doba veletrhu je v pátek a sobotu 

9.00–19.00 hodin (v sobotu prodloužená 

o afterparty), v neděli 9.00–14.00 hodin. 

Vstupné je 160 Kč, pro ty, kdo se předregistrují 

na webu, je o 30 Kč levnější. Zaparkovat lze 

pohodlně v Expoparkingu, který má dosta-

tečnou kapacitu a je přímo vedle pavilonu B. 

Vstup do pavilonu bude přes pavilon E, kde 

se nacházejí pokladny, registrace a šatny. 

Pokud někdo plánuje na veletrhu strávit 

delší dobu, může se na webu OPTY podívat 

na zvýhodněnou nabídku hotelů, kontakto-

vat nás a my ubytování zajistíme. 

Těšíme se na setkání se všemi v Brně 

na veletrhu OPTA 2012.

Tiskové středisko a. s. Veletrhy Brno

Foto: Petr Fajkoš
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Počátek roku přinesl důležitou událost 

v oboru oční optiky: od 13. do 15. ledna 

2012 se v Mnichově konal veletrh Opti ’12. 

Více než 450 vystavovatelů z 27 zemí spo-

lečně s 23 000 návštěvníky z domova i ze 

zahraničí oslavilo svátek dobrého vidění. 

Dění ve čtyřech pronajatých halách lze 

charakterizovat slovy: dobrá nálada mezi 

vystavovateli i návštěvníky, vysoká úroveň 

informací a živá obchodní činnost. 

Od techniky po design: světové 
premiéry na začátku roku

Téměř 90 % dotázaných návštěvníků 

z oboru ohodnotilo veletrh Opti ’12 jako 

„dobrý až velmi dobrý“. Podle výsledků 

ankety byla pro spokojenost směrodatná 

zejména dokonalost a šířka spektra vystave-

ných produktů. Stále více výrobců totiž volí 

veletrh Opti jako ideální základnu, na níž 

mohou trhu představit svoje nové kolekce 

slunečních brýlí. „Noví vystavovatelé a desig-

néři z domova i ze zahraničí – mimo jiné z Ja-

ponska a USA – přispěli k rozšíření módních 

a designových kompetencí a internaciona-

lizaci veletrhu,“ uvedl Dieter Dohr, prezident 

pořádající společnosti GHM. „Veletrh Opti 

stále významněji udává rytmus. Čím dál tím 

více výrobců přizpůsobuje své výrobní cykly 

tak, aby zde mohli představit své novinky 

a nové modely,“ pokračuje Dieter Dohr. Proto 

i letos odborná veřejnost napjatě upírala zrak 

na mnichovský veletrh, kde mnoho kolekcí, 

modelů a technologií zažilo svoji premiéru. 

Jak tyto novinky uvést v život ukázali vystavo-

vatelé z oboru výstavba a zařízení prodejen. 

Ti zde prezentovali zajímavé koncepty a svojí 

kreativitou výrazně přispěli k vydařené vizu-

ální atmosféře celého veletrhu. 

Novinkou letošního roku byl spole-

čenský večer optimus v Hofbräuhausu, asi 

nejznámějším hostinci světa v srdci Mni-

chova. Návštěvníci a vystavovatelé tak měli 

další možnost kontaktu i mimo veletržní haly. 

„Druhým stupněm ‚optimálního‘ je optimus. 

Třešničkou na dortu optimální organizace 

letošního veletrhu byl tento společenský ve-

čer ‚Get-Together‘ v mnichovském Hofbräu-

hausu,“ říká Thomas Truckenbrod, prezident 

Centrálního svazu očních optiků (ZVA). 

O veletrhu se pozitivně vyjádřil i Josef 

May, předseda představenstva oborového 

svazu SPECTARIS: „Celý třídenní průběh byl 

už natolik vychválen, že můžeme všichni 

hovořit o nanejvýš uspokojivém veletrhu – 

po těžkém druhém pololetí roku 2011 snad 

veletrh Opti ’12 vdechl našemu oboru nový 

život,“ říká May. 

cena TReNDY 2012
V rámci opti-Fora byla v sobotu 14. ledna 

udělena cena TRENDY 2012 za marketing. 

První cenu získala oční optika Moule-Op-

tik z Dortmundu za propagaci své optiky 

prostřednictvím dvou komiksových hrdinů 

Olliho a Joschiho. Druhé místo získal Andreas 

Oehm z optiky Oehm v Neunkirchenu, který 

jednou za rok pozve své zákazníky na túru 

na horských kolech. „V loňském roce jsme 

na této akci přivítali více než 170 účastníků,“ 

říká Andreas Oehm, který díky svému spor-

tovnímu marketingovému nápadu získal 

řadu nových zákazníků.

Další ročník veletrhu Opti se bude 

konat 25.–27. ledna 2013 v Mnichově.

Z tiskových zpráv zpracovala redakce. 

Foto: www.opti-munich.com

veletRh oPti ’12
v mnichově – oslava vidění
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KONTAKTNÍ ČOČKY

Leonardo da Vinci načrtl ur-
čité myšlenky vycházející 

z důmyslného, i když celkem 
nepohodlného pokusu, při kte-
rém je oko uvedeno do styku 
s pohárem vody, a tím zřejmě 
učinil první krok ve vývoji kon-
taktních čoček. Po 500 letech 
má technologie za sebou ob-
rovské pokroky, avšak hledání 
dokonalých kontaktních čoček 
stále pokračuje. 

Vymezení předmětu hledání 
V posledních 20–25 letech doznaly 

měkké kontaktní čočky převratných 

zlepšení dosažených v neustávající snaze 

naplnit touhu nositelů čoček – cítit se tak, 

jakoby čočky vůbec neměli. Naplnění to-

hoto náročného cíle není snadné. Vyžaduje 

to splnění potřeb a očekávání nositelů kon-

taktních čoček a odborníků zabývajících se 

péčí o zrak a současně eliminování pocitů 

nepohodlí při každodenním nošení čoček, 

které přispívají k ukončení jejich používání. 

Motivace k dosažení tohoto cíle je 

obrovská. Výhody kontaktních čoček pro 

jejich nositele jsou dobře známé. K funkč-

ním výhodám, jako je přirozenější vidění, 

neomezený pohyb při sportu či odstranění 

potíží s padajícími nebo zamlžujícími se 

brýlemi, lze přičíst silné emoční výhody 

od zvýšené sebedůvěry u školních dětí1 až 

po zlepšení přirozeného vzhledu a udržení 

mladistvého vzhledu u osob s presbyopií. 

Mnoho studií také prokázalo, že nositelé 

kontaktních čoček se více podílejí na roč-

ním obratu aplikačních středisek a jsou 

více věrni svému očnímu specialistovi než 

osoby nosící pouze brýle.2 

Snaha o nalezení ideální kontaktní 

čočky je tedy snahou o získání „svatého 

grálu“ v podobě dosažení čtyř různých 

cílů, kterými jsou komfort, ostrý zrak, 

zdraví a pohodlí. Kontaktní čočky by měly 

tyto věci poskytovat vždy a všem svým 

nositelům. 

Splnění každého cíle vyžaduje řadu 

vlastností kontaktních čoček, které mohou 

být v rozporu s ostatními cíli nebo s potře-

bami zraku. Například silikonové materiály 

u kontaktních čoček zajišťují vysokou 

propustnost pro kyslík prospívající zdraví 

rohovky, jejich hydrofobita však může 

omezovat smáčivost čoček, což je klíčový 

faktor pro dobrý zrak a komfort. Možnost 

dlouhodobého nošení přináší pohodlí, ale 

někdy také mírně zvýšené riziko. Hlavním 

úkolem je optimalizovat požadované 

vlastnosti při minimalizaci problémů, které 

nositelům způsobují. 

cesta 
V minulém desetiletí bylo dosaženo 

významného pokroku při vylepšování 

designu kontaktních čoček a chemického 

složení jejich polymerového materiálu. 

Vzhledem k tomu, že nejvyšší prioritou je 

zdraví, byly snahy zaměřeny především 

na zvýšení Dk/t pro prevenci hypoxie ro-

hovky. Schopnost silikonu přenášet kyslík 

je mnohem vyšší než u dřívějších hydroge-

lů na bázi HEMA. To vedlo k vývoji nového 

materiálu na výrobu kontaktních čoček ze 

silikonového hydrogelu (SiH). 

V tab. 1 je uveden přehled hlavních 

druhů sférických kontaktních čoček ze 

silikonového hydrogelu, které jsou v sou-

časnosti dostupné.

Mezi významné změny, které přinesly 

nejrůznější verze silikon-hydrogelových 

materiálů, patří maximalizace Dk a zvýšení 

smáčivosti čoček ve snaze zvýšit biokom-

patibilitu a komfort při nošení kontaktních 

hledání 

dokoNalých 
kontaktních čoček

„tisícikilometrová pouť musí začít 
jediným krokem.“ (čínské přísloví)
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čoček. Jednotliví výrobci zvolili různé stra-

tegie k tomu, aby zvýšili smáčivost, komfort 

nošení a odolnost proti tvorbě usazenin 

u silikon-hydrogelových materiálů. Některé 

čočky mají za účelem zvýšení smáčivosti 

povrch upravený plazmou, u jiných jsou 

použita smáčedla, která jsou součástí 

čoček, či změny polymerů. 

Je velmi důležité, že použití materiálů 

ze silikon-hydrogelů vysoce propustných 

pro kyslík značně snížilo počet nálezů 

vyvolaných hypoxií při denním i dlouhodo-

bém nošení. Potíže spojené s hypoxií jako 

mikrocysty, strie nebo bulbární a limbální 

hyperemie byly u nositelů kontaktních 

čoček ze silikon-hydrogelu prakticky eli-

minovány.3 

Současně s pokrokem v chemickém 

složení polymerů se objevila průlomová 

zlepšení optického designu čoček, která 

vedou k vyšší optické čistotě a ostrosti vi-

dění. Sférická optika koriguje sférickou abe-

raci oka, torické zóny na předním a zadním 

povrchu umožňují korekci astigmatických 

chyb, různé inovativní designy nyní korigují 

presbyopii. U kontaktních čoček ze silikon-

-hydrogelu je dnes široký výběr designů 

a parametrů pro korekci sférických, astig-

matických a presbyopických refrakčních 

vad. Vylepšený design učinil měkké torické 

kontaktní čočky komfortnějšími a usnadnil 

odhadování, zda nositeli dobře „padnou“. 

Zdokonalené výrobní metody a techno-

logie nyní navíc dokáží eliminovat řadu 

optických zkreslení a vad, které byly běžně 

spojeny s odlévanými měkkými čočkami. 

Tato významná zlepšení vrhla čočky 

ze silikon-hydrogelu do prominentní po-

zice. Tyto čočky vykazují růst, který není 

srovnatelný s žádným jiným materiálem 

na výrobu kontaktních čoček v Evropě4, 

a jsou v současnosti považovány za špičku 

v technologii měkkých čoček. Je jistě jen 

otázkou času, kdy materiály na bázi SiH 

nahradí materiály na bázi HEMA podobně 

jako v minulosti tvrdé plynopropustné 

(RGP) čočky, více propustné pro kyslík, 

vytlačily čočky z polymetylmetakrylátu 

(PMMA). 

Překážky 
„Abychom ušli i tu nejtěžší cestu, stačí 

postupovat jednotlivými kroky, ovšem po-

stupovat musíme stále bez ustání.“ (čínské 

přísloví)

Ačkoliv bylo dosaženo obdivuhodné-

ho pokroku, určité nevyřešené problémy 

stále představují velké překážky stojící 

před odborníky zabývajícími se péčí o zrak, 

výzkumnými pracovníky, vědci, výrobci – 

a také nositeli kontaktních čoček – na cestě 

za dokonalou kontaktní čočkou. 

Pohodlí při nošení čoček 
Obavy z nepohodlí jsou hlavním 

důvodem, proč lidé nechtějí začít nosit 

kontaktní čočky a pohodlí je klíčovou 

otázkou pro všechny nositele kontaktních 

čoček na celém světě, kterých je odhadem 

125 milionů. Výsledkem nedávného výzku-

mu je odhad, že podíl lidí, kteří přestanou 

kontaktní čočky nosit, činí v USA 15,9 %, 

v Americe 17 %, v Asii 31 % a v Evropě 

30,4 %.5 Jako hlavní důvod, proč lidé pře-

stávají nosit kontaktní čočky, bylo při této 

studii uváděno nepohodlí – vyjádřilo se tak 

41,9–52,9 % lidí. 

Na pohodlí při nošení čoček mohou 

mít vliv faktory jako design čoček, usazení 

čoček a tvorba depozit. Nejčastějším sym-

ptomem, který se objevuje při nošení kon-

taktních čoček, je však syndrom suchého 

oka.6 V tomto ohledu je nejdůležitější vlast-

ností měkkých kontaktních čoček jejich 

povrch a jeho interakce se slzným filmem. 

Převaha stížností, které se týkají pohodlí 

a vedou k ukončení nošení kontaktních 

čoček, ukazuje na to, že měkké kontaktní 

čočky stále nejsou optimální. 

Stabilita slzného filmu 
Pro úspěšné a pohodlné nošení kon-

taktních čoček je nezbytný stabilní slzný 

film. Na mezinárodní konferenci Dry Eye 

WorkShop (DEWS) byl vyvozen závěr, že 

nestabilita slzného filmu je rozhodujícím 

mechanizmem v procesu odpařování 

způsobujícím vznik suchých očí u nositelů 

kontaktních čoček.7 Stabilita slzného filmu 

vyžaduje, aby byl slzný film na rohovce 

a na čočce neustále podporován takovým 

způsobem, který udržuje integritu těchto 

vrstev. Tím je pak zajištěna smáčivost, pre-

vence dehydratace a hladkost optického 

povrchu. 

Výzkum ukazuje, že porušení lipido-

vé vrstvy způsobené nerovnoměrným 

rozložením lipidů má převažující podíl 

na nestabilitě slzného filmu, která vede 

k odpařování vodní vrstvy a vzniku sym-

ptomů suchosti, jako je nepohodlí8 očí. Zdá 

se, že v současnosti dostupné kontaktní 

čočky mohou slzný film destabilizovat vy-

tvářením tenčí lipidové vrstvy, což je vidět 

na zkrácené době potřebné k roztržení 

slzného filmu a tvorbě skvrn na rohovce.9 

Nošení kontaktních čoček může zvýšit 

odpařování slzného filmu, což přispívá 

ke stížnostem nositelů kontaktních čoček 

na pocit suchých očí.10 

tab. 1  Silikon-hydrogelové kontaktní čočky 

Výrobce Název výrobku materiál Obsah vody (%)
Propustnost 
kyslíku (Dk)

Přenos kyslíku 
(Dk/t) @–3,00 D

Bausch & Lomb® PureVision® balafilcon A 36 %  91 101

CIBA VISION® AIR OPTIX® NIGHT & DAY® Aqua lotrafilcon A 24 % 140 175

CIBA VISION® AIR OPTIX® Aqua lotrafilcon B 34 % 110 138

CooperVision™ Avaira® enfilcon A 46 % 100 125

CooperVision™ Biofinity® comfilcon A 48 % 128 160

Sauflon Clariti™ filcon II 3 58 %  60  86

Sauflon Clariti™ 1-Day filcon II 3 56 %  60  86

Vistakon® ACUVUE® ADVANCE® galyfilcon A 47 %  60  86

Vistakon® ACUVUE® OASYS® senofilcon A 38 % 103 147

Vistakon® ACUVUE® TruEye narafilcon A 46 % 100 118
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V poslední době se objevily pokusy 

řešit tyto problémy použitím smáčivých 

a zvlhčujících činitelů. V některých přípa-

dech smáčedlo zůstává v matrici čočky, 

aby udržovalo lubricitu čočky, jindy se 

z kontaktní čočky uvolňuje do slz. U tech-

nologie využívající tzv. „aktivace mrkáním“, 

která zajišťuje postupné uvolňování zvlh-

čovadla během dne, bylo prokázáno, že 

vede k vynikající stabilitě slzného filmu.11 

Podobné inovace jsou vítány a přinesly 

určité zlepšení pohodlí při nošení čoček, 

avšak dosud žádný ze silikon-hydrogelo-

vých materiálů nenabízí velmi potřebnou 

podporu kriticky důležité lipidové vrstvy 

slzného filmu. 

Vlastnosti povrchu 
Materiály na výrobu kontaktních čoček 

musejí mít „přirozený“ design či provedení, 

aby poskytovaly stálé pohodlí a podpo-

rovaly zdraví zraku. Některé vlastnosti 

povrchu však způsobují vyšší hydrofobitu 

silikon-hydrogelových čoček, takže povrch 

může přitahovat lipidy, které se na čočkách 

mohou usazovat a způsobovat nepohodlí 

a snižování ostrosti zraku.12 Aby bylo dosa-

ženo opravdové kompatibility s rohovkou 

a slzným filmem, je nutné, aby byl povrch 

čoček podobný rohovce a přitahoval 

hydrofilní vodní vrstvu, a přitom aby byl 

také odolný proti tvorbě usazenin. Vzhle-

dem k vysokému obsahu vody v rohovce 

i ve vrstvě slzného filmu by jedním z řešení 

vztahu mezi technicky vysokou transmi-

sibilitou kyslíku u silikon-hydrogelového 

materiálu a přirozeným složením v místě 

kontaktu mohl být speciálně přizpůsobený 

vodní gradient v kontaktní čočce mezi 

jejím jádrem a povrchem. Při absenci tako-

vého „všeléku“ zůstává důležitějším cílem 

smáčivost čoček.

Barvení rohovky vyvolané 
roztokem pro péči 
o kontaktní čočky 

V minulosti bylo popsáno barve-

ní rohovky vlivem nevhodných reakcí 

roztoku pro péči o kontaktní čočky se 

silikon-hydrogelovými čočkami.13 Studie 

ukázala nižší výskyt těchto komplikací při 

použití roztoků peroxidu vodíku u čoček 

ze silikon-hydrogelu.13

Nepříznivé účinky spojené 
s nošením kontaktních čoček  

Silikon-hydrogelové materiály sice 

odstranily většinu komplikací spojených 

s hypoxií, jsou zde ovšem další nepříznivé 

účinky spojené s nošením kontaktních čo-

ček jako infekční nebo zánětlivé nepříznivé 

reakce, které se ještě mohou objevit. Patří 

mezi ně například mikrobiální keratitida, 

epiteliální mikrocysty, skvrny, infiltráty, 

tarzální papilární změny, injekce spojivek 

nebo zánět duhovky. 

Hledání pokračuje 
„Až urazíte 95 procent své cesty, budete 

teprve v polovině svého směřování k cíli.“ 

(japonské přísloví)

Hledání dokonalých kontaktních čoček 

sice velmi pokročilo, tato pouť však ještě 

není u konce. Bylo dosaženo obrovského 

pokroku v klíčových oblastech, kterými je 

pohodlí, ostrost zraku a zdraví, ještě je však 

nutno učinit další kroky ke splnění dosud 

neuspokojených potřeb a očekávání. 

Za nejdůležitější je považováno pohodlí 

při nošení čoček a omezení nepříznivých 

účinků. 

Pro ty, kteří kontaktní čočky začínají 

nosit, i pro ty, kteří je nosí již déle, je 

jednoznačně nejdůležitější potřebou po-

hodlí; neoddiskutovatelná je rozhodující 

role stability slzného filmu při zajišťování 

pohodlí. Uznávaný odborník Brien Holden 

řekl: „Dnes máme nejlepší čočky, jaké kdy 

existovaly – s dobrým designem, vysokou 

transmisibilitou kyslíku a dobrým povr-

chem. K tomu všemu navíc potřebujeme 

ještě slzný film, který se chová, jakoby 

povrch čočky byl stejný jako povrch oka. 

Náš výzkum ukazuje, že základní podmín-

kou pro dosažení žádaného pohodlí je 

vytvoření dlouhotrvajícího lubrikovaného, 

smáčivého povrchu u nové generace kon-

taktních čoček.“14 

Další dva odborníci na kontaktní 

čočky mají podobný názor. „Nepohodlí 

a suchost oka jsou hádankou. Svatým 

grálem kontaktních čoček musí být 

určitě povrch, který dokáže podporovat 

stabilitu slzného filmu stejně tak jako 

rohovka a spojivka,“ uvádí Desmond 

Fonn.15 Donald Korb říká: „Budou zřejmě 

také potřebné nové materiály na výrobu 

kontaktních čoček, které se více podobají 

povrchu očí, aby bylo dosaženo optimál-

ní smáčivosti.“10

Pro odborníky zabývající se péčí o zrak 

bude zlepšování zdraví nadále hlavním 

požadavkem, který musí splnit budoucí 

vylepšení kontaktních čoček. Bohužel však 

žádné kontaktní čočky, byť by byly sebelépe 

vyvinuty, zkonstruovány i vyrobeny, nikdy ne-

budou schopny zabránit všem nepříznivým 

zdravotním účinkům. Jelikož se kontaktní 

čočky nepoužívají ve vakuu, nýbrž v oku no-

sitele, jsou vystaveny subjektivním činitelům, 

které nelze ovlivnit. Všichni lidé, tedy i nositelé 

kontaktních čoček, dělají chyby – úmyslné 

i neúmyslné. Problém s nesprávným použí-

váním čoček bude existovat vždy. Z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví považují od-

borníci zabývající se péčí o zrak za rozumné 

zvolit taková řešení, která se osvědčila jako 

jistější, jako jsou denní a měsíční čočky.16

Ještě je třeba objevit, naučit se a po-

chopit hodně věcí. Jak již bylo řečeno, 

kontaktní čočky přinášejí vašim pacientům 

i vaší praxi mnoho výhod. Věřme tedy, že 

zdokonalování technologie kontaktních 

čoček bude pokračovat – malými krůčky 

a občas i velkými skoky. 

Z anglického originálu „The quest for the ultimate 

contact lens“, publikovaného v časopise Optician 

7. 10. 2011, přeložila překladatelská agentura a kori-

govala Mgr. Jana Balíková. 
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KONTAKTNÍ ČOČKY

Anna Sulley a Dr. Graeme 
Young vysvětlují, jakým 

způsobem nejnovější výzkumy 
boří mýty a falešné představy 
obklopující měkké torické kon-
taktní čočky.

Byly doby, kdy aplikace měkkých 

torických čoček byla považována za spe-

cialitu a hájemství několika vyvolených. 

Dnes jsou měkké torické čočky všeobecně 

přijaty. Bylo by však možné, aby torické 

kontaktní čočky nosilo ještě více pacientů 

s astigmatismem? Jak úspěšné a snadno 

aplikovatelné jsou nejnovější designy? 

A pokud vaši pacienti s astigmatismem 

torické kontaktní čočky nenosí, tak proč? 

Nedávné studie poskytly odpovědi 

na tyto otázky spolu s pohledem na pří-

stup pacientů i lékařů ke korekci astig-

matismu.

Mohlo by více pacientů 
s astigmatismem nosit 
torické kontaktní čočky?

Jen málo odborníků ignoruje cylindr 

v brýlové korekci, avšak podíl použití 

měkkých torických čoček nedosahuje 

očekávané úrovně – pokud dochází k plné 

korekci u všech pacientů používajících 

měkké čočky.1

Téměř polovina potenciálních uživate-

lů měkkých kontaktních čoček (47 %) má 

astigmatismus ≥0,75 D alespoň na jednom 

oku (graf 1), což je hodnota, při které 

je obvykle zvažováno použití torických 

čoček. Tento podíl se ještě zvyšuje u krát-

kozrakých pacientů (55 %).2 Údaje výrobců 

však říkají, že v roce 2010 byly ve Spojeném 

království použity torické kontaktní čočky 

pouze v jednom z pěti případů použití 

kontaktních čoček (19 %).3

Údaje o trendech v předepisování 

čoček4 naznačují vyšší podíl (35 %) případů 

použití torických čoček. To však stále nena-

plňuje potenciál použití torických čoček. 

Právě astigmatici jsou velmi často mezi 

těmi, kteří kontaktní čočky přestávají po-

užívat, což naznačuje, že chybná korekce 

astigmatismu je jednou z příčin ukončení 

používání kontaktních čoček.5−8

Výzkum trhu provedený v letošním roce 

ve Spojeném království a v Itálii poskytuje 

informace o překážkách v předepisování 

měkkých torických kontaktních čoček. 

Ačkoli jsou si kontaktologové vědomi faktu, 

že torické kontaktní čočky jsou pro jejich 

pacienty lepší volbou, řada z nich je stále 

přesvědčena, že jejich aplikace je časově 

náročná a komplikovaná.9 Mezi zjištěnými 

překážkami se objevují např. obavy z pro-

měkké 
toRické ČoČky
nejlepší volba pro pacienty 
s astigmatismem
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dloužení doby strávené u lékaře, potřeba 

nechat si vysvětlit, co je astigmatismus 

a na jakém principu fungují torické čočky, 

a dále tendence přeceňovat spokojenost 

pacientů s jejich stávající korekcí.

Některé odborníky také odrazují ob-

chodní hlediska, jako například předpoklad, 

že pacienti požadují nejlevnější možnost 

nebo že torické čočky jsou méně ziskové 

než jiné možnosti. Někteří odborníci také 

nemají dostatečnou důvěru ve své schop-

nosti nebo jim chybí znalost nejnovějších 

produktů. Dále mohou astigmatismus 

považovat za příliš nízký, než aby bylo za-

potřebí použít torické čočky, nebo předpo-

kládají, že je dostatečně korigován čočkami 

sférickými. Pravděpodobně také nebudou 

uvažovat o torických čočkách pro pacienty, 

kteří kontaktní čočky nosí jen občas.

Vědí pacienti 
s astigmatismem 
o měkkých torických 
čočkách?

Nedávná studie prováděná ve Spo-

jeném království poskytla řadu postřehů 

týkajících se důvodů, proč pacienti s astig-

matismem nepoužívají torické čočky.10 

Výzkum zahrnoval tři skupiny pacientů 

s astigmatismem: uživatele sférických 

kontaktních čoček, uživatele, kteří pře-

stali používat kontaktní čočky, a pacienty 

s brýlemi, kteří kontaktní čočky nikdy 

nepoužívali.

Na dotaz, proč nepoužívají torické 

kontaktní čočky, uživatelé sférických kon-

taktních čoček nejčastěji uváděli, že o nich 

nevěděli, případně nevěděli o vlastním 

astigmatismu. Dalším důvodem byla příliš 

vysoká cena torických čoček, případně to, 

že jim je odborník nenabídl. U uživatelů, 

kteří kontaktní čočky přestali používat, byla 

faktorem pro toto rozhodnutí skutečnost, 

že kontaktní čočky nesplnily specifické 

potřeby vidění.

Pacienti s astigmatismem, kteří nosí 

brýle a nepoužívají kontaktní čočky, uvedli 

takové důvody, které reflektovaly názory 

rozšířené mezi uživateli brýlí: že jsou brýle 

praktičtější, případně že kontaktní čočky 

nejsou pohodlné na nošení. U této sku-

piny byla jako jeden z určujících faktorů 

vnímána i cena.

Internetový průzkum mezi 600 paci-

enty s astigmatismem a 200 pacienty bez 

astigmatismu rovněž ukázal, že povědomí 

o torických čočkách je mezi uživateli s po-

třebou korekce ve Spojeném království 

nízké.11 Většina respondentů (94 %) by 

se ráda dozvěděla o astigmatismu více, 

pouze 55 % pacientů s astigmatismem 

vědělo o možnosti použít torické čočky. 

Nejčastějším rozhodujícím faktorem pro 

výběr kontaktních čoček bylo doporučení 

odborníka.

Tyto výsledky naznačují, že je tře-

ba, aby odborníci více komunikovali 

s pacienty a zaujali proaktivní přístup 

k diskuzím o torických čočkách a jejich 

výhodách.

Možnosti pro 
aplikaci kontaktních 
čoček pacientům 
s astigmatismem

Odborníci mají pro aplikaci čoček pa-

cientům s astigmatismem řadu možností. 

Měkké torické čočky jsou nyní dostupné 

ve velkém rozsahu materiálů, modalit 

a frekvence výměny. S novými sadami zku-

šebních čoček je nyní aplikace měkkých to-

rických čoček u pacientů s astigmatismem 

stejně jednoduchá jako u běžných sféric-

kých čoček. Pokrok ve výrobních techno-

logiích vede k vyšší optické kvalitě a k vyšší 

možnosti opakovatelnosti. Designy čoček 

jsou při aplikaci lépe předvídatelné, co se 

týče usazení, orientace a stability. Navíc je 

k dispozici širší spektrum parametrů.

V případě korneálního astigmatismu 

je možné použít sférické RGP čočky. Tyto 

čočky poskytují dobrou kvalitu vidění 

a jejich výběr je relativně jednoduchý, jsou 

však obecně méně pohodlné než měkké 

čočky. V případech vysokého korneálního 

astigmatismu může být usazení nestabilní; 

zadně torické RGP čočky mohou být úspěš-

ně použity i v případech, kdy jsou měkké 

torické čočky nedostačující. Další možností 

ke zvážení jsou hybridní čočky o velkém 

průměru a ve výjimečných případech 

sklerální RGP čočky. Všechny tyto možnosti 

mají při korekci astigmatismu své místo.

U pacientů s nízkým stupněm astig-

matismu se lékaři mohou uchýlit k použití 

měkkých sférických čoček s větší tloušťkou 

nebo čoček z materiálu s vyšším modulem 

pružnosti v přesvědčení, že silnější nebo 

pevnější čočka bude korigovat astigmatis- 

mus. Studie však takový efekt neprokázaly 

u žádného z těchto postupů.12−14

Někteří lékaři považují použití měk-

kých asférických čoček za výhodné kvůli 

zlepšení vidění u pacientů s nízkou úrovní 

astigmatismu. V literatuře je však pro tento 

jev velmi málo důkazů. Míra aberací je roz-

dílná, což může vysvětlit různou úspěšnost 

při použití tohoto typu čoček. Zlepšení 

vidění s asférickou čočkou předepsanou 

pacientovi s nízkou úrovní astigmatismu se 

snižovalo u velkých zornic a nevyrovnalo se 

efektu plné korekce astigmatismu.15

Další skupinou, která stojí za zvážení, 

jsou pacienti s jednostranným astigmatis-

mem. Nedávná studie zjistila, že poměrně 

vysoká část pacientů (téměř polovina) má 

významný astigmatismus (≥0,75 D) pouze 
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na jednom oku.2 V této skupině budou 

korekci astigmatismu vyžadovat spíše pa-

cienti s astigmatismem na dominantním 

oku, v šikmé ose, s nízkým poloměrem 

křivosti, velkými zornicemi nebo s historií 

neuspokojivého zlepšení vidění. 

Pro presbyopické pacienty s astig-

matismem je možnost nápravy pomocí 

jednoduché kontaktní čočky omezenější. 

Motivace zůstat bez brýlí však může být 

silným faktorem. Někteří pacienti mohou 

pro korekci zraku vyžadovat řádně promyš-

lenou kombinaci kontaktních čoček a brýlí 

pro různé úkoly a situace.

Multifokální RGP čočky jsou obecně 

vhodnější pro pacienty, kteří již RGP čočky 

používají; vyžadují také dovednost při 

aplikaci. Úspěch při použití translačních 

RGP čoček závisí na tonicitě a poloze víčka. 

Asférické multifokální čočky jsou méně 

vhodné pro starší presbyopy s kritickou 

potřebou vidění do dálky nebo s velkými 

zornicemi.16 Měkké torické multifokální 

čočky (například Proclear Multifocal 

Toric) jsou vhodným doplňkem, ačkoli 

jsou v současné době většinou vyráběny 

na míru s limitovaným výběrem materiálu.

Jak fungují nejnovější 
modely měkkých 
torických čoček?

Nedávné studie napomohly lepšímu 

porozumění faktorům, které ovlivňují 

vhodnost čoček, a umožnily přehodnocení 

výběru měkkých torických čoček.17−19

Nedávná rešerše literatury o vývoji 

designu měkkých torických čoček a jeho 

dopadu na funkci se zaměřila na různé 

metody používané ke stabilizaci rotace: 

prizmatický balast, peribalast, tenká zóna 

(také známá jako „slab-off“ nebo dynamic-

ká stabilizace), trunkace, předně torické 

a zadně torické čočky.20 Rešerše tvrdí, že 

novější designy čoček redukují rotaci čočky 

a zlepšují tak její stabilitu. K většímu úspě-

chu přispěla také lepší reprodukovatelnost, 

častější interval výměny, více parametrů, 

vysoká permeabilita a lepší zvlhčení. 

Prizmatický balast byl první metodou 

použitou pro stabilizaci čočky v oku. De-

sign byl od té doby obměněn, takže nyní 

je optika bez prizmatu, čočka má tenčí 

profil a tím pádem lepší prostupnost pro 

kyslík. U designu ztenčených zón může být 

centrální část čočky vyrobena v podobné 

tloušťce jako u sférické čočky obdobné 

síly, což optimalizuje komfort a zvyšuje 

prostupnost pro kyslík. Někdy je to však 

na úkor rotační stability. 

K designu ztenčených zón pozname-

nává Edrington20, že čočky s akcelerova-

ným stabilizačním designem (ASD) jsou 

stabilnější v průběhu rozsáhlých verzních 

pohybů oka, méně ovlivněné gravitací 

a vykazují větší stabilitu reorientace než 

jiné designy. Další autoři zkoumali výkon-

nost čoček ASD ve srovnání s tradičními 

designy.21 U prizmatického balastu a dvo-

jité ztenčené zóny dochází k interakci 

čočky s víčkem, i když je čočka správně 

usazená. V případě ASD, pokud je čočka 

ve správné pozici, dochází k destabilizaci 

vlivem interakce s víčkem v menší míře; 

síly horního a dolního víčka neustále čočku 

orientují a stabilizují.

U těchto čoček je prokázána rychlejší 

a přesnější orientace a větší rotační stabi-

lita než u čoček s prizmatickým balastem 

a dvojitou ztenčenou zónou22 a výrazně 

vyšší stabilita během usazování a při 

náročných pohybových úkonech než 

u prizmatického balastu.23 Studie také pro-

kázaly, že čočky s ASD mají lepší výsledky 

než čočky s jinými designy, pokud uživatel 

leží, při působení gravitace na čočky nebo 

v extrémních podmínkách a polohách.24,25

Novější verze čoček s prizmatickým 

balastem se pokoušejí minimalizovat de-

stabilizující interakci se spodním víčkem.26 

Je prokázáno, že nedávné vylepšení desig-

nu čoček s prizmatickým balastem vedlo 

ke zlepšení některých jejich vlastností; 

například moderní čočky s prizmatickým 

balastem vykazují podobnou rychlost 

reorientace jako čočky s ASD a obecně 

se reorientují rychleji z větších výchylek 

od normálu.23,27

Konvenční měření ostrosti vidění plně 

nereflektuje zkušenost uživatelů měkkých 

torických čoček s používáním v reálných 

podmínkách, protože zaznamenává nej-

lepší ostrost vidění dosaženou v průběhu 

testovacího období i v případě, že jej 

bylo dosaženo na velmi krátkou dobu.22,25 

Nedávná studie zjistila, že ostrost vidění 

je snížena okamžitě po konjugovaných 

pohybech oka a naznačuje tak, že je třeba 

zvážit dynamičtější metody určení vizuál-

ního výkonu vzhledem k tomu, že zjevně 

není možné předpovědět kvalitu vidění 

na základě měření stability čočky.25

Jak jednoduše vybrat 
současné měkké 
torické čočky

Nejnovější výzkumy boří některé 

z mylných představ o výběru měkkých 

torických čoček a ukazují jednoduchost 

a rychlost aplikace posledních designů.10 

Studie byla provedena na 200 pacientech 

s astigmatismem, kteří nikdy nepoužívali 

torické čočky, s korekcí do dálky v rozmezí 

+4,00 D až –9,00 D a astigmatismem mezi 

–0,75 DC a –3,00 DC na obou očích. 

Třem skupinám pacientů – uživatelům 

sférických kontaktních čoček (SW ), 

bývalým uživatelům kontaktních čoček 

(DO) a uživatelům brýlí (Neo) – byly 

aplikovány měkké torické kontaktní čočky 

s designem ASD – buď jednodenní čočky 

1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM, 

nebo dvoutýdenní silikon-hydrogelové 

čočky ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM. Při 

kategorizaci podle úrovně astigmatismu bylo 

60 % uživatelů ve skupině nízké cylindrické 

korekce (<1,50 D na alespoň jednom oku) 

a 40 % ve skupině vysoké cylindrické korekce 

(≥1,50 D na alespoň jednom oku). 

Ve většině případů (88 % očí) byly 

čočky nasazeny na první pokus, obzvláště 

ve skupině stávajících uživatelů sférických 

čoček (94 %) – viz graf 2. První aplikace trvala 

průměrně 22 minut, u nositelů brýlí trvala 

jen o něco déle (25 minut). Většina čoček 

se orientovala v nulové poloze (graf 3), po-

loha orientace byla v čase stabilní a čočky 

vykazovaly akceptovatelný pohyb a cent-

raci. Design ASD se ukázal jako univerzální, 

protože usazení čoček bylo vyhodnoceno 

jako přijatelné u všech subjektů kromě dvou 

po jednom týdnu používání. Žádný subjekt 

nepožadoval další úpravy.

Jak úspěšní jsou 
uživatelé čoček 
s nejnovějšími 
designy?

Obava, že uživatelé nemusejí být spo-

kojeni s měkkými torickými čočkami, je 
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jedním z důvodů, proč odborníci tyto čoč-

ky předepisují tak málo. Nedávná studie 

provedená mezi pacienty, kteří nepoužívají 

torické čočky, však opět prokázala, že tyto 

obavy nejsou na místě.10

Na základě výsledků zjištěných u pa-

cientů, kteří úspěšně dokončili měsíční 

studii, byla úspěšnost studie hodnocena 

jako vysoká – 92 %. Výsledky byly stejně 

úspěšné u bývalých uživatelů kontaktních 

čoček jako u stávajících uživatelů sférických 

čoček. Tyto výsledky je pak možné příznivě 

porovnat s výsledky studie provedené 

v roce 2002 ve Spojeném království u bý-

valých uživatelů kontaktních čoček, kterým 

byly čočky znovu předepsány.5 Úspěšnost 

po jednom měsíci byla u bývalých uživate-

lů v nové studii 94%, ve srovnání s 69% mě-

síční úspěšností u bývalých uživatelů, 

kterým byly torické čočky předepsány před 

deseti lety. Tento rozdíl mezi úspěšností 

lze vysvětlit zlepšením měkkých torických 

čoček během posledního desetiletí.

Nedávná studie se také zaměřila 

na úspěšnost při srovnání s předurčený-

mi kritérii souvisejícími s orientací čočky 

a usazením, zrakovou ostrostí, subjektiv-

ním viděním a pohodlím. U čoček byla 

vyžadována stabilní orientace po usazení, 

dobrá centrace a pohyb, binokulární 

zraková ostrost v rozmezí jednoho řádku 

od zrakové ostrosti v brýlích a umístění 

v prvních třech skupinách podle vidění 

a pohodlí. Celková úspěšnost byla vysoká 

– 75 % – a přestože nejvyšší byla u stáva-

jících uživatelů sférických čoček (80 %), 

výsledky byly pozitivní i mezi bývalými 

uživateli kontaktních čoček (74 %) a nový-

mi uživateli kontaktních čoček (70 %). Kvůli 

těmto striktním podmínkám je skutečná 

úspěšnost pravděpodobně vyšší.

Zajímavým faktem je, že pravděpo-

dobnost úspěchu není rozdílná v závislosti 

na věku, pohlaví nebo úrovni astigmatis-

mu. Úspěšnost podle těchto kritérií byla 

vyšší u starších pacientů (více než 45 let) 

ve srovnání s mladšími pacienty a byla jen 

o málo vyšší u pacientů s lehčím astigma-

tismem (<1,50 D na alespoň jednom oku) 

než u pacientů s těžkým astigmatismem. 

Krátkozrací pacienti byli úspěšnější než 

dalekozrací, avšak žádný z těchto rozdílů 

nebyl statisticky významný.

Ačkoliv jsou pacienti s nízkým až střed-

ním astigmatismem používající sférické 

čočky pravděpodobně nejlepšími kandi-

dáty pro předepsání měkkých torických 

čoček, úspěšní mohou být také četní bývalí 

uživatelé čoček a současní nositelé brýlí 

každého věku a refrakce. 

Uvidí moji pacienti 
s astigmatismem stejně 
dobře jako s brýlemi 
a budou pro ně čočky 
stejně pohodlné?

Výzkum ukazuje na obavy odborníků 

z toho, že měkké torické čočky nemusejí 

vyhovovat požadavkům pacientů, ob-

zvlášť co se týče vidění.9 Podle poslední 

studie však může být vidění s měkkými 

torickými čočkami nejméně stejně kvalitní, 

ne-li kvalitnější než s jinými korekčními 

pomůckami.10

Všechny tři skupiny pacientů s astig-

matismem dosáhly s čočkami s ASD střední 

ostrosti vidění u jednoho oka v rozmezí 

jednoho písmene od 6/6 a střední bino-

kulární zrakové ostrosti zhruba o půl řádku 

lepší než 6/6. Podle předpokladů tak byla 

ostrost vidění v případě torických čoček 

u skupiny stávajících uživatelů sférických 

čoček výrazně lepší ve srovnání s jejich 

obvyklými čočkami. U zbylých dvou skupin 

dohromady (tj. uživatelé brýlí) byla ostrost 

vidění srovnatelná s jejich brýlemi. Výsled-

ky kvality vidění reflektovaly tyto výsledky 

pro zrakovou ostrost.

Odborníci také mohou vnímat torické 

čočky jako méně pohodlné než sférické, 

což tato studie vyvrací. U skupiny stá-

vajících uživatelů sférických čoček bylo 

pohodlí a symptomy u torických čoček 

srovnatelné s jejich obvyklými čočkami. 

Návrh studie napodoboval nejpravdě-

podobnější sekvenci používání čoček 
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v běžném životě, čímž poskytl informace 

o zkušenostech uživatelů sférických čoček 

s přechodem na čočky torické.

Jaké jsou obchodní 
výhody aplikace 
torických čoček?

I když jsou nejnovější designy měk-

kých torických čoček klinicky výhodné 

pro pacienty s astigmatismem, v jejich 

nošení hrají roli i obchodní důvody. 

Výzkum naznačuje, že někteří odborníci 

vnímají kontaktní čočky jako obchodně 

méně výhodné než brýle, nebo věří, že 

čas, který věnují vysvětlení funkce toric-

kých čoček, přijde v případě odmítnutí 

čoček pacientem nazmar.9 Existují také 

důkazy o tom, že dalším důvodem, proč 

pacienti s astigmatismem torické čočky 

nenosí, je jejich cena. 

Po stránce ziskovosti jsou čočky jed-

noznačně výhodnější než brýle. Studie 

provedená Londýnskou obchodní školou 

(London Business School) prokázala, že 

podíl kontaktních čoček na hospodářském 

výsledku je sice na začátku slabší, ale 

ve střednědobém horizontu je už vyšší než 

u samotných brýlí.28 Co se týče hodnoty, 

tvoří torické čočky sektor, kde se očekává 

růst; údaje výrobců za první polovinu roku 

2011 ukazují, že trh s torickými čočkami 

ve Spojeném království rostl skoro dvojná-

sobným tempem oproti trhu se sférickými 

čočkami (7,2 % ve srovnání s 3,7 %).29

Někteří autoři navrhují používání kon-

taktních čoček jako alternativu k nošení 

brýlí tak, aby si pacient mohl na používání 

kontaktních čoček zvyknout.30 Důležitým 

nástrojem k překonání zábran je schopnost 

přimět pacienta k tomu, aby čočky vyzkou-

šel a poznal tak jejich výhody.

Nedávná studie uvedla koncept 

„ceny za nošení“, založený na ceně 

kontaktních čoček a počtu dní, kdy je 

možné je nosit, a prokázala, že torické 

čočky mají podobnou cenu za nošení 

jako sférické čočky. 

Přechod pacientů od sférických čoček 

k torickým vyžaduje opatrné dotazování, 

jehož účelem je zjistit problémy se stáva-

jícími korekčními pomůckami a vysvětlit 

další možnosti a výhody, které ve srovnání 

s těmito problémy plynou z používání 

torických čoček. Přidáním jednoduché 

otázky, jako například: „Jak jste s vaším 

viděním spokojeni na stupnici od 1 do 10?“ 

je možné přejít na téma čoček, které umož-

ňují lepší vidění. To je možné demonstrovat 

na optotypu s předsazenou cylindrickou 

korekcí.

Závěr

I přes zvyšující se zájem by mohlo 

měkké torické čočky používat ještě více 

pacientů s astigmatismem. Doporučení 

odborníka je při volbě korekční pomůcky 

klíčovým faktorem. Přesto existuje řada 

pacientů s astigmatismem, kteří o mož-

nosti používat kontaktní čočky (konkrétně 

měkké torické) nevědí, případně vůbec 

neví o svém astigmatismu. Ze všech do-

stupných možností nabízejí torické čočky 

řadu výhod oproti ostatním metodám 

korekce a jsou vhodné pro širokou škálu 

pacientů.

Nejnovější designy měkkých toric-

kých čoček umožňují předpověditelnou 

a stabilní aplikaci čoček jak ve statických, 

tak v dynamických situacích. Velkému 

množství pacientů s astigmatismem, 

kteří v současné době měkké torické 

čočky nepoužívají, mohou být tyto čočky 

s velkým úspěchem předepsány. Pacienti 

s astigmatismem, kteří používají sférické 

kontaktní čočky, mohou začít používat 

měkké torické čočky a dosáhnout tak 

lepšího vidění bez ztráty pohodlí. Uživa-

telé brýlí dosáhnou při používání těchto 

čoček vidění a pohodlí srovnatelného 

s nošením brýlí.

Mnoho pacientů s astigmatismem, kteří 

v současné době měkké torické kontaktní 

čočky nepoužívají, by na ně mohlo s úspě-

chem přejít bez ohledu na věk nebo korekci.

Z anglického originálu „Soft torics: first choice for your 

astigmatic patients“ autorů Anny Sulley a Graeme 

Younga, publikovaného v časopise Optician 4. 11. 2011, 

přeložila ASPENA, odborně revidoval Jakub Vrba.

Optometristka Anna Sulley pracuje jako manažerka 

klinického oddělení EMA ve společnosti Johnson & 

Johnson Vision Care. Dr Graeme Young je generální 

ředitel společnosti pro klinické výzkumy Vision Care 

Research.

Seznam odkazů na odbornou literaturu můžete nalézt 

na www.opticianonline.net, případně můžete požádat 

o jeho zaslání, e-mail: kdudkova@its.jnj.com.

Klíčové body pro měkké torické čočky

•	 Množství předepsaných torických čoček se sice zvyšuje, 
kontaktní čočky by však mohlo používat ještě více paci-
entů s astigmatismem.

•	 Pacienti s astigmatismem často nevědí o možnosti pou-
žívat torické kontaktní čočky.

•	 Měkké torické čočky nabízejí řadu výhod pacientům 
s astigmatismem všech typů.

•	 Poslední modely měkkých torických čoček poskytují vý-
hody oproti tradičním designům a ostré, stabilní vidění 
v reálných životních situacích.

•	 Moderní designy torických čoček umožňují jednoduchý 
a rychlý výběr.

•	 Odborníci mohou očekávat, že měkké torické čočky 
úspěšně aplikují celé řadě pacientů.

•	 Vidění a pohodlí je u měkkých torických čoček srovnatelné 
s brýlemi.
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KONTAKTNÍ ČOČKY

V klinických studiích zamě-
řených na nositele kontakt-

ních čoček je ve skupině těch, 
kteří upustili od jejich používání, 
neúměrně velké zastoupení 
klientů s astigmatismem. Proč 
tomu tak je? Graeme Young 
ve své studii zdůrazňuje nepo-
měr, kdy 44 % našich klientů 
má astigmatismus, avšak podíl 
aplikovaných měkkých toric-
kých čoček je pouze 22 %. Proto 
má dnes většina výrobců čoček 
v nabídce čočky s cylindrem 
od –0,75 D. Rovněž se rozšiřuje 
rozsah dioptrických hodnot to-
rických kontaktních čoček smě-
rem k vyšším sférám i cylindrům.

Jako další důvod nízkého počtu 

nositelů torických čoček je uváděno 

nepohodlí. Zde je nutné si uvědomit, že 

většina nositelů, kteří upustili od nošení 

kontaktních čoček, neměla žádné ob-

jektivní příznaky jejich nesnášenlivosti. 

Mnohdy šlo pouze o jejich pocit. Tato 

skutečnost by nás měla motivovat 

k tomu, abychom hledali pro klienta vždy 

to nejoptimálnější řešení. A to i v přípa-

dě, že si právě nyní na nic konkrétního 

nestěžuje. Významnou skupinou pro 

aktivní nabídku nových typů čoček by 

měla být skupina klientů s nekorigova-

nou nízkou hodnotou cylindru nebo 

dlouhodobě používající starší typ kon-

taktních čoček. Právě zde bychom měli 

doporučit lepší variantu a zabránit tak 

potížím do budoucna.

Kontaktní čočka 
Biofinity® Toric

Společnost CooperVision patří k tra-

dičním výrobcům měkkých torických 

kontaktních čoček a nejnovější čočkou 

v její nabídce pro klienty s astigmatismem 

je čočka Biofinity® Toric. Tato čočka patří 

do kategorie měsíčních silikon-hydroge-

lových torických kontaktních čoček. Je 

unikátní použitým materiálem z třetí 

generace silikon-hydrogelů s vysokým 

obsahem vody a současně vysokou pro-

pustností kyslíku. 

Vlastnosti materiálu

Materiál comfilcon A, který je společ-

ný pro celou řadu čoček Biofinity®, má 

hodnotu Dk 128×10-11, takže i v místě 

prizmatického balastu, tedy nejtlustším 

místě, které lze na čočce nalézt, klesá Dk/t 

pouze na hodnotu 44×10-9. Tato hodnota 

je dostatečně vysoká pro bezproblémové 

celodenní nošení čoček a je nejvyšší ze 

všech silikon-hydrogelových torických 

čoček, které jsou v současné době na trhu. 

Materiál se vyznačuje nízkým modulem 

pružnosti a koeficientem tření. Oba tyto 

faktory jsou skutečně důležité pro zajištění 

vysokého komfortu nošení.

Design čoček Biofinity® Toric

Kontaktní čočky Biofinity® Toric vyu-

žívají zcela nový design. Nové jsou i sta-

bilizační prvky, které umožňují redukovat 

tloušťku čočky, dosáhnout její vysoké 

stability na oku a současně zajišťují velmi 

pohodlné celodenní používání. Všechny 

měkké torické čočky vyžadují stabilizační 

balast. Čočka Biofinity® Toric není výjimkou. 

Stabilizační oblast Biofinity® Toric je však 

navíc souměrně horizontálně ztenčená.

Horní víčko při každém mrknutí 

přechází dolů přes povrch čočky. Pokud 

jsou na čočce rozdíly v tloušťce, pak horní 

víčko nepůsobí stejnoměrným tlakem 

a čočku roztáčí a posouvá mimo ideální 

polohu. Tento rotační efekt a posun čočky 

se projeví očekávanou ztrátou vidění. 

Proto je horizontální symetrie čočky klíčo-

vým prvkem designu použitého u čoček 

Biofinity® Toric. Navíc byla o něco zvětše-

na optická zóna pro zlepšení optických 

vlastností čočky.

Další důležitý bod, ovšem velmi čas-

to přehlížený, je okraj čoček. Kontaktní 

čočka Biofinity® Toric se může pochlubit 

stejnoměrným okrajem po celém ob-

vodu čočky, který je zaoblený a mírně 

přizvednutý.

Stabilita a pohodlí s čočkou 

BiofiNity® toRic
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Bio nity® Toric
Vysoký komfort 
+ vynikající stabilita

www.coopervision.cz

Parametry čoček Biofinity® Toric

Základní zakřivení čoček Biofinity® 

Toric je 8,7 mm, průměr je 14,5 mm. 

Rozsah sférických dioptrických hodnot 

je od –10,00 až po +8,00 D. Cylindrické 

hodnoty jsou čtyři, od –0,75 do –2,25 D 

v kroku po 0,5 D. Všechny kombinace sfé-

ry a cylindru je možné objednat ve všech 

osách po 10°. Je také samozřejmě možné 

použít čočku Biofinity® Toric jen na jedno 

oko a na druhé použít sférickou čočku 

Biofinity®. Výjimečně může klient vnímat 

nepatrný – pokud vůbec nějaký – rozdíl 

v komfortu mezi čočkami, ten však bývá 

často převážen výrazným zlepšením vidě-

ní, obzvlášť pokud se jedná o dominantní 

oko s nízkým cylindrem –0,75 D.

závěr
Kontaktní čočky Biofinity® Toric jsou 

součástí nové generace silikon-hydro-

gelových čoček bez povrchových úprav 

nebo přísad. Mají velmi vysokou propust-

nost pro kyslík, která umožňuje flexibilní 

používání. Kontaktní čočka Biofinity® 

Toric má vysoký rozsah parametrů, který 

odborníkům poskytuje jistotu, že jimi 

doporučené čočky jsou také dostupné. 

Čočky Biofinity® Toric nabízejí skvělou 

příležitost pro převedení stávajících no-

sitelů torických čoček a oslovení nových 

klientů s nízkým cylindrem 0,75, a to 

i v šikmých osách.

Bc. Tomáš Dobřenský

Professional Services Manager 

for CEE, CooperVision Limited

tdobrensky@coopervision.com 

Naše společnost hledá do svého teamu 
vhodného kandidáta na pozici 

Area Sales Manager pro Moravu

 

Požadujeme: 
• SŠ vzdělání 
• výborné komunikační a prezentační schopnosti 
• velmi dobré prodejní dovednosti, obchodní myšlení  
• pozitivní přístup k práci, chuť vzdělávat se a rozvíjet své dovednosti 
• uživatelskou znalost práce s PC 
• řidičský průkaz skupiny B 
 
Nabízíme: 
• motivující finanční ohodnocení  
• vzdělávací aktivity 
• přátelské pracovní prostředí 
• služební automobil, mobilní telefon, IT vybavení 
 
Co Vás čeká: 
• péče o svěřený region, podpora prodeje firemních produktů 
• pravidelné návštěvy klientů a jejich edukace 
• udržování a rozvíjení vztahů s klienty 
•  vyhledávání nových klientů a nových přístupů k rozšiřování trhu 

pro daný produkt

Kontakt:
rvesely@coopervision.com 



PARAMETRY
l Ostré, jasné vidění, zvláště za

zhoršených světelných
podmínek, s optikou High
Definition™

l Pohodlné vkládání
s technologií ComfortMoist™

l Jasné zdravé oči díky vysoké
propustnosti pro kyslík

l Velmi jednoduchá
manipulace s našimi
tenkými čočkami

Materiál: balafilcon A (silikon-hydrogel)
Obsah vody: 36%
Propustnost pro kyslík:130 Dk/t
Optická technologie: Asférická optika
Zakřivení: 8,6 mm
Průměr: 14,0 mm
Optická zóna: 9,0 mm pro -3,00D
Tloušťka na středu: 0,07 mm pro -3,00D
Dioptrický rozsah: +6,00D až -12,00D (po 0,25D, po 0,50D nad -6,00D)
Zabarvení: Světlemodrá
Frekvence nošení: Denní nošení nebo 30 denní kontinuální nošení 
Výměna: Měsíční
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