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Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

jako nový člen redakční rady časopisu jsem dostal možnost vás na tomto místě 
oslovit, za což jsem vděčný.

V dohledné době nás v našem optickém životě čeká několik zásadních událostí. 
Za několik málo dní bude zahájen veletrh OPTA 2015, kde se s námi můžete potkat 
stejně jako v předchozích letech na stánku SČOO. Všichni v představenstvu doufá-
me, že se vám bude výstava líbit a že jí zachováte i nadále přízeň, neboť je to téměř 
poslední velká výstava v našem oboru, která přežila do dnešní doby.

Další významnou událostí bude konání valné hromady SČOO, na níž by měly být 
projednány dvě zásadní změny. První se týká nárůstu nových členů a s tím souvisejících 
změn ve stanovách ohledně členství, kde chceme navrhnout sjednocení a zjednodu-
šení členství. Druhá změna, mnohem větší, je ta, že by mohlo konečně začít fungovat 
elektronické hlasování. K tomu nyní chybí pouze schválení valnou hromadou. 

K této změně bych rád uvedl, že ne každý zájmový spolek má ve stanovách tuto 
možnost. Jsou dokonce státy, kde celé volby probíhají elektronicky a není v tom 
žádný problém. Podstatné je to, že v případě elektronického hlasování odpadá 
možnost, že se členové nemohou z různých důvodů zúčastnit hlasování. Tam, kde 
bylo elektronické hlasování zavedeno, došlo ke znatelnému zvýšení počtu hlasují-
cích. A to je přesně to, v co doufáme i my na Společenstvu.

Od prvního ledna vstoupil v platnost nový živnostenský zákon. Také se všichni 
více či méně začínáme potýkat s novým občanským zákoníkem a jeho výkladem. 
V této souvislosti bych rád zmínil, že se daří ve větším množství zveřejňovat důležité 
informace na stránkách www.scoo.cz. Jedna z pozitivních změn je ta, že daleko 
méně rozlišujeme mezi členy a nečleny. Myslím, že některé informace by se měly 
dostat i k nečlenům SČOO. Třeba i ta, že SČOO má díky Martinu Falharovi již také 
profil na Facebooku.

Pokud se podíváte mimo obor, můžete si všimnout mírného oživení ekono-
miky, které sice vzápětí následoval pád kurzu koruny a další „radostné“ události, 
ale snad nás již čeká konečně nějaké to světélko na konci tunelu.

Přeji vám vše dobré jak v pracovním, tak i v osobním životě.

 Karel Žolnierčík

Oznámení Společenstva 
Valná hromada Společenstva českých optiků a optometristů proběhne 
v sobotu 18. dubna v Praze nebo jejím blízkém okolí. Členská základna 
bude o podrobnostech s předstihem informována.
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3. ročník benefičního galavečera

HOYA PRO SVĚTLUŠKU

20. 3. 2015, 19 hodin, Divadlo Reduta

Koncert s hvězdným obsazením

Chcete vědět více nebo si přímo zarezervovat místo na galavečer? Kontaktujte co nejdříve 

HOYA Marketingové oddělení - 488.578.488

NA VELETRH OPTA 2015
PŘIVÁŽÍME AUTOBUS  
KAVÁRNA POTMĚ

KDE:
Přímo v PAVILONU B

KDY:
20. – 22. 3. 2015

9 – 19 hodin

Kavárna POTMĚ

Přijďte zakusit svět tmy a ochutnat tu nejčernější kávu široko daleko.  

Autobus s nevšední kavárnou, ve které vás obslouží nevidomí,  

míří na OPTU.

Návštěvou Kavárny POTMĚ přispějete do sbírky Světluška na pomoc nevidomým.
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ZPRÁVY REDAKCE   

HOYA rozsvítí Brno 
hvězdami   

Zpěvák Ondřej Brzobohatý zazáří na benefičním galavečeru HOYA 
pro Světlušku

Společnost HOYA, výrobce kvalitních brýlových čoček, 
a Světluška, Nadační fond Českého rozhlasu, budou v březnu 
2015 slavit výročí tříletého společného působení. Generální 
ředitel společnosti HOYA Lens CZ, Alexander Řeha, vzpomíná 
na období před navázáním spolupráce se slovy: „Uvědomili 
jsme si, že našimi špičkovými optickými produkty pomáháme 
lidem, kteří vidí, a dává nám tedy velký smysl začít pomáhat 
i těm, kterým tento vjem nebyl dopřán. Jednoduše řečeno 
pomoci tam, kam náš vývoj a jindy revoluční technologie 
již nedosáhnou.“

Při příležitosti oslav této spolupráce se 20. března v Brně 
koná již 3. ročník benefičního galavečera HOYA pro Světlušku, 
tentokrát ve zcela speciálním pojetí. K účasti byly osloveny 
vybrané osobnosti české scény, které mají jedno společ-
né – umělecký talent a smysl pro dobré skutky. Do divadla 
Reduta přijali pozvání zpěvák Ondřej Brzobohatý, herec Karel 
Zima a nevidomí zpěváci Blanka Janečková, Martin Svátek 
a Radek Žalud. 

Pomyslným vyvrcholením celé akce bude stejně jako 
v minulém roce předání částky z doprovodného benefičního 
programu a přímého finančního šeku od společnosti HOYA 
zástupcům Světlušky. 

Barbora Poštolková
HOYA Lens CZ a.s.

Smuteční oznámení
Vzpomínka na významného odborníka v oboru optometrie 
a vysokoškolského pedagoga.

Doc. Ing. Karel Tomančák, CSc.  
2. 12. 1942 – 13. 1. 2015

Docent Karel Tomančák působil 27 let na Přírodovědecké 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, od roku 1977 do roku 
2004. V akademickém prostředí se věnoval širokému spektru 
témat. Vystudoval strojní inženýrství, vědeckou hodnost CSc. 
získal na Univerzitě Palackého v Olomouci v oblasti matematic-
ko-fyzikálních věd, habilitoval se v roce 1988. Na katedře optiky 
působil na pozici odborného asistenta a docenta. Ve dvou 
funkčních obdobích zastával funkci vedoucího katedry optiky. 

V roce 1986 stál u zrodu nového studijního oboru optika 
a optoelektronika se zaměřením na optometrii v jeho dálkové 
formě, která byla od roku 1993 transformována do bakalářské 
formy. Při budování studijního oboru optometrie spolupraco-
val s předními odborníky v republice a jeho výzkumná činnost 
byla zaměřena do této oblasti. Věnoval se studiu kontrastní 
citlivosti, aberacím vyšších řádů, ortokeratologii a kontaktním 
čočkám. Jeho odborná činnost vycházela ze zájmu o optome-
trii a hlubokých znalostí matematických věd, které aplikoval 
v oblasti optometrie na řešení refrakčních problémů. 

Docenta Karla Tomančáka si budou pamatovat všechny 
generace optometristů v České republice a na Slovensku jako 
odborníka, vysokoškolského pedagoga, korektního a vstříc-
ného člověka. 

RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.
katedra optiky PřF UP v Olomouci
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OPTOMETRIE   překlad: prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

OKO 
A CESTOVÁNÍ
Němci jsou považováni za 

mistry světa v cestování: 
na světě snad neexistuje místo, 
které by nebylo cílem jejich do-
volených nebo dobrodružných 
výprav. Čím exotičtější jsou 
cíle, tím větší jsou také zdra-
votní rizika, kterým je cestující 
vystaven. Již samotná cesta 
letadlem představuje pro or-
ganizmus výzvu. Prodě laná 
onemocnění (oči nevyjímaje) 
mohou být důvodem k odložení 
letu. Aktivity jako horolezectví 
ve vysokých výškách či potá-
pění kladou vysoké nároky na 
zdravý organizmus, tím spíše 
pak na tělo oslabené prodě-
lanou nemocí. V  tropických 
krajích mohou zdraví ohrozit 
infekční onemocnění, která 

v domovských oblastech ne-
jsou známá.

Cestování letadlem  

Podle údajů Spolkového statistic-
kého úřadu odbavili v roce 2012 na 
německých letištích okolo 101 milionů 
lidí, z toho asi 15 milionů na dálkových 
letech. Letadla se pohybují ve výškách 
nad 10 000 m, kde je teplota nižší než 
–50 °C a tlak vzduchu menší než čtvr-
tina tlaku na mořské hladině, což jsou 
pro člověka zcela ohrožující hodnoty. 
Aby bylo možno cestovat v takových 
podmínkách bez vážného zdravotního 
rizika, jsou letadla vybavena tlakovými 
kabinami.

Zdravotní ohrožení při létání před-
stavuje především snížený parciální 
tlak kyslíku. Zvýšené riziko hrozí zejmé-

na pacientům s onemocněním srdce, 
plic nebo uší, stejně jako pacientům, 
kteří krátce před letem prodělali ope-
raci očí. Pro cestující s kontaktními čoč-
kami může být problémem extrémně 
suchý vzduch v kabině. 

Fyzikální podmínky 

Tlak vzduchu a atmosféra v kabině
Ve výšce 10 kilometrů je vnější tlak 
asi 280 hPa, což odpovídá přibližně 
čtvrtině tlaku na hladině moře, který 
je asi 1 013 hPa. Ve většině leteckých 
kabin je nastaven tlak vzduchu, který 
odpovídá nadmořské výšce 2 400 m. 
Podle barometrického vzorce se vy-
počítá tlak přibližně 750 hPa, což jsou 
asi tři čtvrtiny tlaku na mořské hladině. 
Ve srovnání s vnějším tlakem vzniká 
v letecké kabině přetlak téměř 500 hPa. 
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Mezi velkými dopravními letadly je 
pouze u letounu B787 (Dreamliner) 
nastaven tlak odpovídající nadmořské 
výšce 1 800 m. Tlak v kabině je v tomto 
případě díky moderním kompozitním 
materiálům kolem 810 hPa. Vyššího tla-
ku již v dopravních letadlech vzhledem 
k neúnosnému zatížení stěn kabiny 
nelze dosáhnout. Tlak v kabině je tedy 
kompromisem mezi fyziologickými 
požadavky cestujících a materiálovými 
vlastnostmi letadla.

Snížený tlak v letadle má za ná-
sledek i snížený obsah kyslíku. Podíl 
kyslíku v atmosféře je asi 21 %, parciální 
tlak kyslíku v kabině letadla odpovídá 
asi 17% podílu kyslíku v atmosféře. Tato 
hodnota je uváděna jako dolní hranice 
fyziologicky tolerovaného obsahu 
kyslíku v atmosféře; pokud je obsah 
ještě nižší, nastávají dýchací obtíže. Při 
snížení kyslíku v atmosféře pod 16 % 
nemůže oheň trvale hořet.

Tlak v kabině je vytvářen stlačením 
venkovního vzduchu v turbínách. Podíl 
vody v atmosféře je v letové výšce 
velice nízký. Vzhledem ke kompresi 
v turbínách letadla je vnější vzduch 
zbaven vlhkosti, vzduch v kabině je 

tak velmi suchý. Nemůže však být 
zvlhčován, neboť by hrozilo zvýšené 
nebezpečí koroze materiálu letadla. 
Na dálkových letech je nutno počítat 
s vlhkostí vzduchu nižší než 15 %, při-
čemž jako příjemná vlhkost v uzavře-
ných prostorách je vnímána hodnota 
od 40 do 45 %.

Do kabiny letounu musí být z vnější 
atmosféry trvale přiváděn kyslík, který 
je dýcháním pasažérů spotřebováván 
a jeho hodnoty trvale klesají. Cestující 
vydýchávají oxid uhličitý, který v ka-
bině není rovnoměrně rozdělen, ale 
soustřeďuje se v tzv. hnízdech. Už sa-
motné uspořádání kabiny neumožňuje 
pravidelnou cirkulaci vzduchu. Velmi 
rychlé proudění vzduchu v kabině by 
sice umožnilo rovnoměrné rozložení 
kyslíku a oxidu uhličitého, ovšem sni-
žovala by se přitom vlhkost v kabině, 
což by mělo negativní vliv na sliznice, 
tedy i na oční spojivku.

Změny objemu plynů
Rozpínání uzavřených plynů v kabině je 
vedle sníženého parciálního tlaku kyslíku 
v kabině druhým faktorem, který výrazně 
ovlivňuje dobré pocity a zdraví pasažé-

rů. Ideální je takový stav, kdy je objem 
plynu a tlak v rovnováze. Uplatňuje se 
Boyleův-Mariottův zákon, který říká, že 
tlak a objem plynu při konstantní teplotě 
zůstává konstantní:

p1 V1 = p2 V2 = c

Z toho vyplývá, že při snížení tlaku 
se zvětšuje objem plynu a naopak 
při zvýšení tlaku se zmenšuje objem 
plynu. Tento zákon hraje v kabině 
dopravních letadel velkou roli (obr. 1).

Ve výšce 2 241 m panuje ještě 
tlak, který představuje 75 % tlaku na 
mořské hladině. Podle Boyleova-Ma-
riottova zákona se plyn zvýšil oproti 
zemskému povrchu o 30 %. Kromě 
vzduchu v kabině se zvýšil i tlak plynů 
v tělech cestujících. Toto zvýšení se 
týká například střev (rozpětí plynů 
může být příčinou nevolnosti) a pře-
devším uší. Příčinou náhlých bolestí 
ovšem může být také vzduch, který je 
po ošetření zubního kořene uzavřen 
v zubu.

Většina pasažérů již zažila nepří-
jemné pocity tlaku v uších při startu 
letadla nebo přistávání. Při stoupání 
letounu klesá okolní atmosférický 

©
 M

ar
id

av



8

tlak a v uchu vzniká přetlak. Musí se 
otevřít Eustachova trubice, aby došlo 
k jeho vyrovnání. Při přistávání letadla 
nastává opak – okolní atmosférický 
tlak stoupá a v uchu je podtlak. Eu-
stachova trubice opět upravuje objem 
plynu ve středním uchu (obr. 2).

Zdravé oko není kolísáním tlaku 
v kabině letadla nijak ovlivněno, pro-
tože je z větší části tvořeno vodou, 
která je nestlačitelná. Jinak je tomu 
u osob, které podstoupily nitrooční 
operaci. Plyn, který byl např. při ope-
raci odchlípené sítnice insuflován do 
nitra oka (perfluorethan, perfluorpro-
pan a jiné), může při výrazném snížení 
tlaku v kabině zvětšit svůj objem.

Suché oko

Nízká vlhkost vzduchu v kabině 
letadla způsobuje větší odpařování 
slzného filmu. Jeho úbytek podporuje 
také rychlejší proudění vzduchu. Proud 
vzduchu směřuje z přední části kabiny, 
proto je v business třídě sušší vzduch 
než v ekonomické třídě v zadní části 
letadla. Při dálkových letech může dojít 
kromě vysychání očí také k podráž-
dění spojivek samotným prouděním 
vzduchu.

Hydrogelové kontaktní čočky se 
mohou v takovém prostředí vlivem 
nízké vzdušné vlhkosti a proudění 
vzduchu snadno vysušit. Při kratších 

a středně dlouhých letech obvykle ne-
dochází k obtížím, při dálkových letech 
musí uživatel čoček aplikovat zvlhčující 
prostředky. Rovněž by měl mít u sebe 
pouzdro na čočky pro případ, že by bylo 
nutné čočky vyjmout, navíc je dobré 
mít v příručním zavazadle i brýle.

Snížený tlak v kabině a nižší parciální 
tlak kyslíku může být u nositelů kontakt-
ních čoček příčinou horšího zásobení 
rohovky kyslíkem. Při sníženém obsahu 
kyslíku o 25 % je omezen jeho přísun 
přes kontaktní čočku k rohovce.

Onemocnění očí a cesty 
letadlem  

Pokud v kabině letadla nenastanou 
extrémní změny tlaku, zdravé oko je jen 
zřídkakdy poškozeno. Zvýšenému riziku 
poškození očí během letu jsou však 
vystaveni lidé s očním onemocněním 
nebo lidé, kteří podstoupili operaci očí.

Nízký obsah kyslíku a onemocnění 
sítnice
Vzhledem k vysokému obsahu vody 
v očních tkáních se s očními změnami 
u cestujících v letadle nesetkáváme 
často. V letové výšce 2 400 m je parci-
ální tlak kyslíku, který je potřebný pro 
příjem kyslíku tkáněmi, o 25 % nižší 
než v atmosféře na hladině moře. Nižší 
obsah kyslíku v kabině má za následek 
snížený obsah kyslíku v krvi. Na hladině 
moře je krev zdravého člověka sycena 
kyslíkem z 96–99 %, nemělo by to být 
méně než 94 %.

Parciální tlak kyslíku v arteriální krvi 
klesá v letadle ze 70 mm Hg až na hod-
noty 60 mm Hg, což odpovídá sycení 
krve pouze na 90 %. To je hodnota, která 
není trvale snesitelná ani u zdravého 
člověka s odpovídajícími kompenzační-
mi mechanizmy. U pacientů s dýchací-
mi obtížemi může během letu parciální 
tlak kyslíku klesnout na hodnotu nižší 
než 50 mm Hg, což odpovídá sycení 
krve kyslíkem nižšímu než 80 %.

Nízký obsah kyslíku v krvi může 
u pacientů s onemocněním sítnice 
vést ke zhoršení situace. To platí přede-
vším pro pokročilé změny u diabetické 
retinopatie, okluze centrální retinální 
vény nebo exsudativní makulární 
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obr. 1   Vztah mezi vnějším tlakem a objemem při teplotě 20 °C. Při tlaku 1 013 hPa 
(červená přímka) odpovídá objem plynu hodnotě 100 %. Při převažujícím tlaku 
v kabině letadla 750 hPa se změní objem plynů více než o 30 %.

obr. 2  Eustachova trubice představuje spojení mezi nosohltanem a středním uchem. Násled-
kem změn tlaku vzduchu uzavřeného ve středním uchu dochází k vyrovnání tlaků.

Eustachova 
trubice

tlak (hPa)
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degeneraci. U diabetiků může být 
příčinou zhoršeného vidění i při nor-
málních hodnotách parciálního tlaku 
kyslíku změna regulace retinálních cév 
– hypoxie, takže při sníženém přísunu 
kyslíku nelze vyloučit další zhoršení 
prokrvení sítnice.

Diabetes
S výjimkou pokročilé diabetické retino-
patie nepředstavují změny fyzikálních 
hodnot v kabině letadla akutní zdravotní 
riziko. Větší problém nastává u pacientů, 
kteří jsou na inzulinové terapii – ti musí 
přizpůsobit aplikaci inzulinu novým ča-
sovým zónám. To znamená, že při cestě 
jak západním, tak východním směrem je 
nutno odečíst či naopak přičíst hodiny 
k době aplikace, což je nutno respekto-
vat vždy, přesáhne-li rozdíl dvě hodiny. 
Při cestě na západ je nutno vyrovnat 
dávku buď doplněním inzulinu s krátko-
dobým účinkem, nebo zvýšenou dávkou 
inzulinu s prodlouženou dobou účinku.

Glaukom
Vyšetření předního segmentu oka uká-
zalo, že se nález významně nemění ani 
ve velmi vysokých výškách (5 200 m), 
které daleko přesahují výšku nastave-
nou v kabině letadla (2 400 m). Byl sice 
naměřen vyšší nitrooční tlak, ten se však 
neprojevil ani prosáknutím rohovky, což 
potvrzuje domněnku, že výšky okolo 
2 400 m nepředstavují pro pacienty 
s glaukomem žádné riziko. 

Zatímco samotný let není pro 
pacienta s glaukomem riskantní, pro-
blematické může být místo pobytu při 
dovolené. Obzvláště v místech s hor-

kým klimatem dochází ke zvýšenému 
pocení a tím k vyšší ztrátě tekutin. Jak-
mile se pak během krátké doby náhle 
zvýší příjem tekutin, aby se vyrovnaly 
ztráty, může dojít i ke zvýšení nitrooč-
ního tlaku. Tento fenomén byl před lety 
využíván jako glaukomový test – po 
vypití jednoho litru vody během krátké 
doby byl měřen nitrooční tlak. Pokud 
došlo ke zvýšení o 8 mm Hg nebo 
o 30 %, pokládaly se tyto hodnoty za 
rizikové pro vznik glaukomu.

Vzhledem k množství jak pozitiv-
ních, tak negativních falešných výsled-
ků se od tohoto testu upustilo. Příčinou 
zvýšení nitroočního tlaku jsou změny 
osmotických poměrů – při zvýšeném 
příjmu tekutin se snižuje osmotická 
koncentrace krve a následuje uvol-

nění vody v cévách cévnatky. Tím se 
zvýší objem cévnatky, což je příčinou 
zvýšení nitroočního tlaku. Pacienti 
s glaukomem musí dbát na to, aby te-
kutiny doplňovali vždy velmi pomalu.

Nitrooční operace
Během sníženého tlaku v kabině le-
tadla se v oku rozpínají plyny. Jejich 
zvýšený objem může způsobit zvýšení 
nitroočního tlaku a v nejhorším přípa-
dě může dojít až ke krvácení z cév sítni-
ce. Úřad pro civilní letectví (Civil Aviation 
Authority, CAA) zformuloval doporučení 
pro pasažéry leteckých společností, kteří 
podstoupili nitrooční operaci, aby ales-
poň týden po operaci neplánovali cesty 
letadlem. Doporučení se týká i těch, kteří 
měli perforující oční zranění či nitrooční 

obr. 3  Pneumatická retinopexe, při níž je do nitra oka deponována bublina plynu. Ta se v kabině letadla rozpíná, nitrooční tlak stoupá 
a může nastat komprese sítnicových cév. V této fázi může dojít k poruchám vidění. Při přistání se vzduchová bublina opět zmenší 
a poruchy vidění se upraví.

obr. 4  Sítnicové krvácení, které vzniklo po dálkovém letu bezprostředně po potápění 
(s laskavým svolením A. R. Meyera).
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cizí tělísko. Pro pasažéry, kteří podstoupili 
keratorefraktivní výkon (např. Lasik), ne-
bylo žádné doporučení vydáno.

Operace katarakty
Tento výkon podstoupí jen v Německu 
více než 600 000 lidí ročně. Dotazy, zda 
je možné létat po absolvování takové 
operace, jsou proto poměrně časté. 
Vzhledem k tomu, že při této operaci 
musí být bulbus otevřen, je možná 
přítomnost vzduchu uvnitř přední 
komory. Někdy je tam vzduch přímo 
deponován kvůli lepšímu průběhu 
operace, ať už pro lepší zřetelnost při 
kapsulorhexi, nebo z důvodu stabili-
zace přední komory na konci operace. 
Tento vzduch se obvykle během 24 ho-
din vstřebá, může však přetrvat i týden.

Žádná pevná a závazná pravidla 
stanovující, po jaké době od operace 
katarakty je možné cestovat letadlem, 
tedy neexistují. Australská letecká spo-
lečnost Qantas doporučuje odstup od 
operace 24 hodin, do tří dnů po operaci 
žádá od ošetřujícího lékaře písemnou 
záruku, že operovaný může bezpečně 
absolvovat let. Často se doporučuje 
počkat s letem týden po operaci, a to 
proto, že v prvních dnech po operaci 
musí pacient absolvovat kontrolu 
u očního lékaře. Pacient by se také měl 
v prvních týdnech po operaci vyhýbat 
těžké fyzické námaze, protože úplné 
zhojení rány trvá 4–6 týdnů. Odstup 
jednoho týdne od operace je vhodný 
také z toho důvodu, že je nutné, aby se 
vstřebala z nitra oka bublinka vzduchu, 
který se do oka dostal při zákroku.

Odchlípení sítnice
Největšímu riziku jsou vystaveni paci-
enti po operaci odchlípení sítnice nebo 
chirurgickém ošetření tzv. sítnicové díry. 
Pokud se operace týká horní poloviny 
sítnice (na hodinovém ciferníku mezi 
osmičkou a čtyřkou), může být součástí 
výkonu insuflace vzduchu, který působí 

příznivě na vytvoření stabilní retináIní 
jizvy.

Vzduch je v oku přítomen asi pět dní, 
mezitím se může vytváření jizvy stabili-
zovat. Plyny jako hexafluorid (SF

6
), per-

fluorethan (C
2
F

6
) nebo perfluorpropan 

(C
3
H

8
) umožňují v oku mnohem lepší 

vytváření sítnicových jizev než vzduch 
(tab. 1). Doba, po kterou by pacient 
neměl po operaci cestovat letadlem, se 
odvíjí od použitého plynu. Při aplikaci 
hexafluoridu by se měla podle doporu-
čení CAA dodržet doba dvou týdnů, při 
použití perfluorpropanu by to mělo být 
dokonce až šest týdnů.

Rozpínání nitroočních plynů výrazně 
mění nitrooční tlak. V jedné studii bylo 
u devíti pacientů, kteří podstoupili pneu-
matickou retinopexi na jednom oku (obr. 
3), během simulace startovací fáze letu 
zaznamenáno zvýšení nitroočního tlaku 
o plných 100 %. Při simulaci konstantní-
ho tlaku v kabině, který odpovídal letové 
výšce 2 264 m, se nitrooční tlak zvýšil asi 
o jednu třetinu ve srovnání s tlakem na 
mořské hladině.

Potápění a cesta letadlem

Cesty letadlem bezprostředně po 
potápění představují velké zdravotní 
riziko především pro potápěče, kteří 
chtějí krátce po potápění odletět 
domů. Při potápění působí na tělo 
velmi vysoký tlak, který způsobuje 
uvolnění dusíku v tělesných tkáních 
a v krvi. Při vynoření a s ním spojeném 
snížení zevního tlaku se upravuje i stav 
dusíku. Vytvářejí se drobounké bub-
linky dusíku, které se usazují v těles-
ných tkáních. Týká se to i centrálního 
nervového systému a očí. Bublinky 
dusíku v krvi jsou příčinou zvýšené 
agregace krevních destiček, zhoršují 
se průtokové vlastnosti a může dojít až 
k sítnicovému krvácení (obr. 4).

Snížený tlak v letadle (ve srovnání 
s tlakem pod mořskou hladinou) způ-

sobuje další uvolňování dusíkových 
bublinek z tkání potápěče. Bublinky 
dusíku se v kabině letadla zvětšují po-
dle Boyleova-Mariottova zákona, takže 
může stoupat nitrooční tlak. Uvolnění 
vzduchových bublinek mohou pod-
porovat vibrace, ke kterým dochází 
především u malých letadel.

Manuál Úřadu pro civilní letectví 
nabízí tato doporučení týkající se mi-
nimálního časového odstupu, který by 
měl nastat mezi posledním ponorem 
a letem:
 • Po potápění, u kterého byla nutná 
dekomprese, je třeba dodržet 
odstup 48 hodin před nástupem do 
letadla.

 • Při potápění kratším než dvě hodi-
ny bez dekomprese je v průběhu 
48 hodin před letem vhodné dodr-
žet odstup 12 hodin od vynoření.

 • Pokud potápění následovalo 
vícekrát během několika dnů a bez 
dekomprese, je třeba dodržet od-
stup 24 hodin.

Z  něm e c k é h o  o r i g i n á l u  p ře l o ž i l a 
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Literatura:

Berke, A.: Das Auge auf Reisen. DOZ 10/2014, str. 

58–62.

Plyn SF6 C2F6 C3H8 Vzduch

Molekulární váha 146 138 188 28,9

Index nitrooční expanze 2,0 3,3 4,0 0

Střední doba působení v oku (ve dnech) 7 17 28 5

tab. 1 Vlastnosti plynů, používaných při operacích odchlípené sítnice.



PILLION s.r.o. - Továrenská 1402/4, 018 41 Dubnica nad Váhom - Kontakt - Tel./Fax: 042/44 66 856 - Mob.: 0917/526 958 - Email: sklad@pillion.eu
www.pillion.eu

© MARVEL



12

OPTOMETRIE  autorka: Bc. Gabriela Spurná 

Ověření hodnot 
DUANOVY 
KŘIVKY 
akomodační šíře
Akomodace je schopnost 

očního aparátu měnit svou 
optickou mohutnost, což nám 
umožňuje vidět ostře předměty 
v  různých vzdálenostech před 
okem. Adekvátní akomodační úsilí 
je velmi důležité zejména při práci 
na blízkou vzdálenost. Vezmeme-
-li v potaz čím dál vyšší nároky 
na práci do blízka, které vznikají 
v důsledku nynějšího životního 
stylu, nabízí se otázka: Jsou tabe-
lované hodnoty akomodační šíře 
stále aktuální?

Akomodace a její 
mechanizmus  

Akomodace je dynamický proces, 
který se vyvíjí během prvních měsíců 

života. Podílí se na něm některé ana-
tomické struktury oka jako řasnaté 
tělísko (corpus ciliare), oční čočka (lens 
cristallina) a zonulární vlákna (fibrae 
zonulares). Akomodace je řízena para-
sympatickou inervací ciliárního svalu, 
resp. Müllerova svalu, z Edinger-West-
phalova jádra III. hlavového nervu. 

Samotný mechanizmus celého 
procesu nebyl dosud zcela objasněn. 
Existuje několik teorií, které jej popi-
sují, avšak žádná z nich nevysvětluje 
celou podstatu tohoto procesu. 
Nejznámější z teorií akomodace je 
Helmholtzova teorie, která popisuje 
tzv. vnější akomodační mechanizmus. 
Podle této teorie dochází ke stahu 
cirkulárních vláken Müllerova svalu 
a v důsledku toho pak nastává uvol-
nění závěsného aparátu oční čočky. 
Na tuto aktivní akomodaci navazuje 

proces akomodace pasivní ,  tedy 
změna zakřivení přední plochy čoč-
ky. Helmholtzova teorie byla časem 
doplněna ještě o teorii Gullstrandovu, 
podle níž dochází během akomodač-
ního procesu k přeskupení čočkových 
hmot o vyšším indexu lomu do oblasti 
optické osy, což vysvětluje redukci 
sférické aberace, ke které během 
akomodace dochází. 

O něco mladší je teorie podle 
Schachara a Tscherninga, která však 
vychází z jiného upnutí zonulárních 
vláken na oční čočku. V důsledku toho 
dochází během procesu akomodace 
k tzv. elongaci, kdy se zvětší ekvatori-
ální průměr oční čočky a mění se i její 
poloměr zakřivení, čímž se změní její 
optická mohutnost. Dále existuje ještě 
například teorie podle Colemana, jež 
je založena na tlakovém gradientu 
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mezi přední komorou a přední částí 
sklivce. 

Schopnost člověka vidět ostře 
blízké předměty není ovšem dána 
pouze akomodací – podílí se na ní 
celá tzv. akomodační triáda. Takto 
označujeme spolupráci akomodace 
obou očí, kontrakce pupil a konver-
genci obou očí. V případě, že je tato 
triáda nějakým způsobem narušena, 
může dojít až k poruše jednoduchého 
binokulárního vidění. 

Kvantitativní měření 
akomodace

Abychom byli schopni kvantitativ-
ně hodnotit a porovnávat schopnost 
akomodace, je nutné znát, mimo 
jiné, akomodační šíři. Akomodační 
šíře neboli amplituda v průběhu ži-
vota klesá. Tento fyziologický pokles 
graficky znázorňuje Duanova křivka 
akomodační šíře, která vznikla na 
základě Duanovy studie v roce 1912. 

Subjektivní metody měření  

Nejsnadnějšími a nejčastějšími 
metodami měření akomodační šíře 
jsou metody subjektivní. Na začátku 
každého měření musí být pacient 
v emetropickém, případně pseu-
doemetropickém refrakčním stavu. 
Jednou z nejrozšířenějších subjek-
tivních metod měření akomodační 
amplitudy je metoda Push-up, která 
je velmi často doplněna i metodou 
Push-down. Podstatou těchto metod 

je nalézt blízký bod vyšetřovaného, 
čemuž odpovídá vergence naměřené 
vzdálenosti v metrech. Push-up test 
lze provádět jak monokulárně, tak 
binokulárně, jako vyšetřovací testy 
můžeme použít například Duanův 
test nebo kruhový Glasserův test, 
který je vhodnější pro měření ako-
modační amplitudy u astigmatických 
očí (obr. 1).

Tato subjektivní metoda měření 
akomodační šíře byla použita právě 
v Duanově studii, v níž byla měřena 
monokulární i binokulární akomodace 
u 4 200 očí. Z výsledků této studie 
mimo jiné plyne, že binokulární ako-
modační šíře je zpravidla větší než 
monokulární, a to v průměru o 0,6 D. 
Tento fakt představuje výhodu ze-
jména pro presbyopické pacienty, 
protože binokulární akomodace není 
pouze silnější, ale i snazší. Na tomto 
rozdílu má bezpochyby svůj podíl i ak-
tuálně zvýšené ciliární úsilí v důsledku 
konvergenční aktivity. 

Další subjektivní metodou měření 
akomodační amplitudy je metoda Mi-
nus to blur, která využívá rozptylných 
brýlových čoček. Na rozdíl od před-
chozí metody lze však měření Minus to 
blur provádět pouze monokulárně. Je 
důležité mít na paměti, že v důsledku 
předkládání rozptylných čoček dochází 
ke zmenšování obrazu, což může ovliv-
nit rozhodnutí vyšetřovaného pacienta 
o tom, kdy je testová značka právě rozos-
třena. Na základě těchto poznatků pak 
můžeme předpokládat, že takto získané 
hodnoty akomodační šíře budou o něco 
menší než při měření metodou Push-up. 

obr. 1 Duanův a Glasserův test.

Alexander Duane 
(1. 9. 1858 – 10. 6. 1926)

Americký oční lékař, jeden z prv-
ních badatelů v oboru oftalmologie. 
Vystudoval medicínu na Vysoké škole 
pro lékaře a chirurgy v New Yorku, která 
se později stala součástí Kolumbijské 
univerzity. Očnímu lékařství se začal 
věnovat v newyorské nemocnici pod 
vedením Hanse Jakoba Knappa, ame-
rického lékaře narozeného v Německu. 
Vlastní oftalmologickou praxi zahájil 
v roce 1884 v New Yorku.

Věnoval se lexikografii a sepsal lé-
kařské pojmy pro řadu slovníků, přeložil 
učebnici oftalmologie od rakouského 
očního lékaře Ernsta Fuchse, která byla 
v angličtině poprvé vydána v roce 
1903 pod názvem Fuchsova učebnice 
oftalmologie. Nejvýznamnější jsou 
však jeho studie v oblasti akomodace, 
refrakce a šilhání, prováděl rozsáhlé 
výzkumy týkající se hybnosti očních 
svalů a v roce 1897 vydal uznávanou 
publikaci pod názvem Nová klasifikace 
motorických anomálií oka.

V roce 1905 podrobně popsal 
onemocnění, které je po něm pojme-
nováno jako Duanův syndrom. Jedná 
se o vzácný vrozený typ šilhání, které 
je způsobeno špatným zapojením 
očních svalů.

V roce 1917 byl Duane zvolen 
předsedou oftalmologické sekce 
Americké lékařské asociace.
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Objektivní metody měření  

Akomodační amplitudu lze měřit 
také objektivními metodami. Výsledné 
hodnoty získané pomocí subjektivních 
vyšetřovacích metod vycházejí právě ze 
subjektivního kritéria „zamlžení“ každého 
pacienta, což je ovlivněno samozřej-
mě aktuálními pocity vyšetřovaného 
a mimo jiné také hloubkou ostrosti. Na 
hloubku ostrosti při pohledu do blízka 
má určitý vliv velikost zornice a aberace 
oka. Právě z těchto důvodů se můžeme 
setkat s názorem, že za správné lze pova-
žovat ty hodnoty akomodační šíře, které 
byly naměřeny objektivními metodami. 
Objektivně lze hodnotu akomodační 
amplitudy změřit například pomocí 
Hartingerova koincidenčního refrakto-
metru, autorefraktometru anebo pomocí 
ručního fotorefraktoru. Akomodační 
šíři lze objektivně změřit také pomocí 
zrakových evokovaných potenciálů 
(VEP). Právě této metody bylo využito 
ve studii Millodota a Newtona, kde byly 
porovnávány hodnoty akomodační šíře 
získané klasickou subjektivní metodou 
Push-up a objektivní metodou pattern 
VEP. Na základě této studie se měření 
akomodační šíře pomocí zrakových 
evokovaných potenciálů prokázalo 
jako validní, neboť výsledky korelovaly 
s hodnotami získanými subjektivním 
měřením. Je však důležité poznamenat, 
že testovací šachovnice použitá u meto-
dy pattern VEP byla mnohem větší než 
testovací značka Push-up testu, tedy 
i hodnoty získané objektivním měřením 
by měly být vyšší. Toto je však do jisté 
míry vyvažováno faktem, že subjektivní 
metoda Push-up má tendence poskyto-

vat o něco vyšší hodnoty akomodační 
šíře v důsledku hloubky ostrosti přibli-
žující se testové značce, což stimuluje 
proximální složku akomodace, a kratší 
doby pozorování testu. 

Soubor, cíle a metodika 
práce  

Zkoumaný soubor obsahoval 140 
očí, tedy 70 osob ve věku 20 až 66 let 
ve složení 33 mužů a 37 žen. Věkový 

průměr činil 35 let. Ze souboru 140 
očí bylo 37 emetropických v rozsahu 
±0,25 D, dalších 43 hypermetro-
pických v rozsahu +0,5 až +5,75 D 
a 60 očí bylo myopických v rozpětí 
hodnot od –0,5 do –6,75 D. Průměr-
ný věk subjektů nebyl významně 
odlišný. Ve skupině hypermetropů 
byl průměrný věk 32 let, u myopů 
30 let a u emetropů 43 let. Hodnoty 
astigmatizmu nepřesáhly –3,50 D. 
Cílem práce bylo porovnat naměřené 
hodnoty akomodační šíře s Duanovou 
křivkou a srovnat akomodační šíři 

emetropických a ametropických očí. 
Nejprve byla měřena objektivní refrak-
ce pomocí autorefraktometru, poté 
byla provedena subjektivní refrakce 
za pomoci foropteru. Ke změření ako-
modační šíře jsme použili klasickou 
subjektivní metodu Push-up, nejprve 
monokulárně a poté i binokulárně. Pro 
metodu Push-up byl použit tištěný 
Duanův test. 

Výsledky měření 
a diskuze  

Naměřené hodnoty binokulární 
akomodační šíře vykazují statisticky vý-
znamnou korelaci s hodnotami Duano-
vy křivky. Výsledky jsou patrné z grafu 1, 
kde jsou znázorněny jak naměřené hod-
noty, tak i Duanova křivka. Oba soubory 
dat byly proloženy příslušnou lineární 
regresní křivkou. Vzhledem k nepa-
rametrickému rozložení dat byl pro 
porovnání akomodační šíře ametropů 
a emetropů použit Wilcoxonův párový 
test, přičemž na zvolené hladině prav-

děpodobnosti p = 0,05 nebyl zjištěn 
žádný statisticky významný rozdíl mezi 
binokulární akomodační šíří emetropů 
a myopů, emetropů a hypermetropů 
ani myopů a hypermetropů. 

Výsledky naší práce se ve většině 
případů shodují s výsledky a závě-
ry jiných podobných studií, napří-
klad studie publikované v roce 2004 
Ostrinem a Glasserem, při níž byla 
měřena akomodační šíře u presbyo-
pických a prepresbyopických paci-
entů. Výsledky publikované v rámci 
této studie se v konečném důsledku 

graf 1  Duanova křivka vs. naměřené hodnoty bino AA.

Duanova křivka je stále aktuální 
a pravděpodobně nedochází 

k žádným významným 
změnám, co se týče 

akomodační schopnosti.
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shodují s našimi a lze tedy říci, že 
v obou případech se naměřené hod-
noty akomodační šíře pohybovaly 
v rozmezí minim a maxim Duano-
vých hodnot. K obdobným závěrům 
bychom došli i v případě srovnání 
s nálezy Hamasakiho studie (1956), 
Hofsteterovy studie (1965) či experi-
mentální Otakeho studie (1993), při 
níž však na rozdíl od předchozích byly 
využívány i objektivní metody měření. 

Skutečnost,  že zde neexistuje 
žádný statisticky významný rozdíl 
mezi  akomodační  š í ř í  ametropů 
a emetropů, poukazuje mimo jiné na 
fakt, že u pacientů byla refrakční vada 
vykorigována plně včetně případné 
latentní hypermetropie. Všichni paci-
enti byli tudíž v pseudoemetropickém 
refrakčním stavu, tedy v ideálním vý-
chozím stavu pro měření akomodační 
amplitudy. Důsledkem toho je pak 
skutečnost, že akomodační amplituda 
vyšetřovaných osob stejných věko-
vých skupin s různými refrakčními 
vadami byla relativně shodná. 

Z významné korelace mezi na-
měřenými hodnotami binokulární 
akomodační š í ře a téměř sto let 
starou Duanovou křivkou můžeme 
usuzovat, že je Duanova křivka stále 
aktuální a pravděpodobně nedochází 
k žádným významným změnám, co 
se týče akomodační schopnosti, a to 
i přes diametrálně odlišnou velikost 
souboru oproti Duanově studii.

Závěr

Přestože se nám potvrdilo, že 
Duanovy hodnoty jsou stále aktuální, 
nemůžeme tyto řekněme tabulkové 
hodnoty považovat za univerzální 
a nelze je předpokládat u všech pa-
cientů. Proto je například v případě 
presbyopických pacientů, u nichž 
je problematika akomodační šíře 
pravděpodobně nejhojnější ,  více 
než nutné přistupovat ke každému 
pacientovi individuálně s ohledem na 
jeho opravdovou akomodační rezervu 
a jiné aspekty, které je nutno zohled-
nit při předpisu presbyopické korekce. 
Právě v důsledku nevhodné korekce 

na blízkou vzdálenost a z ní vyplývající 
neadekvátní námahy očí může totiž 
dojít k rozvoji astenopických potíží, 
únavy, nesoustředěnosti či poklesu 
pracovní výkonnosti. 

Bc. Gabriela Spurná
Vedoucí práce: Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU 
v Brně
spurna.gabriella@gmail.com
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SPORTOVNÍ 
DĚTSKÉ BRÝLE
Oční optici mohou svým 

zákazníkům nabídnout pro 
většinu životních situací alespoň 
jedno řešení, se kterým dosáh-
nou optimálního vidění. Optici 
mají k dispozici široký sortiment 
brýlí a pomůcek, mohou nabíd-
nout brýle k počítači, digitální 
brýle, pracovní brýle, brýle pro 
řidiče, speciální čtecí brýle, kon-
taktní čočky, různé sportovní brý-
le apod. K tomu, aby mohl oční 
optik zákazníkovi poskytnout 
komplexní poradenství v oblasti 
vidění, jsou nejen žádoucí, ale 
dokonce nutné odborné zna-
losti a zkušenosti. Pro optika by 
mělo být potěšením, že může 
zákazníkovi poskytnout ucelené 
informace, a ne pouze uspokojit 
jeho potřebu. 

Sportovní optika je výzva   

Oblast sportovní optiky představuje 
pro optika opravdovou výzvu. Sport kla-
de velmi vysoké nároky na zrakový apa-
rát a vizuální vnímání. Mnozí kolegové, 
kteří se již s tematikou sportovních brýlí 
a korekce sportovců seznámili, dobře 
vědí, jak je někdy těžké přesvědčit ak-
tivně sportujícího zákazníka o tom, že je 
při sportu důležité dobré vidění, a prodat 
mu minimálně jedny speciální sportovní 
brýle nebo kontaktní čočky vhodné pro 
ten typ sportu, který zákazník provozuje.

Mnohé odborné studie dokazují, 
jak málo si sportovci, ale i trenéři nebo 
sportovní funkcionáři uvědomují souvis-
lost mezi dobrým viděním a bezpečným 
a úspěšným sportováním. Například 
Jendrusch a kolektiv vyšetřili v rámci své 
studie v roce 2011 celkem 50 rekreačních 

lyžařů a lyžařek ve věku od 29 do 66 let 
a zkoumali, zda a jaký vliv má umělé 
snížení zrakové ostrosti u obou očí na 
výkon lyžaře při slalomu. Lyžaři nejprve 
hodnotili na základě použití předsádek, 
na kterých byly nalepeny okluzní fólie 
snižující zrakovou ostrost, při jakém 
stupni omezení (vizus 0,8; 0,6; 0,4; 0,3; 
0,2 a 0,1) budou ještě schopni lyžovat 
na sjezdovce. Poté byla pomocí systému 
světelných závor měřena doba jízdy 
v náhodném pořadí se subjektivně zvo-
lenou okluzí (nalepenou na lyžařských 
brýlích) a bez okluze. Výsledek: 78 % 
účastníků studie zvolilo pro následný 
sjezd středně těžké slalomové trati po 
průhledu předsádkou stupeň okluze 
menší než/rovno vizu 0,4 (20 % dokonce 
zvolilo stupeň menší než/rovno vizu 0,2). 
Slalomové jízdy se zvolenou redukcí vizu 
byly podstatně pomalejší: 88,9 % rekre-

Z PRAXE OPTIKA překlad: redakce
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ačních lyžařů snížilo rychlost své jízdy 
ve srovnání s kontrolním pokusem bez 
okluze, a to na základě zhoršeného vidění.

Poznatky nabyté při testování vedly 
téměř bez výjimky ke zvýšení povědomí 
o problematice vidění a bezpečnosti. 
Z toho vyplývá, že vzdělávací a osvětová 
činnost má smysl.

Zkušenosti získané na vlastní kůži mi-
nimálně účastníkům studie jasně ukázaly, 
že korekční sportovní (ochranné) brýle, 
případně kontaktní čočky v kombinaci 
se sportovními brýlemi nebo lyžařskými 
brýlemi patří u sportovce s refrakční va-
dou k tak samozřejmému vybavení jako 
například helma nebo jiné chrániče.

Tento příklad jasně potvrzuje, jak je 
důležité umět zákazníka-sportovce pře-
svědčit o tom, že dobrý zrak je nutným 
předpokladem pro kvalitní sportování. 
Dokážeme-li sportovce přesvědčit o dů-
ležitosti správného vidění při sportu, 
vzbudíme jeho zvědavost a přilákáme 
jej tak do optiky.

Kapitulovat v situaci, kdy je pro nás 
něco obtížné, je jedna možnost, avšak 
vytrváme-li v oblasti sportovní optiky, 
vyplatí se nám to hned několikrát, neboť 
výdělek nespočívá pouze v přímém pro-

deji sportovních brýlí, ale také v příslibu 
budoucí spolupráce. 

Sportování ve škole jako 
vzor  

Při hledání správných příležitos-
tí a možností, jak naučit veřejnost 
správně vidět ve všech situacích i bez 
okázalých marketingových kampaní, 
má obor oční optiky jednu velkou vý-
hodu: oblast sportovních brýlí. Tělesná 
výchova je ve většině zemí povinným 
školním předmětem. Výuka sportu ve 
škole významně přispívá k fyzickému 
a duševnímu vývoji dětí a mládeže 
a vytváří základy pro celoživotní spor-
tovní aktivity. Například v Německu 
působí pracovní skupina Bezpečnost 
ve sportu (ASiS), jejíž hlavní cíl je jas-
ný: „Školáci s refrakční vadou by měli 
mít (musí mít) možnost sportovat 
s optimální korekcí stejně bezpečně 
a se stejnými šancemi jako děti, které 
žádnou korekční pomůcku nenosí.“ Zá-
stupci oboru oční optika by tedy měli 
činnost a iniciativy pracovní skupiny 
ASiS přivítat a podporovat je.

Organizace ASiS provedla studii 
sportování ve školách, z níž vyplynula 
následující základní fakta:
 • Sport je v německých školách povinný 
předmět.

 • Celých 25 % dětí, které byly v rámci 
studie vyšetřeny, sportuje ve škole 
s oční vadou bez odpovídající korekce 
oční vady.

 • U dalších 15 % vyšetřovaných dětí 
byly zjištěny abnormality a deficity 
v zorném poli, které vyžadují další 
sledování (např. opakování testů po 
6–12 měsících).

 • Přibližně 20 % školních dětí nosí běž-
ně korekční pomůcky, každé druhé 
z nich však tuto pomůcku při tělesné 
výchově nepoužívá.

 • Školáci, kteří trpí oční vadou, ale ne-
používají při tělesné výchově korekční 
pomůcku nebo jsou nedostatečně 
vykorigováni, dosáhli při testech mo-
toriky významně horších výsledků než 
emetropové a školáci s oční vadou 
a optimální korekcí. Obzvlášť velké 
rozdíly byly zjištěny v případě testo-
vání schopnosti koordinace, např. při 
balancování při chůzi pozpátku nebo 
při skákání do boku tam a zpět.
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 • Děti s deficity v oblasti prostoro-
vého vidění u obou očí vykazovaly 
znatelně horší schopnost koordi-
nace.

 • Tělesná výchova ve škole (a sa-
mozřejmě i sportování ve volném 
čase) má velký význam pro rozvoj 
motorických a kognitivních schop-
ností.

 • Poruchy vnímání mohou být příči-
nou úrazů a zranění při sportování.

 • Souvislost mezi dobrým viděním 
a bezpečným a úspěšným spor-
továním byla prokázána v řadě 
dalších studií.

Závěr je tedy jednoduchý – kdo 
chce ve škole sportovat bezpečně, 
úspěšně a s radostí, musí dobře vidět. 
To znamená, že děti s oční vadou musí 
i při sportování ve škole používat od-
povídající korekční pomůcku – brýle 
vhodné pro sport nebo kontaktní 
čočky.

Z těchto skutečností lze tedy vyvo-
dit jednoznačný závěr: „Žádné dítě by 
nemělo být znevýhodněno kvůli své 
zrakové vadě, kterou je většinou možné 
odstranit pomocí optických pomůcek.“

Pro oční optiky a oční lékaře bylo 
dosud většinou obtížné přesvědčit děti 
s vadou zraku a jejich rodiče o tom, že je 
nutné, aby dítě nosilo odpovídající ko-
rekční pomůcku (pokud možno dětské 
brýle vhodné pro sport nebo sportovní 
brýle s ochranou očí) také při tělesné 
výchově ve škole. Přesto, že optici 
používají správné a věcné argumenty, 
panuje u všech skupin osob, kterých 
se tento problém týká, velká nejistota.

Pochybnosti rodičů:
 • Běžné dioptrické brýle jsou drahé 
a mohou se při sportu poškodit či 
rozbít.

 • Oční optik si chce prodejem 
druhých (sportovních) brýlí hlavně 
vydělat peníze.

 • Jakmile rodiče svému dítěti koupí dru-
hé, sportovní brýle, nastává nejistota, 
která obruba je správná.

 • Proplatí pojišťovna sportovní brýle? 
Pokud ano, jakou část a kolik to bude?

Pochybnosti školáků:
 • Mají strach, že se budou rodiče zlobit, 
když své brýle při sportování rozbijí.

 • Nejsou si jistí, jestli skutečně 
potřebují pro sportování korekční 
pomůcku.

 • Odmítají brýle (zejména sportovní 
a ochranné) kvůli módě a vzhledu.

Pochybnosti učitelů:
 • Jaká rizika jsou spojena s tím, že školák 
nosí při tělesné výchově normální 
brýle místo sportovních?

 • Postoj školských úřadů a pojišťoven 
není jasný.

 • Neví jistě, jaké obruby jsou vhodné 
pro sportování ve škole a podle jakých 
kritérií je mají vybrat.

Pochybnosti očních lékařů:
 • Musí se při prvním předpisu dětských 
brýlí pro dítě školou povinné uvádět 
i to, že brýle mají/musí být vhodné 
pro tělesnou výchovu?

 • Musí oční lékař při zjevné monoku-
lární zrakové vadě nebo (funkční) 
jednookosti předepsáním sportovních 
brýlí (s ochranou očí) zaručit, že zdravé 
oko bude při sportování chráněno?

 • Může oční lékař předepsat, že jsou pro 
školáka nutné sportovní brýle (a nejen 
korekční čočky)? Pokud ano, jak to má 
učinit? Jak budou reagovat zdravotní 
pojišťovny?

Pochybnosti očních optiků:
 • Jsou dětské brýle, které výrobce nabízí 
jako brýle pro sport, skutečně vhodné 
pro použití při tělesné výchově?

 • Může oční optik dostát své zodpověd-
nosti při výběru dětských brýlí také 
s ohledem na problematiku možných 
zranění a úrazů při tělesné výchově 
ve škole?

 • Jaké typy certifikovaných dětských 
brýlí vhodných pro sport by měly být 
v nabídce očních optiků?

 • Jaké informace by měl mít optik připra-
vené pro zákazníka?
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Závěr zní: nejistota na všech místech 
a mezi všemi zúčastněnými.

Organizace ASiS se z těchto důvodů 
snaží prostřednictvím svého projektu 
Dobré vidění ve škole a při tělesné vý-
chově nabídnout srozumitelnost, zajistit 
bezpečné rozhodování a neutralitu. Vyty-
čila si proto následující cíle:
 • Zapsat význam dobrého vidění při 
sportování (nejen ve škole) do pově-
domí všech zúčastněných.

 • Zvýšit prevenci úrazů a zranění zajiště-
ním dobrého vidění při sportu (nejen 
ve škole) a používáním sportovních 
dětských brýlí (brýle samy o sobě 
nesmí být příčinou zranění).

 • Zrušit dosavadní nerovné příležitosti 
v oblasti sportovních/motorických 
schopností způsobené chybějící 
nebo nevhodnou korekcí při tělesné 
výchově. 

 • Zavést označení/certifikování dět-
ských brýlí vhodných pro sport jako 
pomoc pro rozhodování spotřebitelů 
i jako prodejní argument pro oční 
optiky; důraz je kladen vedle bezpeč-
nostně-technických hodnoticích krité-
rií také na kritéria estetická a módní.

 • Propagovat a doporučovat brýle 
vhodné pro sport s ochranou očí 
pro ty druhy sportu, u nichž existuje 
zvýšené riziko poranění oka.

 • Dokumentovat příspěvky zákonných 
zdravotních pojišťoven na dětské 
brýle vhodné pro sport; sjednotit 
příspěvky na sportovní brýle a kon-
taktní čočky.

 • Vypracovat a rozšiřovat doporučení 
a pokyny k tematice sportování dětí se 
zrakovými vadami pro učitele a rodiče.

 • Navrhnout kampaně na téma Dobré 
vidění ve škole a při sportování.

Těchto cílů je možné dosáhnout pou-
ze prostřednictvím neutrální organizace, 
jakou je pracovní skupina ASiS. Zájmy 
jednotlivců musejí zůstat stranou, a to ve 
prospěch všech zúčastněných – a zejmé-
na dětí. Organizace ASiS učinila v tomto 
směru úspěšné první kroky již v loňském 
roce: ve spolupráci s několika institucemi 
a svazy, např. Profesním sdružením očních 
lékařů (BVA), Ústředním svazem očních 
optiků (ZVA), Vědeckou společností 
pro oční optiku a optometrii (WVAO), 

Společností německých kontaktologů 
a optometristů (VDCO) a Univerzitou 
v Bochumi (RUB), připravila a vydala ka-
talog nazvaný Brýle vhodné pro tělesnou 
výchovu ve školách, který má sloužit jako 
vzor pro výrobce dětských a sportovních 
brýlí a stanovit dosud chybějící normy pro 
tyto výrobky. Kromě toho proběhlo – pod 
vedením Univerzity v Bochumi – první 
vědecké testování sportovních brýlí a byl 
také vytištěn leták s tematikou Brýle pro 
tělesnou výchovu – problémy a možnosti 
řešení. Tento leták mají k dispozici oční lé-
kaři při předepisování prvních brýlí dětem 
a také optici v optikách, aby jej mohli pou-
žít při prodeji dětských brýlí a pomohli tak 
rodičům správně se rozhodnout.

Shrnutí  

Oblast sportovních brýlí pro děti 
(a kontaktních čoček) sice tvoří relativně 
malý podíl z celkového objemu dodávek 
a služeb v nabídce očních optik, přesto 
přináší velkou příležitost, jak si vytvořit dů-
věrný vztah k malým i velkým zákazníkům.

Pomůžeme-li dětem s oční vadou 
nebo zrakovým deficitem bezpečně 
a úspěšně sportovat, budou nám zákazní-
ci důvěřovat a dočkáme se z jejich strany 
pozitivního hodnocení. 

Akce organizace ASiS s názvem 
Dobré vidění ve škole a při sportování 
v tělesné výchově je ta správná příležitost 
k zahájení široké veřejné diskuze o tomto 
tématu, z níž by vyplynulo stanovisko 
veřejnosti. Organizace ASiS do budouc-
na plánuje zapojit do svých aktivit další 
organizace, s jejichž pomocí by chtěla 
splnit následující závazky:
 • Vyzvat výrobce, aby vytvářeli funkč-
ní, zároveň však moderní a módní 
sportovní dětské brýle podle směrnic 
uvedených v katalogu ASiS a postou-
pili své výrobky k certifikačnímu pro-
cesu na školní sportovní brýle. Totéž 
platí i pro vývoj v oblasti nerozbitných 
sportovních brýlových skel.

 • Profesní svazy by měly podporovat 
iniciativy ASiS nejen ideově, ale také 
finančně, aby tato problematika byla 
zastřešena organizací ASiS nezávisle 
na individuálních zájmech a byla 
udržována na společenské a politické 

úrovni. Organizace ASiS a Univerzita 
v Bochumi zajišťují mimo to nezbyt-
nou neutralitu při testování školních 
sportovních brýlí nebo při certifikaci 
modelů dětských brýlí vhodných pro 
sportování ve škole.

 • Je zapotřebí, aby iniciativu nadále 
podporoval odborný tisk a informoval 
o tomto tématu širokou veřejnost.

 • Oční optici jako prostředníci mezi 
rodiči a dětmi na straně jedné 
a průmyslem na straně druhé by měli 
od výrobců a distributorů dětských 
brýlí vyžadovat modely vhodné pro 
sportování, které splňují požadavky 
ASiS. Oční optik tak může školákům 
s oční vadou nabídnout širší sortiment 
dětských brýlí vhodných pro sport. Je 
to velmi důležité, neboť děti s oční va-
dou tak budou mít možnost sportovat 
bezpečně a se stejnými šancemi jako 
všechny ostatní děti a mládež.

Z německého originálu přeložila redakce.

Literatura:

Hollweg, H., Jendrusch, G.: Die schulsporttaugliche 

Kinderbrille – „Nischenprodukt“ oder ein Schritt auf dem 

Weg in Richtung „Gutes Sehen in allen Lebenslagen“? 

DOZ 06/2014, str. 34–38.

Sdružení Bezpečnost 
ve sportu (ASiS)

působí v Německu a zaměřuje se 
na maximální ochranu sportovců 
před nehodami, úrazy a zraněními 
vzniklými při sportu prostřednictvím 
podpory rozvoje vědeckých poznat-
ků v oblasti prevence. Tohoto cíle se 
snaží dosáhnout pomocí prosazo-
vání praktických opatření, podpory 
výzkumných projektů a výměny 
informací mezi zainteresovanými 
osobami a orgány. Předsedkyní ASiS 
je profesorka Petra Platen z Ústavu 
sportovní medicíny a sportovní vý-
živy na Univerzitě v Bochumi. 
Více informací o činnosti této or-
ganizace lze nalézt na stránkách 
www.sicherheitimsport.de.
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KOMFORTNÍ VIDĚNÍ
ZA VŠECH SVĚTELNÝCH PODMÍNEK



ČIRÉ UVNITŘ, TMAVÉ VENKU

TRANSITIONS® SIGNATURE™ VII 
Brýlové čočky Transitions Signature VII jsou reaktivnější na nepřímém 
slunečním světle, takže nositelé jsou lépe chráněni před oslněním.

Brýlové čočky Transitions Signature VII jsou ideální kombinací tmavosti, 
rychlé účinnosti zabarvení a čirosti uvnitř.

Dostupné ve třech atraktivních odstínech

CRIZAL
Brýlové čočky Crizal eliminují odraz UV záření ze zadní plochy brýlové čočky,
a chrání tak zrak před UV zářením. 

Brýlové čočky Crizal zaručují perfektní čirost vidění díky kompletní ochraně
proti 5 nepřátelům jasného vidění:

ESSILOR – OPTIKA, spol. s r. o., Moulíkova 1a, 150 00 Praha 5

Pro více informací kontaktujte naše zákaznické centrum na tel. čísle 800 555 884 
nebo kontaktujte svého obchodního zástupce Essilor.

www.essilor.cz

kapky vody

hnědá šedá

grafitově zelená

odlesky otisky prach škrábance

CRIZAL TRANSITIONS
DVOJNÁSOBNÁ OCHRANA
PŘED UV ZÁŘENÍM A ODLESKY 
KAŽDÝ DEN
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STRÁNKY OÚS   autorka: Ing. Alexandra Kováčiková

OPTICKÁ ÚNIA 
SLOVENSKA 
informuje
Nový rok priniesol pre Optickú 

úniu Slovenska radu zmien, 
ktoré všetky smerujú k úspornej-
šiemu hospodáreniu s financia-
mi OÚS. Ako už naznačili uzne-
senia z Kongresu OÚS zo dňa 6. 
októbra 2014, predstavenstvo 
začalo uplatňovať úsporné opat-
renia, ktoré prinesú významné 
šetrenie finančných prostriedkov 
našej stavovskej organizácie. 

Zrealizované úsporné 
opatrenia

Po prehodnotení nákladov na ve-
denie účtovníctva, predstavenstvo 
OÚS rozhodlo o vypovedaní zmluvy 
s účtovnou firmou M.I.S. s.r.o. a vyrovnaní 
všetkých záväzkov s touto firmou. Na zá-
klade cenovej ponuky bola vedením úč-
tovníctva po firme M.I.S. s.r.o. poverená 
pani Lacková (1. optická s.r.o.), s ktorou 

bola podpísaná mandátna zmluva. Táto 
zmena prinesie minimálnu úsporu 35 % 
pri vedení účtovníctva.

Predstavenst vo OÚS v  rámci 
úsporných opatrení ďalej rozhodlo 
o zrušení kancelárie OÚS v Bratislave 
k 31. 12. 2014 a jej premiestneniu do 
Trenčína na adresu účtovnej firmy. 
Predstavenstvu OÚS sa podarilo sku-
mulovať funkciu účtovnej kancelárie 
a sekretariátu OÚS, čo prinesie ďalšie 
finančné úspory. 

Nová adresa kancelárie OÚS:  
Optická únia Slovenska 
Kuzmányho 734/28,  911 01 Trenčín
e-mail: kancelaria@ous. sk 
mobil: +421 917 317 960

Z úsporných dôvodov predsta-
venstvo OÚS rozhodlo o ukončení 
všetkých pracovných pomerov aj 
o ukončení financovania nákladov na 
legislatívnu činnosť. Aj touto cestou 

ďakujeme našej dlhoročnej sekretárke 
pani Sklenárovej za jej obetavú prácu 
v OÚS a prajeme veľa zdravia do ďal-
ších rokov. 

V rámci úsporných opatrení došlo 
aj k ďalším zmenám týkajúcich sa mini-
malizovania prevádzkových nákladov na 
telefonovanie, internet, webovú stránku, 
poplatkov v banke atd.

Stali sme sa príjemcami 
2% dane z príjmu

Podarilo sa nám zaregistrovať sa 
do zoznamu na prijímanie 2% (resp. 
1,5%) zo zaplatenej dane z príjmu za 
obdobie roka 2014. Týmto vás prosíme 
o podporu vašej stavovskej organizácie. 
Do daňového priznania treba uviesť 
tieto údaje. 
právna forma: Občianske združenie, 
IČO: 31 791 514, obchodné meno: 
Optická únia Slovenska.
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Pracovné stretnutie členov OÚS na 
veľtrhu OPTA v Brne   

V dňoch 20.–22. 3. 2015 sa bude konať 21. medzinárodný 
veľtrh očnej optiky, optometrie a oftalmológie OPTA. Touto ces-
tou by sme vás chceli pozvať v mene OÚS, ako partnera veľtrhu, 
na túto významnú akciu. Aj tento ročník bude organizovaná 
autobusová doprava zdarma, preto neváhajte využiť tieto 
služby. Pre viac informácií navštívte stránky www.bvv.cz/opta. 

V sobotu 21. marca v popoludňajších hodinách sa v rámci 
veľtrhu OPTA uskutoční aj pracovné stretnutie členov OÚS. 
Čakajú nás mnohé horúce témy.

Tešíme sa na vašu návštevu veľtrhu OPTA!

Príspevok OÚS stredným zdravotníckym 
školám   

Predstavenstvo OÚS rozhodlo, že prispeje stredným zdra-
votníckym školám v Bratislave a v Košiciach, na ktorých sa 
vyučuje optika a optometria, sumou 1000 eur každej z nich 
na zvyšovanie odbornej úrovne výučby. 

Zmeny v legislatíve  

Pracovná zdravotná služba povinná pre 
všetkých zamestnávateľov od roku 2015

Najdôležitejšou zmenou, ktorú novela zákona o ochra-
ne, podpore a rozvoji verejného zdravia pre zamestnáva-
teľov prináša, je povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad 
prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby aj pre za-
mestnancov vykonávajúcich prvú a druhú kategóriu prác. 
Predchádzajúci právny stav túto povinnosť zamestnávate-
ľom ukladal len pri zamestnancoch, ktorí vykonávali rizikové 
práce, tzn. práce zaradené do tretej a štvrtej kategórie. 
Povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad prostredníctvom 
pracovnej zdravotnej služby sa pritom vzťahuje na všetkých 
zamestnávateľov bez výnimky, tzn. tak na právnické osoby, 
ako aj na fyzické osoby – podnikateľov.

Upozorňujeme, že pracovnú zdravotnú službu budú 
musieť zabezpečovať aj zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú 
len dohodárov. 

Zamestnávateľ má na zabezpečenie pracovnej zdravot-
nej služby dve možnosti: buď pracovnú zdravotnú službu 
zabezpečí vlastnými zamestnancami, alebo dodávateľským 
spôsobom. Za nezabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 
hrozí zamestnávateľovi od orgánu verejného zdravotníctva 
pokuta vo výške od 150 do 20 000 eur.

Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby vlastnými 
zamestnancami
Zamestnávateľ môže na vykonávanie pracovnej zdravotnej 
služby určiť dostatočný počet vlastných zamestnancov, ktorí 

sú s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pra-
covnom vzťahu. Ak sa zamestnávateľ rozhodne pre zabezpe-
čenie pracovnej zdravotnej služby pre svojich zamestnancov 
vlastnými zamestnancami, je povinný to bezodkladne písomne 
oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva (regio-
nálny úrad verejného zdravotníctva).

Na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby vlastnými 
zamestnancami je zamestnávateľ povinný mať:

1. dostatočný počet vlastných zamestnancov, ktorými 
môže byť len lekár s určenou špecializáciou, verejný zdravot-
ník, bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnost-
ný technik. Tieto osoby môžu zabezpečovať vykonávanie 
pracovnej zdravotnej služby len pre zamestnancov prvej 
a druhej kategórie; alebo

2. minimálny tím pracovnej zdravotnej služby, ktorý je 
tvorený aspoň lekárom s určenou špecializáciou (vedúci 
tímu pracovnej zdravotnej služby) a verejným zdravotníkom. 
Minimálny tím pracovnej zdravotnej služby môže zabezpe-
čovať vykonávanie pracovnej zdravotnej služby pre všetky 
kategórie zamestnancov, tzn. aj pre zamestnancov, ktorí 
vykonávajú práce zaradené do tretej a štvrtej kategórie.

Poznámka: Požiadavky na odbornú spôsobilosť, získanie 
oprávnenia a vykonávanie činnosti bezpečnostného technika 
a autorizovaného bezpečnostného technika upravuje § 23 a 24 
zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 
dodávateľským spôsobom
Ak zamestnávateľ nemá vlastných zamestnancov na vykoná-
vanie pracovnej zdravotnej služby, je povinný zmluvne zabez-
pečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským 
spôsobom. Dodávateľským spôsobom možno zabezpečiť 
vykonávanie pracovnej zdravotnej služby len s osobami, ktoré 
spĺňajú požiadavky na výkon tejto činnosti (uvedené v § 30a 
odst. 4 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdra-
via). Úplný zoznam týchto osôb oprávnených na vykonávanie 
pracovnej zdravotnej služby, ktorých je v súčasnosti 83, môžete 
nájsť na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ing. Alexandra Kováčiková
členka predstavenstva OÚS

ivana@ +421 905 467 295

Inzerce
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OPTOMETRIE   autorka: Andrea Krejčířová, DiS.

BINOKULÁRNÍ 
MĚŘENÍ OSY 
CYLINDRU
Monokulárně  provádíme 

měření očí podle dobře 
známé a osvědčené metody 
sféra–osa–cylindr. Binokulárně 
dokorigováváme pouze sféru. 
Existuje však dostatek důkazů 
o  tom, že by se měl odborník 
binokulárně věnovat také ose 
a cylindru. Využít k tomu může 
cyklofúzního testu.

Fyziologie oka   

Lidské oko má čtyři přímé a dva 
šikmé svaly. Ty bohužel nejsou umís-
těny tak, aby působily ( jako v modelu) 
zcela přesně ve čtyřech hlavních 
a dvou rotačních směrech. Pokud je 
například tzv. horní přímý okohybný 
sval napnutý, oko se pohybuje nejen 

nahoru, ale také trochu nazálně a stáčí 
se také mírně dovnitř. Důvodem je 
směr tahu okohybných svalů, který 
není přesně 0°/90°/180°/270°.

Co se tedy děje, když dochází 
k pohybu očí? Oči se nastaví tak, aby 
se obě optické osy protnuly ve fixo-
vaném objektu. Náš mozek přitom 
pracuje s hodnotami založenými na 
zkušenostech, které se v podstatě 
učíme během prvních let života. 
Prakticky jsou tedy zapotřebí jen malé 
korekce směru pohledu a ty probíhají 
tak rychle, že zůstávají v podvědomí.

Není-li ani s úpravnými pohyby 
dosaženo fúze, dochází u dětí k tomu, 
že je zrakový vjem jednoho oka potla-
čen, protože vidění s dvojitým obra-
zem je prakticky nemožné. Takováto 
odchylka polohy páru očí patří do 
rukou oftalmologa.

Rotace oka   

Celý systém okohybných svalů má 
za úkol zajistit, aby nedocházelo ke 
dvojitému vidění nebo aby nevznikly 
vzájemně pootočené obrazy. Pokud by 
nedošlo ke kompenzaci rotace, vznikl by 
zrakový vjem jako na obr. 1. Na tomto ob-
rázku je znázorněno natočení pouze tří 
stupňů jednoho oka. Tato chyba rotace 
je přirozeně vyvažována očními svaly.

Na obr. 2 je znázorněn zrakový vjem 
v případě, že jsou obě oči stočeny vždy 
o pět stupňů. Jak je vidět, plynulá četba 
bez korekce našeho pohybového apa-
rátu je nemyslitelná.

Při binokulárním vidění dochází ke 
vzájemné kompenzaci svalových účinků 
pro dosažení jednoduchého vidění. To 
se děje v horizontální i vertikální pozici 
a také v cyklopozici (pozice rotace). 
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Pozorujeme-li tedy oční pohyby jen 
monokulárně, je pozice rotace důležitá 
pouze pro fyziologickou kolmici, nikoliv 
však pro kompenzaci přetočených 
obrazů, neboť je zpracováván pouze 
jeden obraz. Pokud se jedno oko dívá 
dolů/dovnitř, může samozřejmě dojít 
k rotaci, která je navíc u každého jedince 
odlišná. Avšak binokulárně musí obě oči 
zaujmout stejně stočenou pozici.

Nové přístupy 
k binokulárnímu měření osy 
cylindru    

V roce 2011 vytvořila firma Roden-
stock pomocí technologie Free-Form 
progresivní čočku, která může mít do 
dálky a do blízka rozdílné cylindry a osy. 
Za tímto účelem byla hodnota do dálky 
stanovena jako doposud, tedy monoku-
lárně, a binokulárně byla dokorigována 
pouze sféricky. Do blízka pak měl být 
zkontrolován cylindr a osa – opět mono-
kulárně. Při našich pokusech se však uká-
zalo, že potenciální chyby měření jsou 
větší, než je rozdíl mezi osami a/nebo 
cylindry. Důvodem je astigmatizmus 
šikmých os, který způsobují zkušební skla 
(bikonvexní čočky) v případě, když se 
zkoušený nedívá přesně přes jejich op-
tický střed. Začali jsme se problematikou 
rotace očí zabývat podrobněji a odborní-
ci v naší společnosti zjišťovali, co podle 
jejich názoru způsobují okohybné svaly, 
které mají vliv na rotaci oka, a co z toho 
následně vyplývá pro brýlové čočky. 

Osy cylindru  

Vzhledem k tomu, že správné po-
lohy rotace je dosaženo teprve tehdy, 
díváme-li se oběma očima zároveň, 
musí být tento fakt brán v úvahu již při 
refrakci. Astigmatické korekce brýlovými 
čočkami mají totiž jistou osu, která by se 
měla co nejvíce shodovat s osou astig-
matizmu. Nemění se astigmatizmus oka, 
ale pozice rotace vzhledem k brýlové 
čočce. Pokud má oko binokulárně jinou 
pozici rotace než za monokulárních 
podmínek, musíme měřit osu cylindru 
za binokulárních podmínek. Musí k tomu 
dojít již do dálky, protože ke kompenzač-
nímu rotačnímu pohybu pro dosažení 

jednoduchého obrazu dochází také při 
pohledu do dálky, nejen do blízka.

Historie měření os cylindru
Před více než deseti lety vyvinul Di-
eter Schendel test, který přesně toto 
měření umožňuje. Sestavil polarizační 
test – dvě číslice pro pravé oko, dvě 
pro levé a uprostřed mezi nimi je čára 
viditelná oběma očima (obr. 3, 4). Na 
základě tohoto testu Schendel zjistil 
u 8 % vyšetřovaných osob rozdílné osy 
mezi monokulárním a binokulárním 
vyšetřením a občas dokonce i odlišnou 
hodnotu cylindru (viz článek v časopise 
DOZ 04/2001). Tento příspěvek zna-
menal první krok správným směrem, 
který však bohužel nebyl dále sledován 
a rozvíjen. Některé optotypy sice mají 

tento nebo jemu podobný test, je však 
jen velmi málo používán a ani v literatuře 
již nebyl více zmiňován.

Cyklofúzní test  

Tento porovnávací test byl odborní-
ky zvolen jako základ z toho důvodu, že 
na něm lze dobře dokorigovávat sféru. 
Test však musel být ještě rozšířen o za-
jištění fúze a značky, na kterých může 
být změřena osa a cylindr pro brýlovou 
korekci (obr. 5, 6).

Rozšíření měření
Chceme-li se co nejvíce přiblížit při-
rozenému vidění, měli bychom sféru, 
osu a cylindr stanovit za binokulárních 
podmínek. K tomu, aby obě oči zaujaly 

obr. 1 Simulace binokulárního zrakového vjemu s 3° rotací.

obr. 2 Simulace zrakového vjemu rotace 2× 5°.
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pozici rotace, která vede k jednodu-
chému binokulárnímu vidění, je nutné 
zajištění fúze. Pro zajištění fúze se 
u binokulárních testů používají fúzní 
podněty viděné oběma očima. Podle 
názoru odborníků z naší společnosti se 
nabízí spíše zajištění periferní, neboť 
centrální zajištění nemá tak silný vliv 
na chybu rotace. Na obr. 7 a 8 je opět 
simulována rotace 3° u Schendelova 
testu (obr. 7) a u cyklofúzního testu 
(obr. 8).

Z obrázků je pochopitelné, proč 
Schendel nemohl najít všechny rotace. 
Fúzní podnět je sice přítomen, ale exis-
tující rotace nemají za následek takové 
dvojité obrazy, aby došlo ke korekč-

nímu pohybu očí. Nově vyvinutý test 
má významně větší podněty fúze a je 
tak přirozenému vidění blíže, viz obr. 1. 
To také vysvětluje, proč lze s novým 
testem asi u 50 % refrakcí binokulárně 
korigovat osy u brýlí, zatímco u testu 
podle Schendela nalezneme jen malou 
část rotací.

Pro porovnávací otázky u metody 
zkříženého cylindru by měla být pou-
žita taková optotypová značka, která 
nemá žádný přednostní směr. Písmeno 
O nebo číslice 0 a dokonce starý dobrý 
Landoltův kruh přednostní směr mají 
(obr. 9). Za nejvhodnější optotypovou 
značku pro porovnávací otázky změny 
u zkříženého cylindru je odborníky po-
važován kruh nebo ještě lépe dvojitý 
kruh, který je vždy o dva stupně vizu 
větší než odpovídající Landoltův kruh. 
Takovou značku je vhodné upřednost-
nit i monokulárně.

Moderní průběh refrakce

Zkušenosti ukazují, že je vhodné 
začínat refrakci přímo s cyklofúzním 
testem. Tento způsob refrakce je rych-
lejší a naměřené hodnoty odpovídají 
více přirozenému binokulárnímu vidění. 
Binokulárně měřená osa je i při opakova-
ných měřeních stabilní. Refrakce probíhá 
stejně jako doposud jen s tím rozdílem, 
že od začátku probíhá binokulárně:
 • cyklofúzní test – binokulárně,
 • refrakce bez clony,
 • 2D nebo 3D zobrazení,
 • sféra–osa–cylindr jako doposud.

Neměníte tedy nic ze svých zažitých 
postupů.

Ze zkušeností z praxe lze odvodit, 
že přibližně u 50 % refrakcí dochází ke 
změně osy až o 10 stupňů oproti mo-
nokulárním podmínkám. Zajímavé je, 
že velmi silné astigmatizmy (více než 
5 D) mají tendenci rotovat méně než 
astigmatizmy malé a střední. Zajímavé 
je, že binokulárně měřená osa je i při 
opakovaných měřeních stabilní. Naši 
odborníci se domnívají, že pozice rotace 
není monokulárně tak stabilní jako bino-
kulárně. V současné době je cyklofúzní 
test součástí LCD optotypu PolaSkop 
3D a přístroje PolaphorHD. PolaSkop 3D 
je založen na kruhové polarizaci, která 
zajišťuje kompletní a trvalou separaci 
obrazu nezávislou na postavení hlavy. 
Kvalitní separace má zásadní význam 
u všech binokulárních testů.

Závěr   

Cyklofúzní test představuje nástroj, 
se kterým se mohou podstatně zlepšit 
výsledky měření. Lze se tak více přiblížit 
komfortnímu a ostřejšímu vidění. Právě 
u progresivních korekcí jsou cylindry 
a jejich osy z velké části odpovědné za 
to, jak příjemné je vidění a jak velké jsou 
zobrazovací zóny.

Andrea Krejčířová, DiS.
vedoucí prodeje, MailShop s.r.o.
krejcirova@mailshop.cz

obr. 3  Binokulární astigmatický test podle 
Schendela (1994).

obr. 5 Nový cyklofúzní test.

obr. 7  Binokulárně přetočené obrazy o 3° 
při Schendelově testu.

obr. 4 Umístění značek podle Schendela.

obr. 6  Umístění oblastí vidění u cyklofúz-
ního testu.

obr. 8  Binokulárně přetočené obrazy o 3° 
u cyklofúzního testu.

obr. 9  Písmeno O, číslice 0, Landoltův kruh 
a dvojitý kruh.
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ROZHOVOR   autorka: Eva Klapalová

Tvar rejnoka inspirací pro 
OBRUBY 
Z ROHOVINY
Hongkongský návrhář Ti Kwa 

z  firmy Rigards mě l  na 
letošním veletrhu Opti v Mni-
chově za sebou skicu obličeje 
s  výrazným vyčesaným úče-
sem, která jej inspirovala k vy-
tvoření modelu obrub, a před 
sebou kromě obrub i materiál 
s vyřezanými očnicemi, z něhož 
obruby vytváří. Jde o rohovinu 
z buvolího rohu.   

Jak Vás napadlo vytvářet brýlové  
obruby výhradně z buvolích rohů?
Už třicet let nosím brýle a vyzkoušel jsem 
všechno možné – acetát, titan a podob-
ně. Hledal jsem něco přirozenějšího, co 
s člověkem roste a proměňuje se v čase, 
ale v zásadě jsem si chtěl vytvořit brýle 
sám pro sebe. 

Po experimentování s mnoha dalšími 
materiály jsem se rozhodl pro rohovinu, 
protože je unikátní a neobvyklá. Dá se 
s ní pracovat různými způsoby, napří-
klad při konečných úpravách. Člověk 
na ní uplatní svou kreativitu – dá se 
vyhlazovat, ořezávat a taky se dá měnit 
její struktura.

Líbí se mi, že rohovina je přírodní 
materiál. Obvykle lidem říkám, že u bot 
také dají přednost kůži, protože je přírod-
ní. Nechtějí nosit věci z plastu. Vzhledem 
k tomu, že brýle si člověk nasazuje na ob-
ličej, jde o předmět velice osobní – když 
tedy máte na výběr, proč nezvolit něco 
přírodního? Než lidé začali nosit acetá-
tové obruby, používali např. želvovinu, 
která ale není udržitelným materiálem. 
Rohovina je druhotná surovina, nikdy ji 
nezískáváte jen kvůli ní samotné, zároveň 
se totiž využívá například i kůže.

Odkud rohovinu získáváte?
Nakupujeme ji z udržitelných farem 
po celém světě podle barvy, struktury 
a tloušťky.

Jaká barva a struktura jsou podle Vás 
nejžádanější?
Určit přesně se to dá těžko, protože 
máme pět barev (jantarově žlutá, slono-
vinově bílá, černá, onyxově hnědá a typ, 
kterému se říká camouflage, kombinující 
více barev) a i dokončovací opracování 
je na nich specifické, což může proměnit 
u obrub celý vzhled. S rohovinou se vám 
otevírá řada možností a lidé si vybírají 
různorodé varianty.

Kolik lidí má ve vaší fi rmě na starosti 
design a kolik dokončování obrub?
Jsme docela malý pracovní tým, asi pět 
osob včetně mě. Já vymýšlím design, ale 
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i finální opracování. Začínám vždycky od 
skic a inspirovat mě může třeba mořský 
tvor, náboženství nebo konkrétní osoba – 
inspirací k jednomu z modelů se stala např. 
Diane Pernetová, americká módní kritička 
žijící v Paříži, která nás poprosila o to, aby-
chom pro ni vytvořili obruby založené na 
jejím stylu. Zdroj inspirace je nepřeberný.

Máte nějaké základní tvary obrub, které 
používáte?
Jeden z tvarů je inspirován typem 
rejnoka manta, který se podobá rejno-
kovi zvanému trnucha, a tím, jak si 
proplouvá mořem. 

Jaký trh je pro vaše obruby klíčový?
Máme obruby v zavedených obchodech 
po celém světě, které si žádají neotřelý 
přístup a originální tvary. Nejodvážnější 
jsou asi lidé v Paříži, klidně si vyberou 
něco, co se vymyká nebo je výstřední. 
Záleží ale na typu butiku – v jednom 
městě vedle sebe mohou existovat jak 
obchod, který vybočuje, tak ten tradiční, 
rodinný. Obecně je evropský trh odváž-
nější. Ten japonský je oproti tomu stálejší 
a konzervativnější, takže pro Japonce 
bych vytvořil klasičtější tvar obrub. 

Kolik vaše obruby stojí? 
Maloobchodní cena se pohybuje mezi 
600 až 900 eury. Obruby jsou z přírodního 
materiálu a dělají se ručně. Na rohovinu 
je to přijatelná cena. Vnímáme to tak, že 
jsme o stupeň výš než acetátové obruby, 
ale ne o moc velký stupeň, protože chce-
me, aby lidé naše brýle nosili a sami zjistili, 
že existují jiné varianty než ty tradiční.  

Zkoušíte někdy i jiné materiály?
Snažím se od běžně používaných 
materiálů držet stranou, proto jsem 

se soustředil na rohovinu. I tak mě ale 
čas od času omrzí, proto experimentuji 
s různými způsoby finálního opracování. 
V budoucnu se možná pustím do práce 
s nějakým jiným materiálem, ale nejprve 
se musím rozmyslet, jaký to bude.  

Za rozhovor poděkovala Eva Klapalová.
Foto: archiv návrháře Ti Kwa, Eva Klapalová.



30

OPTOMETRIE autor: Bc. Ing. Ivan Vymyslický

MODERNÍ 
3D KOREKCE 
ZRAKU
Nové zobrazovací technolo-

gie, jako jsou 3D televize, 
probudily zájem o  jejich vyu-
žití i při klasické korekci zraku. 
V minulém roce se již objevily 
první systémy, které pracují na 
principu 3D. Klasické, dopo-
sud prováděné měření zraku je 
charakteristické tím, že nejdříve 
měř íme se zakrytým levým 
okem pravé oko a pak opačně. 
Následně proběhne binokulární 
kontrola a dorovnání obou očí.

Běžně ovšem naše oči fungují trochu 
jinak. Obě oči po celý den spolupracují, vý-
sledný obraz je skládán z obrazu pravého 
a levého oka do jednoho, a to ještě pro-
storově uspořádaného obrazu. Prostorové 
(stereoskopické) vidění považujeme za 
nejkvalitnější vidění. Proces klasického mě-

ření zraku je však svou metodou výrazně 
potlačí, dokonce je často nebere v úvahu. 
Nová metoda  PasKal 3D uvedenou vlast-
nost eliminuje a naopak využívá možnost 
trvalého prostorového podnětu, přičemž 
jsou neustále používány obě oči současně. 
Znamená to, že zakrývání jednoho z očí při 
korekci zraku je minulostí. 

3D stereoskopické vidění

Schopnost rozeznat hloubku prosto-
ru a vzájemnou vzdálenost jednotlivých 
pozorovaných předmětů je nejvyšší 
schopnost našeho vizuálního systému – 
mozku, nejvyšší schopnost současného 
vidění obou očí. Tomuto procesu říkáme 
stereo fúze. 

Teoretické základy stereoskopické-
ho vidění vysvětlovali již v 19. století 

Hermann von Helmholtz, Gerhard Vieth 
a Johannes Müller. Skutečným matema-
tickým popisem se proslavil dánský fy-
ziolog Peter Ludvig Panum (1820–1885).

Nám všem je znám především pro-
střednictvím horopteru, díky kterému 
si dnes dokážeme vysvětlit binokulární 
i stereoskopické vidění.

Horopter je teoretická křivka. Body, 
které pozorujeme a zároveň jsou po-
loženy na této křivce, se zobrazují při 
pozorování oběma očima jako jeden 
předmět, jsou fúzovány. Body, které leží 
mimo tuto křivku, jsou vidět dvakrát – 
diplopicky. Panum zjistil, že předchozí 
tvrzení neplatí bez výjimky. Může nastat 
situace, kdy bude sledovaný bod před 
nebo za touto křivkou a přesto bude 
s úspěchem viděn jako jeden bod, navíc 
bude vnímána jeho poloha prostorově 
s okolím. Tento rozsah, v němž i přes tuto 
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nepřesnost dojde ke spojení do jednoho 
obrazu, nazýváme Panumův prostor. 

Panumův prostor charakterizuje sen-
zorickou práci mozku. Velikost Panumo-
va prostoru je závislá na celé řadě vlivů, 
jako je reálný vizus, kontrastní citlivost 
apod. Na obr. 1 je znázorněn horopter 
a Panumův prostor v horizontální ro-
vině. Body uvnitř zeleného pruhu jsou 
senzoricky fúzovány a viděny prostorově, 
body mimo tento prostor jsou vnímány 
dvojitě.

Průběh 3D korekce zraku

Standardně fungující vizuální systém 
vykonává tuto fúzi nesčetněkrát denně. 
Právě na této základní funkci vizuální-
ho systému je založena nová metoda 
3D měření korekce PasKal 3D. Po celou 
dobu měření a zkoušení zraku je mozek 
nucen pracovat a skládat viděný obraz. 
To, co dělá běžně, dělá i při korekci zraku. 
Takto naměřená korekce je přesnější 
a komfortnější pro každodenní použí-
vání. Na novou korekci se nositel lépe 
adaptuje.

K tomu, aby mohl celý tento systém 
dobře fungovat, je zapotřebí určité 
technické vybavení. Podstatné je mít 
k dispozici zdroj 3D obrazu s pasivní 
cirkulární polarizací. Tento druh pola-
rizace již mají některé monitory, které 
dnes s úspěchem pro korekci zraku 
používáme (nemají 3D obraz, ale pouze 
určité 3D testy). Výhodou použití tohoto 
principu polarizace je dokonalá separace 
obrazu (oddělení obrazu pro každé oko – 
testy nejsou vidět s duchy a nejsou citlivé 
na pohyb hlavy zkoušeného zákazníka). 
Dnes je na trhu celá řada 3D televizí, 
které uvedenou polarizaci využívají. 
Zákazník tedy pomocí dvou filtrů před 
každým okem vidí po celé ploše 3D ob-
raz – nejčastěji nějakou krajinu – a tím 
je vyvolán skutečný a pohodlný pohled 
do dálky.

Na tomto pozadí se postupně mění 
různé testy pro pravé oko, levé oko nebo 
pro obě oči. Podstatné je, že zkoušená 
osoba je neustále nucena fúzovat pro-
storový obrázek za použití obou očí.

Pokud použijeme výrazně větší 
rozměry televize, než jsou součas-

né monitory, dojde také k většímu 
zapojení periferního vidění do testu 
a tím se více přibližujeme běžnému 
dívání. Na obr. 2 je vyobrazen v po-
řadí první test. Zkoušený vidí přírodu 
ve 3D a jeho úkolem je určit pořadí 

vzdálenosti  jednotl ivých balonů. 
Tímto jednoduchým testem se oka-
mžitě zjistí binokulární vidění, ale 
i stereoskopické vidění nebo možné 
komplikace, na které se bude třeba při 
měření zraku soustředit.

obr. 1  Horopter a Panumův prostor v horizontální rovině.

obr. 2  Jednoduchý test s balony pro měření 3D korekce.

obr. 3 Test senzorické dominance.
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Celý proces 3D korekce zraku umož-
ňuje použití zcela nových, zatím nepou-
žívaných testů.

Jedním z nich je test na určení do-
minance oka (pozor, nesmíme si plést 
s vedoucím okem). Dominantní oko 
je to, které dokáže lépe vnímat barvy, 
kontrast... Mluvíme tedy o senzorické 
dominanci, nikoli o dominanci motoric-
ké, která nemusí být (a také často není) 
totožná. Tento test je možné s úspěchem 
použít například u progresivních kon-
taktních čoček. Test senzorické domi-
nance je vyobrazen na obr. 3. Zkoušená 
osoba určuje, zda vidí psa, nebo kočku. 
Na obrázku je pohled pravým okem.

Postup měření

Příjemné je, že pokud jsme zvyklí  
používat zkřížený cylindr nebo měření 
MKH, můžeme tyto metody s úspěchem 
používat i nadále. V tomto ohledu se nic 

nemění. Metoda PasKal 3D navíc přidává 
testy, které umožňují zkoušené oči lépe 
a rychleji poznat.

Pomocí 3D měření je možno také 
lépe a přesněji určit tzv. úhel stereo-
skopické paralaxy, což je schopnost 
každé zkoušené osoby rozpoznat kvalitu 
hloubkového, prostorového vidění. Toto 
vidění je velmi důležité u celé řady profe-
sí, jako je chirurgie, ruční montáž různých 
součástek, ale také drobné domácí práce 
apod. Uvedenou 3D metodou již byly 
provedeny tisíce korekcí zraku a výsledky 
překvapily i samotné tvůrce této metody.

Závěr

Nové technologie 3D měření zraku 
mají řadu výhod:
 • měření probíhá binokulárně, což 
odpovídá běžnému stavu dívání;

 • korekce je pohodlná a adaptace 
probíhá rychleji;

 • je možné používat již známé testy;
 • dochází k dokonalé separaci obrazu;
 • existuje možnost přepínat mezi 3D 
a 2D obrazem;

 • je možné testovat dominantní oko;
 • sledované 3D obrazy v pozadí jsou 
barevné, skutečné.

Jsem pevně přesvědčen, že používá-
ní 3D technologií pro korekci zraku bude 
pro naše zákazníky zážitkem a rovněž 
zajímavou alternativou pro skutečné 
optometristy.

Bc. Ing. Ivan Vymyslický
ivan.vymyslicky@ppo.cz

REVOLUCE V OPTICE
MODERNÍ KOREKCE ZRAKU

Metzler International Vám ve spolupráci s předním 
odborníkem, Bc. Ing. Ivanem Vymyslickým, 
na veletrhu OPTA 2015 představí moderní metodu 
měření optické korekce s využitím 3D technologie. 

PREZENTACE PASKAL 3D 
NA VELETRHU OPTA 2015
STÁNEK 023 / METZLER INTERNATIONAL 
PÁTEK 20. 3. / 11.00 / 13.00 / 15.00 hod.
SOBOTA 21. 3. / 11.00 / 13.00 / 15.00 / 17.00 hod.

IPRO PASKAL 3D
BUĎTE O KROK 

NAPŘED A NA-

BÍDNĚTE SVÝM 

ZÁKAZNÍKŮM 

DOKONALÝ 

ZÁŽITEK.

Inzerce
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OPTOMETRIE autor: Mgr. Radek Anderle 

SROVNÁNÍ 
ZÁKLADNÍ 
KERATOMETRIE
měřené dvěma odlišnými 
metodami
Měření zakř ivení  přední 

plochy rohovky ve dvou 
hlavních řezech (meridiánech) 
na sebe kolmých je jednou ze 
základních rohovkových ana-
lýz. Využití v optometrické praxi 
má význam především při apli-
kaci kontaktních čoček pro ur-
čení nejvhodnějšího základního 
zakřivení aplikované kontaktní 
čočky. V oftalmologické praxi 
slouží například při výpočtu 
optické mohutnosti implanto-
vaných nitroočních čoček (IOL), 
pro kalkulaci ablačního profilu 
při laserových refrakčních zá-
krocích, při výběru sukčního 
prstence př i  metodě LASIK 
a dalších postupech.

Pro toto měření základního zakřivení 
existuje mnoho metod a principů. Mezi 
základní měření, které patří mezi jedno 
z nejdostupnějších, můžeme zařadit měření 
pomocí auto-refrakto-keratometrů, jež patří 
jak v optometrii, tak v oftalmologii k nedílné 
součásti praxe. Z fyzikálního hlediska jde 
o digitalizované zpracování obrazu vytvo-
řeného odrazem od přední plochy rohovky 
a následné porovnání s referenčním těle-
sem. Z deformací odraženého obrazu jsou 
vypočítány potřebné parametry rohovky. 
V našem případě šlo o referenční kroužek 
o průměru 3,3 mm a další čtyři pomocné 
body ležící na kružnici o průměru 6 mm. 
Naopak k metodám, jež jsou v praxi méně 
dostupné a fyzikálně pracují na jiném prin-
cipu, patří systémy se Scheimpflugovou 
kamerou. Pomocí Scheimpflugova principu 

jsou nafoceny velmi ostré snímky předního 
segmentu oka ve vysokém rozlišení. Poté 
opět dochází k digitálnímu zpracování 
obrazu. Výhodou je získání nejen detailní-
ho popisu celé přední, ale i zadní plochy 
rohovky. Pořizovací cena takto pokročilé 
technologie je ovšem pro většinu optik 
a oftalmologických ambulancí příliš vysoká, 
proto se v praxi setkáváme především se zá-
kladním měřením pomocí auto-keratome-
trů. Cílem naší studie bylo srovnání hodnot 
keratometrií naměřených při použití těchto 
dvou fyzikálně odlišných metod.

Metodika výzkumu 

Retrospektivní studie byla zaměře-
na na porovnání základní keratometrie 
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ve dvou hlavních meridiánech při pou-
žití automatického refrakto-keratomet-
ru ARK-510A (Nidek) a Scheimpflugovy 
kamery Pentacam (Oculus). Technické 
parametry obou přístrojů jsou uvede-
ny v tabulce 1. Výzkum probíhal na 
Evropské oční klinice Lexum v Brně. 
Do výzkumu bylo zařazeno 784 očí 
(392 osob, obě oči od každé osoby), 
které byly postupně změřeny na obou 
výše uvedených přístrojích. Průměrný 
věk měřených osob byl 31 ± 7,5 let 
(rozmezí 17 až 56 let). Průměrná sfé-
rická refrakční vada byla –3,3 ± 2,6 Dsf 
(rozmezí +5,5 až –10,0 D). Průměrná 
cylindrická vada činila –0,8 ± 0,9 D 
(rozmezí 0 až –6,0 D). Jednalo se o fy-
ziologické rohovky bez předchozích 
chirurgických zákroků a úrazů. Porov-
návány byly absolutní hodnoty v rozdí-
lu zakřivení každého meridiánu zvlášť. 
Pro statistické zpracování byl použit 
program Statistica 12 (StatSoft). Pro 
analýzu zakřivení byl použit průměr 
se směrodatnou odchylkou. Závislost 
rohovkových parametrů naměřených 
pomocí obou metod byla ověřena 
Spearmanovou korelační analýzou. 
Hladina statistické významnosti byla 
stanovena na p < 0,05.

Výsledky měření 

Průměr naměřených hodnot jed-
notlivých meridiánů a průměr abso-
lutních rozdílů vypočtených z rozdílů 
naměřených hodnot z obou přístrojů 
ukazují tabulky 2 a 3. V případě prvního 
meridiánu byla průměrná keratome-
trie naměřená auto-keratometrem 
7,80 mm ± 0,27 mm, průměrná hod-
nota keratometrie měřená Scheimpflu-
govou kamerou byla 7,81 ± 0,25 mm. 
Graf 1 ukazuje rozložení četností na-
měřených hodnot obou přístrojů pro 
první meridián. Průměrná absolutní 
hodnota z rozdílů jednotlivých namě-
řených hodnot keratometrií v případě 
prvního meridiánu zjištěných pomocí 
obou přístrojů pak činí 0,04 ± 0,07 mm. 
V případě druhého meridiánu byla 
průměrná hodnota naměřená auto-ke-
ratometrem 7,62 ± 0,26 mm a v případě 
měření Scheimpflugovou kamerou 

graf 1 Histogram naměřených hodnot pro první meridián.

graf 2 Histogram naměřených hodnot pro druhý meridián.

graf 3 Histogram absolutních rozdílů.
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7,63 ± 0,25 mm. Graf 2 ukazuje rozložení 
četností naměřených hodnot obou 
přístrojů pro druhý meridián. V tomto 
případě je průměr absolutních hodnot 
rozdílů 0,04 ± 0,08 mm. Graf 3 pak 
ukazuje rozložení četností absolutních 
hodnot rozdílů naměřených kerato-
metrií obou přístrojů. Spearmanův 
test prokázal vysokou korelaci mezi 
hodnotami naměřenými jednotlivými 
přístroji (p < 0,001). V případě prvního 
meridiánu byla hodnota Spearmanovy 
korelace r = 0,98 a v případě druhého 
meridiánu r = 0,96.

Závěr  

Do výzkumu bylo zařazeno 784 očí. 
To je podle našeho názoru dostatečně 
velký vzorek pro spolehlivé výsledky sta-
tistických analýz. Rozdíly mezi absolut-
ními hodnotami rozdílů dvou hlavních 
meridiánů měřených pomocí auto-ke-
ratometru a Scheimpflugovy kamery 
jsou malé. Statistická analýza prokázala 
vysokou korelaci mezi jednotlivými 
hodnotami naměřenými pomocí obou 

přístrojů. Z výsledků našeho výzkumu 
tedy vyplývá, že auto-refrakto-keratome-
tr a Scheimpflugovu kameru lze považo-
vat za rovnocenné a v praxi zastupitelné 
metody pro měření základních hodnot 
keratometrie ve dvou hlavních řezech.

Mgr. Radek Anderle
optometrista
Evropská oční klinika Lexum, Brno
anderle@lexum.cz

ARK-510A Pentacam

Snímací kamera CCD čip CCD čip

Světelná jednotka infračervená LED dioda modré LED diody (475 nm)

Rozsah měření 5,0–13,0 mm 3,0–38,0 mm

Přesnost měření ±0,05 mm cca ±0,02 mm (pro 42 D)

Měřitelná oblast
kroužek o průměru 3,3 mm + 

4 body v oblasti 
o průměru 6,0 mm

dle průměru rohovky

Počet měřených bodů neuvádí 25 000

 tab. 1 Technické parametry přístrojů použitých při měření.

Minimum Maximum Průměr / SD

ARK-510A 7,14 9,69 7,80 ±0,27

Pentacam 7,15 9,84 7,81 ±0,25

Rozdíl 0,00 1,02 0,04 ±0,07

tab. 2 Srovnání keratometrie – první meridián.

Minimum Maximum Průměr / SD

ARK-510A 6,91 9,58 7,62 ±0,26

Pentacam 6,92 9,70 7,63 ±0,25

Rozdíl 0,00 1,16 0,04 ±0,08

tab. 3 Srovnání keratometrie – druhý meridián.
In
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ORTOPTIKA autorka: Mgr. Martina Hamplová 

Potíže ve škole 
způsobené
PORUCHOU 
BINOKULARITY
Poruchami binokulárního vi-

dění se ve své praxi zabývají 
ortoptisté (oční specialisté, viz 
www.ortoptika.cz). Jednodu-
ché binokulární vidění (dále jen 
JBV) představuje spolupráci 
obou očí. V praxi to znamená, 
že mozek přijímá obrazy z obou 
očí, a abychom neviděli dvakrát, 
musí tyto dva obrazy spojit v je-
den obraz. S  touto schopností 
se však nenarodíme, vyvíjí se 
a upevňuje (zdokonaluje) při-
bližně do šesti až sedmi let věku 
dítěte. Pokud však dojde z jaké-
hokoli důvodu k nesprávnému 
vývoji JBV, může mít dítě velké 
potíže ve škole při psaní, čtení, 
soustředění atd. 

Spolupráce ortoptiky se 
speciální pedagogikou 
a dalšími obory

Ortoptika velmi úzce souvisí se 
speciální pedagogikou a v mnoha 
státech Evropy tato spolupráce velice 
dobře funguje. V České republice zatím 
podobná návaznost není, ale například 
v Praze se spolupráci ortoptiky se spe-
ciálně pedagogickými centry (dále jen 
SPC), pedagogicko-psychologickými 
poradnami (dále jen PPP), neurologií, 
logopedií či psychologií navázat (ale-
spoň částečně) již podařilo. 

Pro většinu rodičů je porucha JBV 
velkou neznámou. Samotná diagnos-
tika poruch JBV není úplně jedno-
duchá. Proč právě tato mezioborová 

spolupráce? Skutečnost je taková, 
že se v posledních několika letech 
potvrzuje důležitost náprav poruch 
JBV. Velice často se v praxi ortoptiky 
setkáváme s případy, kdy je dítě v péči 
SPC nebo PPP pro poruchy učení ne-
jasné etiologie. Zpočátku jsme se na 
našem ortoptickém pracovišti setkávali 
s dětmi, u nichž oční vada byla sice již 
diagnostikována, ale nebyla zjištěna 
porucha JBV. U několika dětí, které 
poslal oční lékař na sérii ortoptických 
cvičení, nás sami rodiče informovali 
o viditelném zmírnění potíží ve škole, 
tedy velice blahodárném působení 
právě ortoptického cvičení. Na základě 
spokojenosti rodičů, u jejichž dětí kom-
binace ortoptického cvičení výrazně 
zmírnila poruchy učení, v podstatě 
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vznikla tato úzká mezioborová spolu-
práce. Samozřejmě že velice záleží na 
míře problémů dítěte, celkové osobní 
anamnéze a případně oční diagnóze. 
Tato tvrzení však vyplývají z poměrně 
početné skupiny dětí, odeslaných na 
ortoptické pracoviště právě ze SPC, 
PPP, neurologie či psychologie. 

Spolupráce ortoptistů s dalšími 
obory trvá již více než osm let. Tato 
spolupráce vznikla na základě odbor-
ných přednášek a seminářů pro logo-
pedy, SPC, PPP, psychology a neurolo-
gy. Za toto poměrně dlouhé období je 
ze statistiky výskytu poruch JBV patrné, 
že u téměř 65 % dětí, které mají potíže 
se psaním, čtením nebo soustředěním 
nejasné etiologie, byla následně zjiš-
těna buď porucha JBV, nebo jiný oční 
problém. Bohužel porucha JBV nemusí 
nutně znamenat korekci (brýle), nemu-
sí na první dojem vůbec působit jako 
oční problém. Pokud dítě nemá vidi-
telné potíže, vidí dobře, nešilhá, pak 
není důvod dělat si obavy. Vyšetření 
binokulárního vidění provádějí právě 
ortoptisté a pokud není dítě odesláno 
přímo očním lékařem, pak není možné 
na problém v podstatě přijít. Právě 
porušená binokularita je v mnoha pří-
padech příčinou potíží ve škole. 

Jako příklad uvádím dvě kazuistiky 
dětí s poruchou JBV, u nichž pozdní 
diagnostika měla pro další vzdělávání 
dítěte téměř fatální následky. Obě 
děti byly na naše pracoviště ortoptiky 
odeslány ze SPC.

Kazuistika první

Chlapec Jan, 9 let, 3. třída ZŠ
Dg.:
 • porucha konvergence,
 • porucha JBV,
 • mikrostrabismus diverg.,
 • diplopie.

Honza byl na ortoptiku poslán 
ze SPC k vyloučení poruchy JBV, pro 
potíže při čtení, psaní a soustředění. 
Chlapec docházel do SPC od první tří-
dy. Pro přetrvávající potíže a na základě 
informací z předchozích odborných 
přednášek byl odeslán k vyšetření JBV. 

Podrobným ortoptickým vyšetřením 
zjišťuje ortoptista u dětí spolupráci očí 
(JBV), stereo vidění, prostorovou orien-
taci, dioptrie, šilhání (strabizmus), zra-
kovou ostrost do dálky i do blízka ( jak 
dítě vidí?), preferující a vedoucí oko, 
kvalitu zrakové percepce aj. U Honzy 
jsme zjistili poruchu konvergence 
a mikrostrabismus divergens. Lidově 
řečeno Honza nedokázal tzv. zašilhat 
(stočit obě oči ke kořeni nosu) a při 
pohledu do dálky se střídavě jedno 
nebo druhé oko stáčelo ke spánku. Na 
první pohled nebylo nic patrné, ovšem 
při podrobném přístrojovém vyšetření 
byla tato úchylka očí patrná hned. 
Porucha konvergence s mikrostrabis-
mem divergens způsobily u Honzy 
při pohledu do blízka diplopii (dvojité 
vidění). Chlapec touto poruchou trpěl 
již několik let, proto mu tato skuteč-

nost nepřipadala nijak výjimečná 
a dvojité vidění bral jako normální 
stav. Honza byl v té době žákem 3. 
třídy ZŠ, ve všech předmětech vynikal, 
ale v matematice a českém jazyce ze-
jména při čtení a psaní měl obrovské 
potíže. Nedokázal plynule číst. Právě 
ve 3. třídě byly potíže tak velké, že byl 
z českého jazyka na propadnutí. Spe-
ciální pedagog ze SPC poslal chlapce 
na vyšetření JBV (neurologické i oční 
vyšetření bylo v normě, nález byl ne-
gativní). Po podrobném ortoptickém 
vyšetření a diagnostice diplopie byl 
chlapec odeslán k podrobnějšímu 
vyšetření na oční oddělení, kde byla 
diagnóza potvrzena, lékař předepsal 
tzv. antikorekci a sérii ortoptických 
cvičení. Po nich následovalo cvičení 
zrakové percepce. Přibližně po pěti 
měsících, díky spolupráci s očním lé-
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kařem,  ortoptikou a SPC, byl na základě 
zjištěné diagnózy podán návrh na 
individuální vzdělávací plán a Honza 
postoupil dále do 4. třídy. Po několika 
měsících cvičení se stav opravdu vý-
razně zlepšil, a i když již zřejmě nikdy 
nedojde k úplné nápravě (vzhledem 
k pozdní diagnostice), má Honza ná-
rok alespoň na integraci, na úlevy ve 
škole a mírnější hodnocení a nemusí 
mít obavy z propadnutí. Pokud by 
tato porucha nebyla diagnostikována 
vůbec, pak by ve 3. třídě s největší prav-
děpodobností neoprávněně propadl 
a navíc v pozdějším věku by již náprava 
porušeného JBV nebyla možná. (JBV 
se u dětí vyvíjí a upevňuje cca mezi 
šestým a sedmým rokem věku dítěte.)

Jako druhou kazuistiku bych ráda 
zmínila pozdní diagnostiku těžké am-
blyopie.

Kazuistika druhá

Dívka Aneta, 7 let a 2 měsíce  
Dg.: 
 • těžká slabozrakost jednoho oka,
 • těžká amblyopie o. dx. (tupozrakost),
 • anizometropie: o. dx: +5,25,
 • o. sin: +0,5,
 • hypermetropie o. dx.,
 • porušené binokulární vidění.

Anetka k nám byla poslána též 
ze SPC pro potíže při čtení, poruchu 
soustředění, občasné bolesti hlavy 
a natáčení hlavičky (neurologické 
vyšetření měla v normě). Po podrob-
nějším vyšetření jsme zjistili velmi 
vážnou oční vadu. Anetka má těž-
kou amblyopii (tupozrakost), jedním 
okem vidí ostře pouze na vzdálenost 
jednoho metru! Při osobním poho-
voru s dívkou vyplynulo, že o této 
skutečnosti ví již delší dobu, ale bála 
se, že bude muset nosit brýle, proto 
tento problém nepřiznala! Jak je to 
možné? Při pravidelných prohlídkách 
u pediatra uměla obrázky, písmena 
i čísla na optotypech zpaměti, a tak při 
preventivní zkoušce zraku u pediatra 
odpovídala na veškeré otázky správně. 
Pediatr tak neměl o problému žádné 
tušení. Vlastně ani nemohl, protože 

amblyopie na jednom oku znamená 
sice postižení oka, ale bez viditelných 
organických změn, a pokud je zkouška 
zrakové ostrosti v pořádku, pak vlastně 
ani není důvod k dalšímu podrobněj-
šímu vyšetření. Naneštěstí se objevily 
průvodní jevy, charakteristické pro 
tuto oční vadu. Anetka začala mít 
velké potíže ve škole hlavně při čtení, 
psaní, k večeru se opakovaly bolesti 
hlavy, velká únava, slzení a pálení očí, 
šeroslepost, světloplachost, mrkání, 
časté mnutí očí .  Bohužel většina 
těchto potíží byla přisuzována těžké 
alergii. Na ortoptiku byla dívka poslána 
opět ze SPC právě pro poruchy učení 
nejasné etiologie. Po diagnostice am-
blyopie na ortoptice byla Anetka ihned 
poslána k očnímu lékaři, který potvrdil 
a upřesnil diagnózu, předepsal korekci, 
okluzor a pleoptická cvičení. Přesto, že 
začala Anetka s intenzivním pleoptic-
kým cvičením tupozrakosti, byli rodiče 
upozorněni na skutečnost, že se jedná 
o velice pozdní diagnostiku, která 
v tomto věku může znamenat trvalé 
následky. Nasazením správné korekce 
(brýlí), cvičením tupozrakosti, cviče-
ním zrakové percepce došlo naštěstí 
poměrně brzy ke zlepšení a ustoupení 
potíží. Anetka je však bohužel jedním 
z mála dětí, u nichž byla léčba i při 
tak pozdní diagnostice úspěšná a bez 
větších následků. U mnoha pozdních 
diagnostik amblyopie bývá léčba vel-
mi náročná a v mnoha případech již 
s trvalými následky, zejména v podobě 
poruch binokulárního vidění, šilhání či 
trvale snížené ostrosti (vidění). U Ane-
tky se jednalo skutečně o velmi pozdní 
diagnostiku těžké amblyopie (7 roků 
a 2 měsíce), u některých případů již 
k nápravě vůbec nemusí dojít. Ideální 
věk k odhalení amblyopie je mezi 
druhým a třetím rokem. Čím je dítě 
starší, tím je šance na úspěšnou léčbu 
sice menší, nikoli však beznadějná 
(u dětí starších sedmi let bývá náprava 
již velmi složitá, ale určitá šance na 
zlepšení stále ještě je). Z praxe víme, 
že mýtus o léčbě „do šesti let a dost“ 
se již nezakládá na pravdě. Ze statistiky 
víme, že léčba i pozdě diagnostikované 
amblyopie stojí za zkoušku! V mnoha 
případech byla léčba i v tomto věku 

(6–9 let) úspěšná. Většinou se sice ne-
podaří úplná náprava, avšak i částečná 
náprava stojí za tu námahu. Veškerá 
tato tvrzení máme podložena lékař-
skými nálezy. 

Co říci závěrem? 

Myslím, že si mohu za všechny 
ortoptisty povzdychnout nad tím, jak 
některé maminky velmi lehkomyslně 
přecházejí a podceňují možnost výskytu 
oční vady u svého dítěte. Velmi často 
se setkáváme s názorem: „...prevence? 
To je zbytečné, ona vidí i mravence na 
zemi,“ „...ne ne, malý nemůže mít oční 
vadu, vždyť on vidí každé letadlo na 
obloze, zakopává proto, že je nemotora!“ 
„ale ne, ona určitě nemůže mít žádnou 
oční vadu, vždyť sbírá každý drobeček 
na zemi, hlavičku natáčí po manželovi, 
podívejte, jsou stejní...“ Ano, ale takto 
může vidět i dítě s těžkou amblyopií (tu-
pozrakostí), nikdo z nás na první pohled 
nepozná, jestli se dítě dívá jen jedním 
okem, nebo oběma očima! Pokud dítě 
viditelně nešilhá, pak věřte, že si ničeho 
nevšimnete! Pamatujte, lépe je dítě ne-
chat vyšetřit zbytečně než pozdě! 

Dítě se vyvíjí, roste. Vývoj zraku a ze-
jména pak JBV se upevňuje mezi šestým 
až sedmým rokem, proto doporučujeme 
kontrolní vyšetření 1× za rok do sedmi 
let věku dítěte.

Mgr. Martina Hamplová
Mgr. Jana Svobodová
hamplova@ortoptika.com
www.ortoptika.cz
www.ortoptika.com

Amblyopie, která bývá hlavní 
příčinou poruch jednoduchého 
binokulárního vidění, neznamená 
dioptrie. Amblyopii nelze odstra-
nit operací, jediná možná léčba 
je včasná diagnostika, cvičení 
a náprava jednoduchého binoku-
lárního vidění.
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DIPLOPIE 
z pohledu ortoptisty 
u nás a ve světě
Přestože jsme se již  v  ča-

sopise Česká oční optika 
o této problematice zmiňovali, 
dovolila jsem si toto téma ještě 
jednou do časopisu zařadit. 
Léčba diplopie je totiž obtížná 
a zdlouhavá a pacientů s touto 
diagnózou stále přibývá.

O problemat ice  d ip lop ie  se 
v  ortoptice v posledních letech velmi 
často diskutuje. Zejména zaznívá otázka, 
jaká je vhodná nejvyšší věková hranice 
pro ortoptické cvičení. Také přibývá 
velké množství dospělých pacientů s di-
plopií při paralytickém strabizmu, který 
může vzniknout například v důsledku 
autonehod, prodělaných mozkových 
příhod, při roztroušené skleróze nebo 
u nestrabujících pacientů s insuficiencí 
konvergence a podobně.

Diplopie vzniká v důsledku zobrazení 
obrazu na neidentické body retiny. Ve 
fixujícím oku je obraz zobrazen ve fovee, 
v uchýleném oku je obraz zobrazen na 
nekorespondující periferní místo sítnice. 
Diplopie vzniká nejčastěji u získaného 
paralytického strabizmu (viz příklady 
výše), tedy při již vytvořeném binoku-
lárním vidění. Dále se můžeme setkat 
s paradoxní diplopií, která může vznik-
nout po operaci strabizmu.

U dětí dochází k velmi rychlé adapta-
ci na diplopii, takže si ji děti neuvědomu-
jí. V důsledku vzniku strabizmu a diplopie 
dochází také ke vzniku amblyopie a ano-
mální retinální korespondence. Dospělý 
člověk se adaptuje na diplopii pomalu, 
proto je u dospělých pacientů diplopie 
velmi obtěžující. Kromě špatné orienta-
ce v prostoru se objevuje např. závrať 
či nevolnost a samozřejmě psychické 

problémy vzniklé v důsledku špatného 
začlenění se do společnosti, pracovního 
procesu a podobně. 

Dotazník na téma léčby 
diplopie ve světě   

O příčinách vzniku diplopie, formách 
a možnostech léčby se zmiňovala již 
dříve kolegyně Mgr. Martina Hamplová 
(kazuistiky v ČOO 1/2014 a 3/2014). 
Zajímalo mě, zdali a jak probíhá diagnos-
tika a léčba diplopie ve světě. Proto byl 
připraven dotazník s otázkami, které se 
týkaly diplopie, a byl rozeslán ortoptis-
tům z celého světa – členům Meziná-
rodní ortoptické asociace (International 
Orthoptic Association, IOA) a členům 
Evropské ortoptické asociace (Orthop-
tistes de la Communauté Européenne, 
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OCE). Dotazník obsahoval pět základních 
otázek. Vyplnilo jej 24 kolegů ortoptistů 
z celého světa. Jejich odpovědi se nej-
více lišily zejména u otázky č. 1, 4 a 5. 

Otázka č. 1
Které testy používáte k odhalení diplopie?
Odpověď: Mezi nejčastěji používané tes-
ty k odhalení diplopie v ortoptice patří 
u nás zejména Bagoliniho skla, Worthův 
test a prizmata. Ortoptisté ze všech států 
uvedli prizmata a Bagoliniho skla. Dále 
se nejčastěji používá Maddoxův test, 
který u nás nyní již příliš nepoužíváme. 
Worthův test uvedla necelá polovina 
dotázaných.

Otázka č. 2
Pomocí čeho léčíte diplopii v ortoptické 
ambulanci?
Odpověď: Léčba diplopie probíhá téměř 
ve všech zemích stejně jako u nás, nej-
častěji pouze pomocí prizmat. Léčba se 
samozřejmě doplňuje o cvičení motility 
a konvergence. Ortoptisté ze čtyř států 
uvedli, že se léčbou diplopie zatím ne-
zabývají, ale že se s touto problematikou 
již seznamují.

Otázka č. 3
Cvičíte ortoptiku u dětských i dospělých 
pacientů s diplopií?

Odpověď: Většina ortoptistů uvedla, 
že provádí léčbu diplopie u dětských 
i dospělých pacientů. Stejně tak je 
tomu i v naší republice.

Otázka č. 4
Setkáváte se ve své ortoptické am-
bulanci s  pacienty s  diplopií, které 
k vám odeslal pouze oční lékař, nebo 
také s pacienty od jiných lékařů?
Odpověď: V některých zemích pracují or-
toptisté pouze s pacienty, kteří přicházejí 
s doporučením od oftalmologů, přibliž-
ně 70 % dotázaných ortoptistů uvedlo 
spolupráci např. s pediatry, neurology či 
endokrinology. U nás pracují ortoptisté 
pouze na základě indikace očního lékaře 
(ortoptické statusy a ortoptická cvičení). 
V posledních letech však zaznamenává-
me vysoký nárůst dospělých pacientů 
s diplopií, kteří byli odesláni k oftalmolo-
govi od neurologů a následně se dostá-
vají do ortoptických ambulancí primárně 
k základnímu ortoptickému vyšetření 
(ortoptický status), někteří také následně 
k zahájení ortoptického cvičení. 
 

Otázka č. 5
Jakou tolerujete nejvyšší věkovou hra-
nici u dítěte pro ortoptické cvičení, aby 
u něj po ortoptickém cvičení nevznikla 
diplopie?

Odpověď: Horní věková hranice u paci-
entů s indikací pro ortoptické cvičení se 
pohybovala mezi 8 až 17 rokem. V osmi 
letech je například ukončeno ortoptické 
cvičení v Anglii, Brazílii či na Novém 
Zélandu. Jako průměrný věk pro ukon-
čení ortoptického cvičení byl nejčastěji 
uváděn věk kolem 12 let. Vyšší věkovou 
hranici zmínili např. ortoptisté ze Švý-
carska nebo z Austrálie. Téměř všichni 
ortoptisté však zdůrazňovali individuální 
rozhodnutí pro indikaci ortoptického 
cvičení na základě předchozích vyšet-
ření. U dospělých pacientů s diplopií 
provádí ortoptisté cvičení z 90  % pouze 
na základě indikace zejména očního 
lékaře, v některých zemích také na zá-
kladě doporučení neurologa, pediatra či 
endokrinologa. U nás provádí ortoptisté 
ortoptické cvičení pouze na základě in-
dikace očního lékaře přibližně do 12 let. 
Starší děti jsou doporučovány spíše 
ojediněle. Dříve se u nás ukončovalo 
ortoptické cvičení mezi šestým a osmým 
rokem, ale výsledky cvičení u starších 
dětí prokázaly, že cvičení má pozitivní 
efekt také u dětí ve vyšším věku. Je pouze 
nutné dítě pro toto cvičení správně in-
dikovat (např. dítě se strabizmem s větší 
úchylkou než 10 stupňů by nemělo být 
na ortoptické cvičení indikováno).

Závěr   

Léčba diplopie je velmi obtížná 
a zdlouhavá. Dotazník poukázal na fakt, 
že ortoptista nepracuje pouze s pacienty 
s amblyopií či strabizmem. Vyšetřovací 
metody pro odhalení diplopie se v jed-
notlivých zemích liší stejně jako věková 
hranice pacientů s diplopií pro indikaci 
k ortoptickému cvičení. Z výsledků dále 
vyplývá, že většina ortoptistů spolupra-
cuje nejen s oftalmology, ale zejména 
s neurology, a že neurologických paci-
entů s diplopií neustále přibývá.

Mgr. Andrea Jeřábková
předsedkyně ČSO, 
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně
andrea.jerabkova@email.cz
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Pacient cvičící v ortoptické ambulanci.
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Král Himálaje Radek Jaroš 
je nejúspěšnější český ho-

rolezec, který jako první Čech 
a 15. horolezec světa vystoupil 
na všech 14 světových osmiti-
sícovek bez použití kyslíkového 
přístroje. První z nich, Mount Eve-
rest, zdolal v roce 1998, poslední, 
druhou nejvyšší horu světa, obá-
vanou K2, v  červenci loňského 
roku. O svých expedicích pořádá 
přednášky, promítání a besedy, 
je autorem několika filmových 
dokumentů. Vydal knihy Hory 
shora (o zdolání prvních šesti 
osmitisícových hor), dialog dcery 
a otce Hory, má panenko a Hory 
shora 2, která shrnuje příběhy 
z dalších sedmi osmitisícovek.

Jakou úlohu ve Vašem životě hraje 
zrak?

V podstatě je to dost divná otázka. Samo-
zřejmě že obrovskou a nevím, jestli má 
cenu se na toto téma příliš rozepisovat. 
Nicméně sport a činnost, kterou dělám, 
je hodně o vnímání, o zraku. Na hory 
lezu, abych viděl jejich krásu, mohutnost 
a abych se jim mohl poklonit. Navíc se 
je snažím přiblížit i dál lidem, protože 
tu krásu, co vidím já, a z výšek, odkud ji 
vidím, má možnost na vlastní oči spatřit 

jenom mizivé procento lidí. A tak moje 
knihy, fotografie a filmy z hor hrají neza-
stupitelnou roli...

Co Vás v poslední době uhodilo do očí?
Byla to smrková větev, když jsem na běž-
kách projížděl svojí rodnou Vysočinou.

Jaká kniha, obraz či jiné umělecké dílo 
Vás v poslední době oslovily?
Jsem přírodní typ a tak je pro mě 
největší radostí, inspirací a kulturou 
krajina. Jsem rád, že konečně i k nám 
přišla zima, jak má být. Sníh a tím pá-
dem krajina plná nových tvarů, obrazů 
a překvapení. 

Kdy Vám naposledy oči zářily nadšením?
Samozřejmě že nejvíc po návratu z mé 
poslední expedice na K2, kdy jsem se 
stal jako teprve 15. člověk na světě 
držitelem titulu Král Himálaje – tedy 
získal jsem tzv. Korunu Himálaje po 
vylezení všech osmitisícovek, které na 
naší planetě jsou. A nejvíc mi určitě 
zářily, když jsme přiletěli domů a na 
letišti na nás čekalo víc než 200 lidí. 
Stejně tak když doma v Novém Městě 
na Moravě přišlo tisíc lidí na náměstí. 
Neuvěřitelný. A mám taky radost, když 
na mých přednáškách září lidem oči 
nadšením z toho, co vidí.

Co (nebo koho) byste střežil jako oko 
v hlavě?
Svoje oči. I když úplně uchránit nejdou. 
Čas běží a bohužel většinu z nás to potká. 
Stařecká vetchozrakost… Pruda je to, 
učit se nosit brejle.

Kdy je podle Vás potřeba mít oči na 
stopkách?
Každej to máme jinak. Hodně jde o práci 
nebo o činnost, kterou děláme. Já je 
musím mít na stopkách, když se pohy-
buju neznámým lavinovým terénem, 
ledovcem plným trhlin stovky metrů 
hlubokých ukrytých pod sněhem, když 
jsem ve stěně a nade mnou visí tuny 
ledu. Ale i na kole nebo – a to nejvíc – 
když řídím auto!

Nad čím přivíráte oko a nad čím naopak 
ne?
Určitě každej z nás přivírá oči nad činnos-
tí našich dětí. Ale samozřejmě že to musí 
být „odtud potud“. Potom je potřeba 
nastoupit se svou zkušeností, autoritou 
nebo převahou síly :)

Otevřel Vám někdy někdo oči?
Život. Ve svých krásných i nepříjem-
ných podobách. Člověk se učí a je 
překvapovanej po celou svou životní 
etapu, sbírá zkušenosti a spousta z nich 

Jak to vidí
RADEK JAROŠ
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mu oči prostě otevře! A je to dobře, je-
nom je třeba si z toho vzít ono správný 
ponaučení.

Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?
Tak to je různý, záleží samozřejmě na 
situaci. Někdy jde o úplnou maličkost 
nebo pozornost. Klidně to může být 
i jedno slovo.

Existuje výjev, na který nikdy neza-
pomenete?
Celý život je miliarda výjevů a na žádný 
z nich je dobrý nezapomenout. Protože 
každý z nich nám přináší zkušenost nebo 
nás nějak obohacuje. Ať už pozitivně, 
nebo negativně. Ale jenom díky nim 
jdeme dál. 

Na co se nejraději díváte?
Na krásný věci. Existují ale různý měřítka 
toho, co je to krása, a to je to krásný! Ka-
ždý z nás vnímá stejnou věc jinak, a to je 
dobře. Ruina zarostlá v křoví a kopřivách 
je pro jednoho něco nepěknýho a pro 
druhého nádherná věc. Vidí v ní i minu-
lost, osudy lidí, posun času. 

Co Vás obvykle upoutá na první pohled?
Krásná a výrazná věc. Může jít samo-
zřejmě o cokoliv. Pěkná žena, nádherná 
stavba, historická stavba, krajina... 

Jaké místo na světě podle Vás stojí za 
vidění?
Každé. Naštěstí vidíme každý z nás krásu 
jinde a v něčem jiném. Hory, moře, lesy, 
poušť, zbořeniště.

Které místo v  české krajině je pro Vás 
nejmalebnější?
Jsem z Vysočiny a tak trochu patriot. 
Nemůžu odpovědět jinak, než že v okolí 
Blatin, Samotína, Milov je krajina nejhez-
čí. Fantastická záležitost je horské kolo, 
které je pro mě nejenom prostředek pro 
trénink, ale během několika hodin se na 
něm dá prozkoumat obrovská rozloha 
a zákoutí, kam bych v životě pěšky ne-
došel. Kolo je pro mě něco jako tykadla.

Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
Chtěl bych vidět do minulosti. Budouc-
nost si tvoříme sami a občas ji dokážeme 
i ovlivnit. Minulost je tajemná věc a his-
torie se, ať chceme nebo nechceme, 
překrucuje, mění a není objektivní. Bylo 
by hodně zajímavý vidět ji na vlastní oči.

V kom vidíte hrdinu?
V každém, kdo dělá smysluplnou práci. 
A pokud ji dělá ještě s přínosem pro jiné, 
má moji úctu. 

Jak by vypadaly brýle Vašich snů?

Mým snem by bylo brýle nemít. Když už, 
tak jenom sluneční někde na horách, na 
kole, na pláži...

Jaký vhled a  poučení Vám dává Vaše 
práce?
Mám obrovský štěstí, že jsem si udělal 
práci ze svého koníčka. A téměř všechno, 
co dělám, se točí okolo toho. Je pravda, 
že lidi si myslí, že si pouze jezdím po 
expedicích, lezu po horách a užívám 
si. Pravda je taková, že to, co je vidět, je 
jako ledovec na moři. A devět desetin je 
pod vodou – to je ta práce. Naučila mě 
spoustu věcí, hlavně samostatnosti. A to 
jak na horách, tak právě v práci. 

Co je podle Vás očividné?
Spousta věcí. Bohužel hodně očividné je 
to, že na naší politické scéně jde lidem 
většinou spíše o jejich ego a byznys než 
o službu nám, občanům této země. 

Co byste podnikl jako neviditelný?
Tak to by byl mazec. Nevím, ale mám 
tušení...

Kdy jste naposledy přišel – viděl – zvítězil?
Pokud to vezmu profesně, tak při expe-
dici K2 2014.

Za rozhovor poděkovala redakce.
Foto: z archivu Radka Jaroše.
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PRVNÍ JARNÍ 
DEN – NOVÉ 
BRÝLE VEM!
Přestože podobné lidové mou-

dro patrně neexistuje, klidně 
by se mohlo v  letošním roce 
dostat do širšího povědomí. 
Mezinárodní veletrh oční optiky, 
optometrie a oftalmologie OPTA 
2015 se totiž bude konat ve 
dnech 20. až 22. března, takže 
vystavovatelé a návštěvníci přiví-
tají jaro na brněnském výstavišti. 

Samozřejmě to asi nebyl největší 
důvod přesunu termínu, o kterém roz-
hodli sami vystavovatelé v průzkumu 
realizovaném společností Veletrhy 
Brno ve spolupráci se Společenstvem 
českých optiků a optometristů. Spole-
čenstvo je jako každoročně spolupo-
řadatelem akce, partnery jsou Optická 
únia Slovenska a Česká kontaktologická 
společnost.

S novým termínem jsme upravili 
také otevírací dobu veletrhu. V pátek 
a v sobotu bude OPTA k dispozici 
návštěvníkům od 9.00 do 19.00 hodin, 
v neděli pak od 9.00 do 14.00 hodin. 
Zvýrazněným tématem je letos DESIGN 

& TREND, což se promítne i do soutěže 
o nejlepší exponáty TOP OPTA a TOP 
OPTA odborné veřejnosti. „Současný 
trend v optice a optometrii samozřejmě 
přímo souvisí se současným trendem 
používání zraku – zpohodlnění vidění 

VELETRHY   autor: Jiří Erlebach
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a ochrana zraku při práci s počítačem, 
tabletem nebo chytrým telefonem je to, 
co dnes aktuálně potřebujeme, a proto 
se i naše profese a její průmysl orientuje 
tímto směrem, ať už jde o ochranu 
před modrým zářením, speciální skla 
odlehčující akomodaci při náročném 
sledování monitorů počítačů nebo 
o ideální kancelářské brýle a mnohé 
další technologie a s nimi spojené 
speciální metody provádění refrakce,“ 
říká ke zvýrazněnému tématu Richard 
Baštecký, prezident SČOO.

OPTA se bude tradičně konat 
v pavilonu B, kde bude také umístěn 
Lectures Point pro akce odborného 
programu. Zvýrazněné téma veletrhu 
se promítne i v přednáškách a seminá-
řích, například v přednášce o spojení 
designu a moderní technologie 3D tis-
ku.  „Cenově dostupné technologie 3D 
tisku a 3D skenování nacházejí ideální 
uplatnění všude tam, kde se hodí výro-
bek přizpůsobovat zákazníkovi přesně 
na míru. Právě proto v dohledné době 
jistě najdou širší uplatnění také v oční 
optice. Seznámíme vás s jejich širokými 
možnostmi i potenciálním uplatněním 
v české praxi,“ slibuje Ing. Jan Homola, 
který přednášku připravuje.

OPTA PARTY – setkání 
optiků, optometristů 
a oftalmologů v novém 
kabátě 

Další změna se týká AFTERPARTY 
a myslíme si, že všechny účastníky 
nadchne. Po několika letech jsme 
se rozhodli změnit nejen formát, ale 
i umístění sobotního setkání optiků, 
optometristů a oftalmologů. SČOO 
a Veletrhy Brno ve spolupráci s firmou 
SAFILO připravují sobotní OPTA PARTY 
v nádherných prostorech brněnského 
SONO CENTRA. Multifunkční kulturní 

prostor je vyhlášený svou akustikou a za 
poměrně krátkou dobu si získal pověst 
nejlepšího brněnského koncertního sálu 
– pro svou show si jej vybrala například 
Aneta Langerová, Jarek Nohavica či sku-
piny Laibach anebo Smokie. První jarní 
den 21. března bude tedy zakončen ve 
velkém stylu. Začátek OPTA PARTY bude 
ve 21.00 hodin, na programu je módní 
show s vystoupením jedné z hvězd čes-
koslovenské hudební scény. Doprava od 
brněnského výstaviště bude zajištěna, 
o konkrétním programu vás budeme 
informovat v e-letteru. 

Styling Point se již 
rýsuje!

Když jsme na loňském ročníku ve-
letrhu OPTA zorganizovali Styling Point, 
byli jsme příjemně překvapeni zájmem 
návštěvnic o tuto akci. Proto jsme se 
rozhodli v tomto trendu pokračovat, ne-
boť moderní líčení a úprava celkového 
vzhledu znásobená správnými brýlemi 
rozhodně spadá pod zvýrazněné téma – 
DESIGN & TREND. Ve spolupráci s firmou 
Mary Kay nabídneme návštěvnicím 
balíček „OPTA tvář 2015“, který obsahuje 
nejen teoretické poradenství týkající se 
péče o pleť a líčení, ale také praktické 
ukázky včetně úpravy vlasů plus foto 
před a po líčení. Dáma s nejvýraznější 
a nejlepší proměnou pak získá kosmeti-
ku v hodnotě 2 000 Kč. O možnosti při-
hlásit se na tuto akci budeme informovat 
účastníky prostřednictvím e-letteru.

Jak se dostat na veletrh?    

Pro členy SČOO a OÚS máme opět 
připraveny OPTA klubové karty s mož-

ností vstupu na veletrh zdarma, a to 
nejen letos, ale také v příštím roce. 
Vystavovatelé mají k dispozici firemní 
pozvánky, takže mohou pozvat své 
zákazníky na veletrh také zdarma. 
Samozřejmě je možná také registrace 
na webu, kde lze koupit vstupenku za 
130 Kč. Na místě pak bude vstupenka 
k dispozici za 300 Kč. Nejbližší vstup 
k pavilonu B na brněnské výstaviště je 
pavilonem E, otevřen bude také vstup 
na hlavní bráně u zastávek brněnské 
MHD. Místo k zaparkování naleznete 
v Expoparkingu či na parkovištích kolem 
výstaviště. Každý návštěvník při vstupu 
obdrží katalog s plánkem pavilonu, takže 
pro něj nebude problém najít si ty své 
vystavovatele.

Co letos uvidíme?    

Na veletrh OPTA je zatím přihlášeno 
bezmála šedesát vystavovatelů. Na od-

20.–22. 3. 2015
Brno – výstaviště, pavilon B

Provozní doba pro návštěvníky
pátek 20. 3.:   9.00–19.00 hod.
sobota 21. 3.: 9.00–19.00 hod. 
neděle 22. 3.: 9.00–14.00 hod.

Vstupné 
Vstup na základě OPTA klubové 
karty – zdarma.
Vstup na základě registrace na 
webových stránkách – 130 Kč.
Základní vstupné pro odborné 
návštěvníky na místě – 300 Kč.
Doporučujeme vstup na veletrh 
přes pavilon E.

OPTA PARTY
sobota 21. 3. od 21.00 hod. v pro-
storách SONO CENTRA

Brýle ze 3D tiskárny padnou jako ulité.
 foto: Jan Homola

Proměna návštěvnice Styling Pointu.
 foto: BVV
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borné návštěvníky se v pavilonu B bu-
dou těšit například společnosti: AGLA-
JA, ALCON PHARMACEUTICALS, AMBG 
LTD, ARDIX, ARES SK, ESSILOR, EYE 2000, 
FINEST TRADE, JOHNSON & JOHNSON, 
METZLER INTERNATIONAL, Mr. GAIN, 
NEW LINE OPTICS, OCULUS, OPTIKA 
ČIVICE, OPTILAND, PRONAP CZECH 
REPUBLIC, RODENSTOCK ČR, SAGITTA, 
SOVER a další. Některé firmy pojmou 
svou účast v Brně jako opravdovou 
show – například SAFILO bude v so-
botu pořádat módní přehlídky svých 
značek. Společnost FINEST TRADE se 
zase rozhodla první den veletrhu lákat 
návštěvníky na svou expozici hudební 
produkcí. Pozadu určitě nezůstanou ani 
další vystavovatelé – rozhodně bude na 
co se dívat!

Zkrátka – jako je jaro symbolem 
pro nový začátek, kdy se vše probouzí 
do nové krásy, tak bude OPTA plná 
novinek, krásného designu a nových 
trendů v oboru. Těšíme se na setkání na 
brněnském výstavišti!

Jiří Erlebach
Veletrhy Brno, a.s.

Foto: Petr Gabzdyl, Eva Klapalová

AGLAJA s.r.o. 
Alcon Pharmaceuticals (Czech Re-
public) s.r.o. 
AMBG, LTD s.r.o. 
ARDIX, spol. s r. o. 
ARES SK, s.r.o. 
BETA OPTIK CS OPTICAL s.r.o. 
České vysoké učení technické v Praze 
DEVELOPTIC s.r.o. 
Dušan Osúch 
ELSA Trading s. r. o. 
ESSILOR - OPTIKA, spol. s r.o. 
EYE 2000 s.r.o. 
Finest Trade s.r.o. 
HNS mechanix s.r.o. 
Ing. Jiří Chyba - SILLUSTANI 
Ing. Robert Kebl - K + L TRADING 
Ing. Zbigněv Balon - INTEROPTIC 
IQ PRISMA SP. Z O. O. 
Jaromír Merta - STYL OPTIK 
JAWPRO Distribution s.r.o. 
Johnson & Johnson, s.r.o. 
KOEFICIENT s.r.o. 
Luxottica Central Europe Kft. 
MARE spol. s r.o. 
Masarykova univerzita Brno 
Metzler International s.r.o. 
Mr. Gain s.r.o. 
Nadační fond Českého rozhlasu 
New Line Optics, s.r.o. 

OCULUS, spol. s r.o. 
Omega Optix, s.r.o. 
Optika Čivice s.r.o. 
Optika Žácka, s. r. o. 
OPTILAND, s.r.o. 
Petr Kazda - Breitfeld & Schliekert
POL OPTIC, spol. s r. o. 
PRONAP Czech Republic s.r.o. 
REGINA IMPORT, s.r.o. 
Rodenstock ČR s.r.o. 
Rodomark s.r.o. 
Safilo S.P.A., organizační složka 
SAGITTA Ltd., spol. s r.o. 
SERVIS PODNIKATEĽA, s.r.o. 
SILMO 
SNOW-HOW ČR s.r.o. 
SOVER, spol. s r.o. 
Společenstvo českých optiků a op-
tometristů 
Střední zdravotnická škola a VOŠZ 
UNIOPTIK spol. s r.o. 
Univerzita Palackého v Olomouci 
VERMARI S.C. 
VISION OPTIK, s.r.o. 
Vyšší odborná škola zdravotnická 
a  Střední zdravotnická škola 
Wixi s.r.o. 
Zuzana Jelínková - ZuZa optik

Seznam k datu 16. 2. 2015.

Vystavovatelé na veletrhu OPTA
(tučně označené firmy se na veletrhu představí poprvé)



OPTA 2015 
pavilon B
stánek 030
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OPTOMETRIE   autorka: Bc. Radka Samuelová

KONTRASTNÍ 
CITLIVOST
Vyšetření zraku bývá nej-

častěji spojeno s měřením 
zrakové ostrosti ,  tedy čte-
ním drobného černého textu 
na bílém pozadí o  vysokém 
kontrastu. Toto měření však 
neodpovídá vidění v běžném 
životě, které je založeno na po-
zorování předmětů o různých 
velikostech, tvarech a  kon-
trastech. Proto tedy i pacient 
s  dobrou zrakovou ostrostí 
může hlásit, že jeho vidění je 
špatné a   nedostatečné. To 
může být způsobené sníže-
nou kontrastní citlivostí, která 
doprovází například četná oční 
onemocnění a  znepříjemňuje 
nám činnosti běžného života 
obzvlášť za ztížených vizuál-
ních podmínek.

Kontrastní citlivost je definována 
jako převrácená hodnota kontrastního 
prahu, který je vyjádřen minimálním 
kontrastem, kdy lze ještě rozlišit sledo-
vaný cíl. K testování kontrastní citlivosti 
je nejčastěji využívána sinusová mřížka 
(obr. 1). Ta je charakteristická jednot-
livými cykly, jež jsou tvořeny párem 
světlého a tmavého proužku o různých 
hodnotách jasu. Četnost těchto prouž-
ků charakterizuje prostorovou frekvenci, 
která je vyjadřována na jeden úhlový 
stupeň (čar/stupeň). Díky tomu není 
nutné uvádět testovanou vzdálenost.

Nízká prostorová frekvence je vy-
jádřena širokými pruhy (menší počet) 
a vysoká prostorová frekvence úzkými 
pruhy (větší počet). K vyhodnocení 
měření bývá u těchto testů používána 
křivka kontrastní citlivosti, která je buď 
sama vygenerována optotypem, nebo 

si ji lze vytvořit v papírové podobě 
samostatně. 

V podstatě jsou při testování zobra-
zovány disky s rostoucí prostorovou frek-
vencí a postupně klesajícím kontrastem. 
Např. pro prostorovou frekvenci 3 čáry/
stupeň je testováno 5 stupňů kontrastu. 
To znamená, že bude pro tuto pro-
storovou frekvenci zobrazeno 5 disků, 
které budou obsahovat 3 páry světlého 
a tmavého proužku a u kterých bude 
s každým zobrazeným diskem klesat 
kontrast. Poslední viditelný správně ur-
čený disk je označen a přechází se k další 
prostorové frekvenci. V případě spojení 
všech mezních (prahových) disků na 
všech testovaných prostorových frek-
vencích nám vznikne funkce kontrastní 
citlivosti (obr. 2), která charakterizuje, 
co je pro dané oko ještě viditelné, či již 
neviditelné. 
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Existuje hned několik metod pro 
určení posledního viditelného dis-
ku, a to z toho důvodu, abychom se 
vyvarovali příliš ukvapených či příliš 
opatrných určení mřížky při testování. 
Jednou z nejčastějších metod u testů na 
principu sinusové mřížky je určení směru 
proužků (obr. 1), kdy proband určuje, zda 
danou mřížku vidí, či nevidí a zároveň 
určí směr – svislý, doprava nebo doleva. 
Takto lze předejít u horlivých probandů 
určování jejich prahu kontrastní citli-
vosti. Naopak u nesmělých probandů 
by docházelo ke sníženým prahovým 
výsledkům, proto je potřeba si nastavit 
pro všechna testování stejné podmínky 
a pobízet probandy k určování směru 
proužků pro jednotlivé prostorové frek-
vence. Je tedy nutné se ptát: „Skutečně 
již nic nevidíte?“, „Nachází se mřížka ve 
svislé, nebo šikmé poloze?“ Také je dů-
ležité nechávat všem probandům stejný 
čas pro určení polohy. Často je právě 
mezní frekvence vyjádřena diskem, který 
v danou chvíli vidíme i nevidíme, za což 
zodpovídají receptivní pole sítnice. Tento 
psychologický faktor hraje při testování 
velmi významnou roli a každý, kdo tes-
tování provádí, si ho musí být vědom 
a nastavit stejné podmínky pro všechny 
probandy. Před každým testováním jim 
také musí vhodně vysvětlit, co se od 
nich očekává a do jaké míry by se měli 
při testování snažit, aby výsledky byly 
opakovatelné a spolehlivé.

Vlivy, které působí 
na kontrastní citlivost   

Některé nemoci a abnormality mají 
podobnou ztrátu na křivce kontrastní 

citlivosti, tedy omezení či utlumení 
reakcí daných receptivních polí, což má 
za následek nedokonalost vnímaného 
obrazu. Nejčastěji jsou používány tři typy 
poklesů kontrastní citlivosti, ačkoliv byly 
zaznamenány i jiné typy charakteristic-
kých ztrát na křivce kontrastní citlivosti, 
dále jen CS (z angl. contrast sensitivity). 

Například typ 1 ztráty CS je na 
vysokých prostorových frekvencích 
(obr. 3) a je tedy zaznamenán i poklesem 
zrakové ostrosti. Tento typ je projevem 
raných očních onemocnění, jako je 
katarakta, věkem podmíněná makulární 
degenerace apod.

Typ 2 ztráty CS je dán poklesem 
kontrastní citlivosti na všech prostoro-
vých frekvencích (obr. 4) a je způsoben 

pokročilým stadiem výše uvedených 
očních onemocnění. Tento typ bohužel 
nezjistíme jen měřením zrakové ostrosti.

Typ 3 ztráty CS představuje dobrou 
zrakovou ostrost, ale projevuje se po-
klesem kontrastní citlivosti na nízkých 
prostorových frekvencích (obr. 5). Tento 
typ se projevuje u pacientů trpících zá-
nětem zrakového nervu, roztroušenou 
sklerózou, keratokonem, primárním gla-
ukomem s otevřeným úhlem, edémem 
papily, lézí zrakové dráhy, diabetem, 
Parkinsonovou či Alzheimerovou choro-
bou. Jedná se především o onemocnění, 
která postihují celou zrakovou dráhu či 
její část.

Kvalita zrakového systému závisí 
nejen na očních onemocněních, ale také 
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obr. 1  Disky 10 čar/stupeň o různé orien-
taci.

obr. 4 Ztráta CS typ 2, převzato z [1]. obr. 5 Ztráta CS typ 3, převzato z [1].

obr. 2  Funkce kontrastní citlivosti, převza-
to z [1].

obr. 3 Ztráta CS typ 1, převzato z [1].

obr. 6 Poklesy funkce kontrastní citlivosti pro dané rozostření.
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na kombinaci optických a neurálních 
faktorů, které ji ovlivňují podle místa 
působení na sítnici.

Optické faktory určují kvalitu reti-
nálního obrazu. Patří mezi ně aberace 
optické soustavy ( jejich součástí jsou 
tzv. refrakční vady), difrakce a rozptyl 
světla. Vliv aberací a difrakce závisí 
na vlnové délce světla, velikosti pu-
pily, poloze pozorovaného předmětu 
a typu záření, což může být poměrně 
dobře kvantifikováno. Naproti tomu 
rozptyl světla je proces závislý na 
struktuře – nehomogenitách očních 
médií.

Neurální faktory jsou stanoveny 
velikostí a vzdáleností jednotlivých 
retinálních buněk, úrovní procesu od 
retiny k vizuální kůře mozku a vyš-
šími úrovněmi zpracování. Výsledky 
periferních polí jsou však limitovány. 
Centrální vidění je 10× citlivější než 
periferní vidění a mezní frekvence je 
2× vyšší u centrálního vidění. Hlavní 
omezení nervového systému je při 

skotopickém a mezopickém osvětlení. 
Je nutné si uvědomit, že se zvyšujícím 
se jasem prostředí klesá průměr pu-
pily více než se zvyšujícím se jasem 
optotypu. Při nižším jasu prostředí 
a vyšším jasu testovací tabule se 
kontrastní citlivost zvyšuje a naopak.

Testování za binokulárních pod-
mínek je samozřejmě lepší, neboť 
nám ukazuje, jak proband skutečně 
vidí .  Přestože binokulární  vidění 
zrakové ostrosti je o 10 % lepší než 
u monokulárního vidění obou zdra-
vých očí a u probandů s rozdílnou 
zrakovou ostrostí má zraková ostrost 
tendenci inklinovat k lepšímu oku, je 
u kontrastní citlivosti binokulární vi-
dění lepší až o 42 % než monokulární 
vidění každého oka. Pokud je větší 
rozdíl kontrastní citlivosti u obou 
očí, snižuje se součet tzv. binokula-
rity, kde v určité úrovni může dojít 
dokonce k inhibici. Na monokulární 
kontrastní citlivost má vliv také to, 
zda je oko dominantní, nebo zda je 

druhé oko při testování otevřené, či 
zavřené.

Rozostření retinálního 
obrazu  

I nízké rozostření (defokusace) 
v podobě 0,5 dpt může produkovat 
poměrně značnou ztrátu kontrastní 
citlivosti. Proto je nutné korigovat i malé 
refrakční vady. Refrakční chyby tvoří tzv. 
zářezy ve funkci kontrastní citlivosti. 
Nízké refrakční chyby vytváří povrchní 
a široké zářezy, ale vyšší refrakční chyby 
vytváří úzké a hluboké zářezy ve funkci 
kontrastní citlivosti, což má v praxi za 
následek to, že oko je schopné deteko-
vat lépe kontrast na vyšší než na nižší 
prostorové frekvenci. Velmi závisí na 
komplexních interakcích mezi pupilou, 
aberacemi a rozostřením na některých 
prostorových frekvencích.

U hypermetropů se snižuje kon-
trastní citlivost pomaleji kvůli stimu-
lované akomodaci. Naopak u myo-
pických očí bývá větší citlivost ke 
kladnému rozostření než u záporného 
rozostření, kde mohou být naměřeny 
i abnormálně dobré výsledky v někte-
rých prostorových frekvencích. Vyšší 
tolerance k rozostření pramení z nižší 
zrakové ostrosti očí.

V případě rozostření obrazu pomocí 
cylindrické korekce závisí na relativní 
orientaci pozorovaného předmětu, 
hodnotě a ose astigmatizmu. Například 
pokud je rozostření cylindrické korekce 
ve stejné ose jako poloha pozorované 
mřížky, nedochází k žádné změně 
na křivce funkce kontrastní citlivosti. 
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obr. 8  Funkce kontrastní citlivosti pro pootočení osy cylindru 
0,5 dpt.

obr. 7  Funkce kontrastní citlivosti pro pootočení osy cylindru 
0,25 dpt.

obr. 9  Funkce kontrastní citlivosti pro pootočení osy cylindru 0,75 dpt.
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Nejhorší detekce bývá při svislé poloze 
sinusové mřížky. Navíc mohou aberace 
jednotlivých očí indukovat selektivní 
orientační účinky na pozorovaný cíl, 
proto je nutné testovat více cílových 
orientací.

K nejvýraznějším poklesům kon-
trastní citlivosti u zdravých očí dochází 
po 40. roce života a nejvýznamněji 
je ovlivněna po 60. roce života. Mezi 
optické změny patří snížené sítnicové 
osvětlení (jako výsledek věkem podmí-
něné miózy a zvýšené absorpce čočky) 
a zvýšení intraokulárního rozptylu 
světla, neboť oko 20letého člověka 
zprostředkovává na sítnici 3× více světla 
než oko 60letého člověka. Neurální 
změny zahrnují ztrátu neurálních bu-
něk a jejich degeneraci včetně změny 
neurotransmiterů apod. Tyto změny 
se projevují od sítnice po kůru mozku. 
Rovněž rozsáhlé operační techniky jako 
laserové operace a výměny nitroočních 
čoček, které jsou v posledních letech 
rozšířené, mění citlivost na kontrast. 

Měření kontrastní 
citlivosti

V současné době jsou k měření 
kontrastní citlivosti využívány především 
LCD optotypy, kdy testování probíhá pod 
přímou kontrolou počítače a proband 
jen udává odpovědi (obvykle orientaci 
a zda je schopen disk vůbec detekovat). 
Po ukončení testování program zpracuje 
přístupným způsobem výsledky, které 
jsou pak snadněji interpretovány v po-
době funkce kontrastní citlivosti.

V případě, že se zaměříme jen na 
konstrukci testu, nesmíme opomenout, 
že je nutné pro jednotlivou testovanou 

úroveň zahrnout co nejvíce pokusů 
(o stejné prostorové frekvenci i kontras-
tu) pro určování včetně několika variací 
(směry mřížky). Pro snižování kontrastu 
využíváme logaritmickou progresi pro 
zachování rovného zrakového vjemu. 
Samozřejmě tak vzniká celkové omeze-
ní takovýchto testů ve velikosti tabule 
a náročnosti testu, je také nutné udržet 
dostatečnou pozornost probanda po 
celou dobu testování. Během měření je 
nutné udržet externí osvětlení včetně 
jasu tabule, zabránit oslnění či jiným 
rušivým efektům. Při testování je nutné 
používat optimální korekci, abychom 
zabránili rozostření ve vysokých prosto-
rových frekvencích. 

Bohužel ne všechny komerční ta-
bule jsou vhodné k testování funkce 
kontrastní citlivosti, neboť nezahrnují 
testování napříč všemi prostorovými 
frekvencemi a testují kontrastní cit-
livost jen v úzkém intervalu prosto-
rových frekvencí. Mohou nám tedy 
sloužit jen jako doplněk např. ke kla-
sickému zjišťování zrakové ostrosti. Je 
proto nutné si uvědomit, jaké testovací 
tabule měří jaké prostorové frekvence 
a případně je vhodně kombinovat. 

Využití v každodenní praxi je velmi 
obtížné vzhledem k značně omezeným 
informacím o takovém testování. Přes-
to lze vyzdvihnout tři velmi významné 
přínosy: odhalení skryté ztráty zraku 
(oční neuropatie), sledování vlivu léč-
by a informace o rozsahu zrakového 
postižení (určení slabozrakosti). Např. 

pacienti, kteří mají obtíže za šera, lépe 
pochopí svoje problémy na těchto 
testech než na testech zrakové ostrosti. 
Vhodné je také využití u pacientů se 
šedým zákalem, u nichž je možné se 
dobře vyvarovat nehod, které jsou 
způsobeny jejich obtížemi při práci 
za šera. Kontrastní citlivost může být 
snížena i u diabetiků, u kterých se ještě 
neprojevila retinopatie. Nízké prosto-
rové frekvence mohou být zasaženy 
u zánětu zrakového nervu, roztroušené 
sklerózy, Parkinsonovy choroby, otoku 
očního disku, kompresivní léze zrako-
vého nervu apod. Testování kontrastní 
citlivosti slouží k dobrému screeningu 
většiny očních onemocnění.

Dále je možné zachytit snížení 
kontrastní citlivosti u nositelů multi-
fokálních a bifokálních kontaktních 
čoček díky jejich konstrukci. U nositelů 
běžných kontaktních čoček může 
být tato ztráta způsobena edémem 
rohovky, který podle výsledků může 
být detekován až při edému větším 
než 9 %. Uvedené případy představují 
pouze částečný výčet možného využití 
testování kontrastní citlivosti v klinické 
praxi.

Vliv rozostření obrazu 
na kontrastní citlivost   

Pokud obraz není fokusován přímo 
na sítnici, je vzniklý obraz rozostřený, 
což má za následek špatnou kvalitu 

Rozostření
Střední hodnota a smě-
rodatná odchylka

0 dpt 1,5 ± 0,2

+0,25 dpt 1,5 ± 0,2

+0,5 dpt 1,4 ± 0,3

–0,25 dpt 1,5 ± 0,2

–0,5 dpt 1,5 ± 0,3

tab. 1  Střední hodnoty a směrodatné 
odchylky zrakové ostrosti pro dané 
rozostření.

Rozostření
Střední hodnota a směrodatná odchylka

 cyl 0,25 dpt cyl 0,5 dpt cyl 0,75 dpt

ax 1,4 ± 0,2 1,4 ± 0,2 1,3 ± 0,2

ax +10° 1,4 ± 0,2 1,3 ± 0,2 1,3 ± 0,2

ax +20° 1,3 ± 0,2 1,2 ± 0,1 1,1 ± 0,2

ax +30° 1,3 ± 0,2 1,2 ± 0,1 1,0 ± 0,3

tab. 2 Střední hodnoty a směrodatné odchylky pro danou rotaci cylindrické osy.

Proband 
Zraková ostrost

ax ax +10° ax +20° ax +30°

proband A 1,5 1,5 1,2 1

proband B 1,5 1,5 1 0,7

tab. 3 Pokles zrakové ostrosti při daném pootočení cylindrické osy.
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retinálního obrazu, která se projevuje 
poklesem zrakové ostrosti a kontrastní 
citlivosti.

Touto problematikou jsem se 
zabývala ve své bakalářské práci. Při 
testování jsem využívala LCD optotyp 
TOPCON CC-100XP, který obsahuje 
mimo jiné test pro měření kontrastní 
citlivosti. V první analýze jsem zkou-
mala vliv rozostření obrazu za použití 
sférických čoček o hodnotách ±0,25 
dpt a ±0,5 dpt. Do tohoto měření bylo 
zapojeno 29 myopických probandů 
a vliv byl zkoumán binokulárně po 
plném vykompenzování refrakční vady 
a po binokulárním vyvážení. Průměrný 
věk probandů se pohyboval kolem 
hranice 22,1 ± 1,9 let. 

Z tohoto měření vyplývá, že do-
chází k mnohem vyšším poklesům 
při kladné defokusaci, a to jak na zra-
kové ostrosti (viz tab. 1), tak na křivce 
kontrastní citlivosti (obr. 6). Naopak 
zajímavé je, že v případě záporného 
rozostření obrazu docházelo na někte-
rých vyšších prostorových frekvencích 
k lepší detekci mřížky než na předchozí 

prostorové frekvenci a tvořily se tzv. 
zářezy na křivce kontrastní citlivosti. 
Otázkou zůstává, jak by takovou ko-
rekci jedinci snášeli při každodenním 
nošení, neboť většina těchto mladých 
probandů hlásila, že mírné překorigo-
vání jim nečiní žádné obtíže a občas 
to shledávali příjemnější pro testování. 
Výsledky jsou zatíženy hlavně nekon-
trolovanou akomodací pro takovou 
skupinu mladých probandů.

Ve druhé analýze jsem se zabývala 
vlivem pootočení osy cylindru. Mě-
ření probíhalo za plné monokulární 
korekce na skupině 44 probandů 
s astigmatizmem ve věku 22 ± 2 roky. 
U astigmatizmu od 0,25 do 0,75 dpt 
byl cylindr v korekci rotován o 10°, 20° 
a 30°. Výsledky jsou shrnuty v tab. 2 
(porovnává jednotlivá pootočení cy-
lindrických hodnot na zrakové ostrosti) 
a na obr. 7, 8 a 9 (porovnává jednotlivá 
pootočení cylindrických hodnot na 
funkci kontrastní citlivosti). 

Z toho vyplývá, že se zvyšující se 
hodnotou cylindrické korekce nastává 
menší tolerance k rozostření u zrakové 

ostrosti a při testování kontrastní cit-
livosti dochází k rapidnějším a výraz-
nějším poklesům na křivce kontrastní 
citlivosti. Statisticky významné poklesy 
zrakové ostrosti a kontrastní citlivosti 
odpovídaly zahraniční normě (př. 
ANSI Z80.1-2010), ačkoliv se jednalo 
o velmi mladé a nekontrolovatelně 
akomodující jedince. Otázkou zůstá-
vá, jak by na takové změny v korekci 
reagovali starší probandi. Je nutné 
brát v potaz, že každý jedinec vnímá 
rozostření velmi subjektivně, což lze 
dokázat na příkladu, kdy dva probandi 
A a B reagovali naprosto odlišně na 
pootočení osy cylindru, ačkoliv s pl-
nou korekcí dosahovali stejného vizu 
(proband A s korekcí =1,5 =0,75/85 
a proband B s korekcí =1,5 =0,75/55). 
Výsledky jsou shrnuty v tabulce 3 a na 
obr. 10 a 11.

Závěr

Ačkoliv jsem při testování došla 
k relativně dobrým výsledkům rozos-
tření ,  není toto možné aplikovat 
a srovnávat s běžnou refrakční chybou 
v praxi, neboť zde byli probandi nu-
ceni k maximálnímu výkonu a danou 
korekci měli jen několik málo minut. 
Spíše jsme schopni si vytvořit před-
stavu vizuálního výkonu pro testo-
vanou skupinu subjektů při daném 
rozostření. 

Bc. Radka Samuelová
absolventka oboru optiky a optometrie na 
ČVUT FBMI v Kladně
Samuerad@gmail.com
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obr. 10 Funkce kontrastní citlivosti při daném pootočení osy u probanda A.

obr. 11 Funkce kontrastní citlivosti při daném pootočení osy u probanda B.
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Kontaktujte:
CZ: Michael Jakubec, +420 774 147 093
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ZE ŽIVOTA ŠKOL   autorka: Pavla Ghlimová

Učitelky pražské školy 
navštívily 
MĚSTO OPTIKY
Vyučuji odborné předměty na 

Vyšší odborné škole zdra-
votnické a Střední zdravotnické 
škole Alšovo nábřeží 6 v Pra-
ze. Naše škola je zapojena do 
mezinárodních vzdělávacích 
programů, učitelé tak mohou 
vycestovat na odbornou stáž, 
kterou si zařídí. Zahraniční stáž 
na optické škole v  rakouském 
Hall in Tirol, kterou jsem v rámci 
programu Erasmus absolvovala 
s kolegyní Danou Říhovou v roce 
2013, jsem vám přiblížila v minu-
lém čísle časopisu.  

V loňském roce jsem opět pláno-
vala navázat kontakt s nějakou výrobní 
optickou firmou, kterou bychom mohli 
navštívit a rozšířit si tak vědomosti v ob-

lasti různých výrobních postupů, ať už při 
výrobě brýlových obrub, nebo brýlových 
čoček. Tentokrát to však nebylo tak jed-
noduché. Vzhledem k tomu, že jsme ve 
škole omezeni různými termíny, navrhnu 
většinou zahraniční firmě několik našich 
volných termínů, oni si vyberou jeden, 
který je pro ně nejvhodnější, a začnou se 
vyřizovat potřebné náležitosti. Obrátila 
jsem se tedy na několik výrobních firem 
sídlících v EU, z nichž mi většinou slušně 
odpověděli, že je sice těší náš zájem, ale 
že v navrhovaných termínech nemají 
po celou dobu personální kapacitu, 
která by se nám mohla věnovat, nebo 
že mají jiné domluvené projekty. Chápu, 
že přítomnost cizinců ve firmě je zdržuje 
a představení firmy českým učitelům, 
kteří s ní pak seznámí své studenty, asi 
není dostatečnou motivací, ale zatím se 

mi při vyřizování stáží vždy podařilo se 
s oslovenou firmou napoprvé domluvit. 
Nicméně jsem se nevzdala a vysílala 
kontakty dál. Když jsem napsala do 
společnosti Mechanisch-Optische-Me-
tallverarbeitung (MOM) v německém 
městě Rathenow, přišla odpověď, že 
není problém, aby nás v navrhovaných 
termínech přijali. S kolegyní Yvonnou 
Weissovou jsme se tedy vydaly za 
novými zážitky a poznatky do tohoto 
města. S majitelem firmy Wolfgangem 
Schröderem jsme si domluvily program, 
který byl nakonec ještě bohatší, než jsme 
původně předpokládaly. Firma MOM 
spolupracuje v Rathenow s několika 
dalšími firmami, a tak nám pan Schröder 
domluvil návštěvy i těchto pracovišť. 
Ráda bych je všechny ve stručnosti 
představila.
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Společnost Mechanisch–Optische–Me-
tallverarbeitung (MOM)
Podnik založil v roce 1999 Wolfgang 
Schröder. Dnes firma vyrábí kolekce 
obrub pod názvem Grafix (od roku 2010) 
z α-titanu a β-titanu. Jde o celoobruby, 
které jsou však velmi tenké, a čočka má 
místo tradiční střechové fazety po obvo-
du drážku jako u poloobrub se silonem. 
Obruba zapadne do drážky. Čočka by 
měla mít okrajovou tloušťku alespoň 
2 mm, šířku drážky 0,65 mm a hloubku 
drážky 0,6 mm. Také patent na otevírání 
očnic (a zároveň stranic) je jiný, než je 
obvyklé. Tvar obrub se vyřízne laserem 
(QLW Faserlaser 150 W) včetně oček a ra-
men sedel. Ta se pak jen správně ohnou.

Letování (např. šroubky u bezočni-
cových brýlí) se provádí laserem Rofin 
za přítomnosti argonu (svar neoxiduje). 
Laserem Rofin lze na stranici vyrýt na-
příklad monogram, jméno či ornament 
podle přání klienta.

Laserem vyříznuté obrubě se me-
chanicky ohladí hrany v omílacích 
bubnech, kde jsou jako omílací tělíska 
použity plastové hranolky a pecičky, 
dřevěné kousky či skořápky ořechů. 
Obruby se omílají 3 až 5 hodin. Do vel-
kého bubnu se jich vejde 100 kusů. Pak 
se sprchují a suší horkým vzduchem. 
Leštění se provádí buď mechanicky 
přímo ve firmě, nebo se obruby posílají 
na dokonalé plazmové leštění do firmy 
Plasotec (viz dále).

Pro úpravu povrchů se používá 
PVD technologie nebo anodizace. PVD 
technologie (Physical Vapour Deposition 
Technology) je napařování vrstev na 
kovové předměty. Napařovaný materiál 
v pevném stavu (target) se laserovými 
paprsky odpaří a přilne na substrát (tedy 
na kovovou obrubu). Vrstva je z nitridu, 
karbidu či karbidonitridu a je velmi odol-
ná vůči vnějším vlivům. Přitom lze dobře 
regulovat množství a intenzitu barev. 
Anodizace (galvanizace) je elektroche-
mický zušlechťovací proces, kdy se na 
kovové obrubě v elektrolytu působením 
el. proudu vytváří tenká oxidační vrstva 
s potřebnými vlastnostmi. 

Společnost Plasotec
Firma se zabývá leštěním, odstraňová-
ním otřepů, čištěním povrchů různých 

kovových výrobků hlavně pro zdravot-
nickou techniku, kuchyňskou techniku, 
jemnou mechaniku a další obory. Pro 
společnost MOM zajišťuje plazmové 
leštění obrub.

Složení elektrolytu použitého při 
plazmovém elektrolytickém leštění je 
98 % H

2
O a 2–3 % NaCl. Napětí ve vaně 

s elektrolytem je více než 200 V (k za-
pálení plazmy). Leštit lze nerez oceli, 
slitiny chromu a kobaltu, slitiny chromu, 
kobaltu a molybdenu, titan a jeho slitiny, 
některé slitiny hořčíku. Touto metodou 
se dají vyleštit jakékoliv tvary včetně 
vnitřku součástek. Opracovaný povrch je 
odolný korozi, nemá cytotoxické účinky. 
Lze jej vyleštit do vysokého lesku, není 
hrubší než 0,01 mikronů. Plazmová lázeň 

nepřekračuje teplotu 100 °C. Technolo-
gie je šetrná k životnímu prostředí, při 
jejím použití nevzniká škodlivý odpad. 
Použité chemikálie: síran amonný, 
10% kyselina fosforečná k odstraňování 
skvrn, deionizovaná voda.

Povrch obrub se také stále upravuje 
anodizací – elektrochemickým zušlech-
ťovacím procesem, kdy se na obrubě 
v elektrolytu působením el. proudu vy-
tváří tenká oxidační vrstva s výbornými 
vlastnostmi. Tyto procesy jsme viděly 
ve firmě OTR.

Společnost OTR Oberfl ächentechnik 
Firma se zabývá úpravou povrchů. Své 
služby nabízí nejen firmě MOM, ale 
i mnoha jiným firmám, které vyrábějí či 

Výroba brýlových čoček ve firmě Solira.

Účastnice stáže s majitelem firmy MOM, panem Schröderem.
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restaurují kovové předměty. Společnost 
OTR nabízí tyto procesy:
 • Pochromování – cílem je vysoká 
odolnost vůči korozi a běžným 
kyselinám, louhům, plynům, ne však 
proti solím kyselin a chloridu železi-
tému. Povrch předmětu se nejdříve 
obrousí a oleští. Pak se nanese vrstva 
mědi, oleští se (zaručuje přilnavost 
a odolnost proti korozi), vrstva niklu, 
nakonec tenká vrstva chromu (cca 
0,3 až 0,8 μm).

 • Pomědění – elektrolyt může mít 
teplotu mezi 20 a 60 °C. Jelikož 
vrstva mědi za běžných podmínek 
rychle oxiduje, musí být opatřena 
ochranným lakem. Předtím může být 
různými procesy obarvena, čímž se 
docílí dekorativních efektů.

 • Poniklování – elektrolyt může mít 
teplotu 50 až 60 °C. Nanesení vrstvy 
niklu se používá hlavně jako mezi-
vrstva při pochromování.

 • Pozinkování – používá se hlavně 
na ocel (jako ochrana před korozí). 
Elektrolyt má při pozinkování teplotu 
20 až 60 °C. Tloušťka vrstvy může být 
3 až 20 μm. Konečnou chromatizací 
a pečetěním mohou pozinkované 
předměty získat dekorativní barvu 
(modrá, žlutá, černá).

 • Postříbřování – elektrolyt může mít 
pokojovou teplotu. Stříbrné vrstvy 
vykazují vysokou elektrickou a tepel-
nou vodivost.

 • Pozlacování – elektrolyt má také 
pokojovou teplotu, vrstva má dobrou 
trvanlivost. Zlatá vrstva by měla obsa-
hovat nejméně 75 % (18 karátů) zlata. 
Souběžným vylučováním jiných kovů 
se může měnit tvrdost a barva vrstvy.

S vytvářením vrstev souvisejí násle-
dující operace:
 • Leštění – vyžaduje těžší fyzickou práci 
a hodně cviku.

 • Nahřívání – předmět se temperuje 
čtyři hodiny při 220 °C, aby voda, 
která difundovala do předmětu, vyšla 
na povrch a nedocházelo ke zlomení.

 • Otryskávání – opět příprava před 
dalším opracováním. Otryskávání 
korundem či skleněnými perlami se 
používá k očištění od barvy a hru-
bých nečistot.

 • Broušení – též příprava pro další 
úpravu povrchu, např. při pochro-
mování lze pak dosáhnout vysokého 
lesku.

 • Okartáčování – používá se jako pří-
prava strukturovaného povrchu pro 
jeho následnou úpravu.

 • Odmašťování – provádí se před 
galvanizací či před lakováním. Na 
mastnotě nebo zbytcích brusné 
pasty by kov ani lak nedržel. Provádí 
se tekutými, silně alkalickými roztoky. 
Pro intenzivní odmaštění se používá 
ultrazvuk a el. proud (elektrolytické 
odmaštění).

 • Leptání – též příprava povrchu před 
lakováním nebo galvanizací. Provádí 
se kyselinami, aby se odstranila rez 
a eventuální troud (spáleniny). Spolu 
s odmaštěním se dosáhne zcela 
čistých ploch.

Ve firmě se také provádí restauro-
vání kovových předmětů – např. brýlí, 
mosazných a měděných předmětů 
či předmětů z nového stříbra, jako 
jsou staré váhy, svícny, cínové figurky, 
apod.

Kontrola či analýza zkoumaného 
vzorku se provádí přístrojem Bruker 
M1 Mistral, což je spektrometr pro 
nedestruktivní analýzu l ibovolně 
tvarovaných vzorků za použití rent-
genové fluorescenční analýzy (Micro 
XRF). Poloha měřeného místa může 
být přesně vyznačena díky videomi-
kroskopu.

Společnost OBRIRA
Firma vyrábí pomůcky pro slabozraké, 
zdravotně handicapované osoby, pro 
lékaře a jiná povolání.
 • Dalekohledové brýle – monokulární 
do dálky nebo do dálky a do blízka 
(Keplerův systém), binokulární do 
dálky nebo do dálky a do blízka, mo-
nokulár (Galileův systém). U Galileova 
systému musí být osy vzájemně 
rovnoběžné, proto se neprohýbá 
brýlový střed. 

 • Lupové brýle – typ TTL–Lupenbrillen 
vyrábějí individuálně podle přání, 
V = 2,5x, apochromatický čočkový 
systém. Brýle mají obruby z titanu, 
lupy jsou pevně vsazené v brýlových 
čočkách. Typ Klappsystem nabízejí 
se zvětšeními V = 2,5x či V = 2,3x, 
jedná se o apochromatický čočko-
vý systém. Montuje se na jakékoliv 
plastové obruby či na kovové obruby 
s hrazdou. Na té drží otočný systém 
lup, který lze zvednout. Typ RN 420 
a RN 100 představuje brýle pouze 
s lupami místo očnic, spojenými ko-
vovým nosníkem, na něm jsou upev-
něna silikonová sedla či dvojsedlo. 
Stranice mohou být tenké s pružnými 
koncovkami, nebo klasické golfové. 

 • Zrcadlové brýle – jsou určeny pro 
pacienty s Bechtěrevovou chorobou 

Vysloužilý maják z Warnemünde s Fresnelovou čočkou o průměru 300 mm v Optikparku.
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či hemianopsií. Obsahují dvě zrcadla 
přiletovaná k obrubě, která lze indivi-
duálně nastavit.  

 • Zkušební sady skel (sph, cyl) – prů-
měr čoček do ±10 D je 20 mm, nad 
±10 D je 16 mm. Vnější průměr 
s kovovou objímkou je 38 mm, což 
odpovídá mezinárodním normám. 

 • High Led II – System – LED osvětlení 
např. na lupové brýle (pro použití 
v medicíně, jemné mechanice, pro 
slabozraké…).

Průměry čoček jsou cca 14 mm, 
brousí se proto na starých automatech 
Optosupan, které mají malý průměr 
čelistí. Čočky o větším průměru se 
brousí na šablonových i bezšablonových 
automatech WECO (např. čočky do zku-
šebních sad či brýlové čočky pro firemní 
optiku, kam prý jezdí z Rathenow a okolí 
6 000 zákazníků).

Společnost SOLIRA Sonderlinsen
Firma se zabývá výrobou speciálních 
brýlových čoček a brýlových čoček vyš-
ších optických mohutností (nad ±10 D) 
v různém plastovém i skleněném prove-
dení včetně různých indexů lomu a de-
signu ploch. Mohou být jednoohniskové, 
dvouohniskové, tříohniskové, s různými 
tvary segmentů, zátavků či výbrusů. Dále 
lze objednat čočky progresivní, afokální 
do max. dvojnásobného zvětšení, čočky 
prizmatické, bi- nebo plan-konvexní 
(-konkávní), čočky pro korekci aniseiko-
nie, slab-off efect, ochranné či kontrastní 
filtry. Firma vyrábí tyto speciální čočky 
pro řadu světových výrobců čoček.

Ve svém volném čase jsme neopo-
mněly navštívit některé zajímavosti ve 
městě, související s optickou výrobou.

Muzeum optiky (Optik-Industrie-
Museum-Rathenow)
Jeho expozice zahrnuje vývoj optické 
výroby v Rathenow (obruby, brýlové 
čočky, mikroskopy, zabrušování brýlo-
vých čoček do brýlí, Fresnelovy čočky 
pro majáky, fotografická technika...) od 
začátků výroby před 200 lety až po sou-
časnost. V expozici lze také zhlédnout 
historický film o výrobě skleněných 
brýlových čoček. Kdyby bylo muzeum 

blíže ku Praze, byl by to zajímavý výletní 
cíl pro naše studenty. 

Optikpark s expozicí ve staré sýpce
Na okraji města u řeky Havel se rozprostí-
rá Optikpark – velký park s mnoha kvě-
tinovými záhony a výsadbami (v době 
naší přítomnosti se zrovna připravovala 
zahradnická výstava) a venkovní expozicí 
zrakových klamů a různých posterů týka-
jících se optiky. V parku je umístěn jeden 
z největších brachymediálních teleskopů 
na světě. Na řece Havel je instalován 
vysloužilý maják z Warnemünde na se-
verním pobřeží Německa s Fresnelovou 
čočkou o průměru 300 mm, vyrobenou 
v Rathenow. V sýpce se nachází stálá ex-
pozice starých strojů dříve využívaných 
k sušení a separaci obilných zrn. 

Po skončení naší stáže jsme s kole-
gyní měly dobrý pocit, že jsme ji do po-
slední chvíle využily, navázaly kontakty 
s uvedenými firmami a viděly i dozvě-
děly se maximum. Nezbývá, než totéž 
popřát všem, kteří se na nějakou stáž 
chystají, ať jsou to učitelé, nebo studenti.

 
Pavla Ghlimová
učitelka praktických odborných předmětů
VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží 6, Praha 1 
ghlimova@szspraha1.cz
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Rathenow

Město Rathenow leží v Braniborsku 
na řece Havel, přibližně 70 km západně 
od Berlína. Žije v něm 24 643 obyvatel.

Rathenow je známé jako kolébka 
optického průmyslu v Německu. V roce 
1801 obdržel farář Johann Heinrich 
August Duncker privilegium vybu-
dovat optickou továrnu na výrobu 
optických přístrojů. Duncker vyráběl již 
o několik let dříve mikroskopy a brýle, 
vynalezl také brusku na výrobu čoček, 
kterou si nechal patentovat. Továrna 
pod pozdějším názvem Rathenower 
Optischen Werke (ROW) patřila po de-
setiletí k nejvýznamnějším výrobcům 
čoček a optických přístrojů v bývalé 
NDR a zaměstnávala převážnou část 
obyvatel města. Díky dvousetleté tra-
dici optické výroby se městu dodnes 
říká Město optiky.
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ZAJÍMAVOSTI   překlad: redakce

Změny oka 
VE STAVU 
BEZTÍŽE
Při pobytu ve vesmíru působí 

mikrogravitace, což zname-
ná, že ve srovnání s povrchem 
země je účinek přitažlivosti 
zemské velmi slabý. Téměř úpl-
ná absence zemské přitažlivosti 
má dalekosáhlé dopady na celý 
organizmus, neboť život na 
Zemi je přizpůsoben gravitaci. 
Kosmonauti měřili až o osm 
centimetrů více, protože páteř 
se ve stavu beztíže prodlužuje. 
Je dobře známo, že kosmo-
nauti, kteří ve vesmíru pobývali 
delší dobu, si již během pobytu 
ve vesmíru i dlouho po návratu 
na Zemi stěžovali na zdravotní 
problémy, které se v konečném 
důsledku dají přičíst velmi nízké 
gravitaci v kosmickém prostoru. 
Jak v této situaci reaguje oko?

Dospělý člověk má v těle pět až šest li-
trů krve. Velká část tohoto objemu se díky 
gravitaci nachází v dolních končetinách. 
Ve vesmíru však vlivem mikrogravitace 
chybí síla, která krev do nohou vhání, a ta 
je potom rovnoměrně rozdělena v celém 
těle. Vyšší obsah tekutin v kůži vyhlazuje 
vrásky a zpevňuje kůži. Závažnější je 
ovšem zvýšené množství krve v mozku, 
které zvyšuje nitrolební tlak. Následkem 
jsou bolesti hlavy, kterými trpí téměř 
všichni kosmonauti. Není proto divu, 
že léky proti bolesti patří k základnímu 
vybavení kosmonautů v Mezinárodní 
vesmírné stanici (ISS).

Tým vědců z univerzity v Houstonu 
vyšetřil 27 kosmonautů. Pomocí zobra-
zovacích metod zkoumali abnormality 
očního nervu, sítnice, očnice a mozku. 
U čtvrtiny vyšetřovaných kosmonautů 
bylo zjištěno oploštění očního pozadí. 

U čtyř kosmonautů byl oční nerv posu-
nutý směrem dopředu. Obaly zrakového 
nervu byly ztluštělé vlivem zadržování 
tekutin. Ve třech případech byly pro-
kázány abnormality hypofýzy. Již dříve 
před tímto vyšetřením zveřejnila NASA 
informace o změnách zrakové ostrosti 
spojených s jizvami na cévnatce, o ztlu-
štění vrstvy nervových vláken sítnice, 
hyperopii, měkkých zánětlivých výpot-
cích a papilárním edému u kosmonautů 
z Mezinárodní vesmírné stanice.

Abnormality po cestě 
do vesmíru

V roce 2011 vyšetřili vědci z města 
Anchorage v rámci své studie oči sed-
mi kosmonautů, a to jak před jejich 
šestiměsíčním pobytem ve vesmíru, 



  59

tak po návratu na Zemi. Kromě toho 
zjišťovali poruchy vidění u dalších 300 
kosmonautů, kteří se někdy zúčastnili 
cest do vesmíru. U sedmi vyšetřovaných 
kosmonautů zjistili po návratu z vesmíru 
následující abnormality:
 • zploštění oka na zadním pólu (5 pří-
padů);

 • papilární edém (5 případů);
 • jizvy na cévnatce (5 případů);
 • měkké (vatovité) výpotky (3 případy);
 • ztluštění vrstvy nervových vláken 
sítnice (6 případů);

 • hyperopie a problémy s viděním do 
blízka (5 případů).

Hyperopie byla naměřena v rozmezí 
+0,50 D až +1,75 D. Průzkum mezi 300 
kosmonauty prokázal, že u 29 % z těch, 
kteří pobývali ve vesmíru méně než šest 
měsíců, nastaly problémy s viděním na 
blízko i do dálky. Ve skupině kosmo-
nautů, kteří ve vesmíru strávili více než 
šest měsíců, si na tyto potíže stěžovalo 
celých 60 % dotázaných. Poruchy vidění 
na blízko i do dálky přetrvávaly i několik 
let po pobytu ve vesmíru. 

V obou studiích bylo prokázáno, že 
zásadní význam pro pozorované změny 

v oku může mít přerozdělení tělních 
tekutin z dolních končetin do horní 
části těla a do hlavy. Zvýšené množství 
krve v mozku má za následek zvýšený 
nitrolební tlak. Zvýšený nitrolební tlak se 
šíří mozkovým mokem podél zrakového 
nervu, přičemž může být omezen odtok 
krve ze sítnice, neboť žíly mají tenké 
stěny, které kladou zvýšenému tlaku 
ve zrakovém nervu pouze malý odpor. 
Ve dvou případech vznikl následkem 
porušeného odtoku krve ze sítnice při 
pobytu ve vesmíru papilární edém. Uklá-
dání tekutin v sítnici vysvětluje častou 
hyperopii, neboť sítnice je kapalinami 
posouvána vpřed. Zploštění zadního 
pólu oka může být následkem ukládání 
tekutin v očnici nebo zvýšeného nitro-
lebního tlaku. Starší zprávy poukazují na 
to, že dlouhotrvající zploštění zadního 
pólu oka je nevratné.

O změnách vidění u kosmonautů 
informovaly již dříve prováděné studie. 
Například Kornilovová popsala poru-
chy binokulárního vidění u astronautů 
z misí ISS-3 a ISS-9. Jedná se zejména 
o poruchy přesnosti, rychlosti a časo-
vých charakteristik sakád a sledovacích 
pohybů oka. Aktivita centra rovnováhy je 

zvýšená. Kosmonauti si často stěžují na 
namodralé záblesky světla i ve chvílích, 
kdy mají zavřené oči. Tyto záblesky jsou 
způsobeny nabitými částicemi kosmic-
kého záření, kterému jsou kosmonauti 
vystaveni prakticky bez ochrany. O tom, 
že u kosmonautů hrozí zvýšené riziko 
kortikální katarakty vyvolané zářením, 
informoval Rastegar již v roce 2001 na 
výročním zasedání Německé oftalmo-
logické společnosti. Ruský kosmonaut 
Lebeděv popsal svůj stav ve vesmíru 
následovně: „Ve vesmíru jsem si popálil 
oči (...). Není tam žádná atmosféra, takže 
tam se spálíte jako v nějaké horké zemi. 
Po své misi jsem trpěl velkou bolestí očí.“

Lety na Mars mohou způsobit bolesti 
hlavy nejen kvůli technickým a finanč-
ním problémům. Skutečným limitujícím 
faktorem je zvýšený nitrolební tlak 
a z něho vyplývající zdravotní problémy 
kosmonautů.

Z německého originálu volně přeložila 
redakce.

Literatura:

B e r k e ,  A . :  Ve r ä n d e r u n g e n  d e s  Au g e s  b e i 

Schwerelosigkeit, DOZ 04/2012, str. 22–23. 
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ZE ŽIVOTA ŠKOL   autorka: Eva Klapalová

OLOMOUCKÝ 
OPTOFEST 2014
Na sedmém ročníku olo-

moucké konference Opto-
fest, pořádané katedrou optiky 
na Přírodovědecké fakultě Uni-
verzity Palackého 1. listopadu 
2014, zaujala Mgr. Marcela Urba-
nová s afokálními fotografiemi 
na štěrbinové lampě, přednáška 
o noční myopii Bc. Davida Chytila 
nebo také výzkum mezi akvabe-
lami Mgr. Markéty Šmoldasové, 
která se věnovala vlivu chlorova-
né vody na slzný film.

Na úvod konference RNDr. František 
Pluháček, Ph.D., seznámil účastníky 
s tím, kolik zájemců momentálně obor 
studuje (na bakalářském stupni 44 v prv-
ním i druhém ročníku, 21 ve 3. ročníku, 
v magisterském studiu pak 9 studentů 
v 1. ročníku a 8 + 5 externě ve 2. ročníku). 
Obor má udělenou akreditaci na dalších 
osm let. Absolventi, kteří získali titul od 
roku 2012, si mohou zažádat (ti, kteří 
momentálně studují, nyní již u státnic) 
o uznání Evropského diplomu z optome-
trie, konkrétně částí A, B a rovněž – s jis-
tými omezeními – části C1 (poslední část 
není uznána cele, protože se jedná pře-
vážně o lékařskou část). Grant s názvem 
Inovace výuky optiky se zaměřením na 
získání experimentálních dovedností 
vede na katedře RNDr. Jaroslav Wagner, 
Ph.D. Katedra pokračuje ve spolupráci 
s Anglia Ruskin University a jedná 
o budoucím výzkumu také s University 
of Houston v Texasu. Program Erasmus 

probíhá tradičně s univerzitou v Aalenu 
a projednává se spolupráce s Granadou.

 

Přednášky

Afokální fotografi e
V první přednášce nazvané Afokální 
fotografie na štěrbinové lampě před-
stavila Mgr. Marcela Urbanová ojedinělý 
nápad, a sice možnosti, které lze pomocí 
afokální projekce zachytit a s nimiž se 
dá pracovat – optický řez, kdy část oka 
osvětluje jen paprsek světla, široký sva-
zek, difuzní osvětlení, zrcadlový reflex, 
endotel rohovky, sklerální rozptyl a žlutý 
filtr, kdy má oko v sobě fluorescein a po-
mocí něhož se měří meniskus. Afokální 
fotografie – tedy zachycené části oka – 
připomínají svou barevností částečně 
obrazy a této techniky se využívá mj. 
také v ornitologii či astrologii.

Zrakové klamy
Bc. Renáta Heinzová se zaměřila na 
klamy fyziologické a geometrické. Ty 
první jsou odchylkami od skutečného 
podnětu, souvisejí s psychikou, zkuše-
nostmi a diagnostikují se pomocí nich 
onemocnění (např. barvocit, šilhání), ty 
druhé jsou chybou úsudku, kdy mozek 
nedokáže např. vyhodnotit velikosti, 
úhly či vzdálenosti. K fyziologickým 
klamům patří např. Hermannova mřížka, 
Machovy pruhy, laterální inhibice (při níž 
na sebe působí sousedící fotoreceptory), 
Vasarelyho iluze nebo simultánní kon-

trast. Mezi geometrické klamy se řadí 
např. Heringova iluze, Ponzova iluze, 
Orbisonova iluze, Poggendorfova iluze 
či Zöllnerova iluze (u níž máme dojem, 
že stejně velké čáry mají odlišnou délku).

Porovnání VF a AF: brýle a čočky
Mgr. Jana Kotrncová se věnovala porov-
nání akomodační a vergenční facility 
(AF a VF) s brýlovou korekcí a korekcí 
pomocí kontaktních čoček. AF a VF se 
používají při zrakovém tréninku. Na 
vzorku 47 osob do 30 let (průměrný věk 
činil 24 let) provedla praktický test. Jako 
metoda akomodační facility se používá 
alternující fixace dálka – blízko, akomo-
dační 2D flipr a také tabulky, v nichž je 
odstupňování podle amplitudy ako-
modace. Měření neprokázala statisticky 
významný rozdíl, snad jen u vergenční 
facility. Nezáleží tedy na akomodaci, ale 
na binokulárním systému brýlí a čoček.

Noční myopie
Téma noční myopie přiblížil Bc. David 
Chytil. Toto neostré vidění za šera se 
objevuje u krátkozrakých, kdy se pro-
jevují problémy při přechodu ze světla 
do tmy a člověk vidí obrysy, přičemž 
nejhůř se mu vnímají kulaté předměty. 
U řidičů se doporučuje v takovém pří-
padě používat u brýlí antireflex a čočky 
se žlutooranžovým zabarvením, protože 
ty zvýrazňují zelenou a modrou, které 
by jinak nebyly vidět. K příčinám noční 
myopie se řadí sférické a chromatické 
aberace, Purkyňův jev a technická 
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složka akomodace. Podle nejnovějších 
studií ze Španělska a měření na Badalově 
optometru nemají na noční myopii vliv 
ani chromatická, ani sférická aberace, 
důležité jsou akomodační chyby. U vy-
šetření se měří objektivní a subjektivní 
refrakce a binokulární vidění a dělá se 
bodový test – pokud je rozostřen, jde 
o noční myopii. 

Chlorovaná voda a slzný fi lm
Mgr. Markéta Šmoldasová při svém 
výzkumu této problematiky zjistila, že 
potíže pro oko začínají již při 0,3 mg 
chloru na m3, v bazénech se přitom 
nachází v množství až 0,84 mg/m3. Při 
návštěvě bazénu se do člověka může 
dostat až 26,5 ml vody, což znamená, 
že se do něj dostává i chlor (více při 
intenzivním plavání). U dětí může 
větší množství chloru způsobit astma. 
Vedlejší produkty dezinfekce mohou 
být dokonce karcinogenní. Chlor v oku 
se projevuje pálením očí, tvorbou slz, 
dochází k edému rohovky a erozi epitelu 
rohovky a také se vymývá mucin. Tyto 
příznaky odeznějí do 24 hodin. Prevencí 
je používání plaveckých brýlí a aplikace 
borové vody po plavání.

Pro praktickou část si Mgr. Šmol-
dasová vybrala akvabely ve věku 15 až 
35 let, které jsou na chlor zvyklé. Měřila 
Schirmerovým testem jejich slzný film 
před plaváním, po 45minutovém cvičení 
ve vodě a poté po dvou hodinách. Testy 
ukázaly, že těsně po cvičení narostl slzný 
film, do dvou hodin se vrátil k původním 
hodnotám. Změna slzného filmu nastala 
obecně za 13 sekund. 

3D technologie a vidění
Mgr. Iva Hloušková si položila otázku, 
zdali 3D technologie ovlivňují akomo-
dačně-vergenční systém, protože bino-
kulární vidění není vrozenou schopností, 
ale vyvíjí se do věku 6 až 8 let. Skupinu 
31 osob nechala sledovat 30 minut ve 
tmě a 60 cm od obrazovky monitoru film 
ve 2D a 3D verzi. Krátkodobá projekce 
nemá podle jejích závěrů na akomo-
dačně-vergenční systém vliv. Otázkou 
dalšího výzkumu by bylo dlouhodobější 
a pravidelné sledování projekcí ve 3D. 
Při projekcích na velkém plátně, u nichž 
závisí na tom, kde divák sedí (ideální je 

pozice uprostřed kina), se může u ně-
kterých osob projevovat dvojité vidění 
a mohou je pálit oči.

Oko a nitrooční tlak
Mgr. Renáta Pecháčková zkoumala na cel-
kem 31 osobách, zdali nitrooční tlak souvisí 
s věkem, pohlavím, BMI, barvou duhovky 
a polohou těla. Ve své přednášce uvedla, 
že nitrooční tlak souvisí s polohou těla, 
s ostatními faktory nikoliv, barva duhovky 
se neukázala být statisticky významná. Vleže 
je nitrooční tlak větší než vsedě, zvyšuje se 
totiž působením na cévnatku. Velký nitro-
oční tlak způsobuje glaukom a může vést 
až k slepotě.

Optik a zákony
RNDr. Josef Čihák přítomné seznámil 
s tím, že od 1. dubna 2015 bude platit 
nový zákon o zdravotnických prostředcích 
a s tím, s jakými kontrolami se pracovníci 
v optikách mohou setkat (od organizací 
SÚKL, ČOI, MÚNZ, pojišťoven a Minister-
stva zdravotnictví). Optometrista si musí 
hlídat vybavení od vyšetřovacího křesla 
až po štěrbinovou lampu. Přístroje musí 
být správně instalovány, obnovovány 
a kontrolovány autorizovanou firmou. Je 
třeba dávat pozor na faktickou a morální 
zastaralost přístroje, který musí mít pro-
hlášení o shodě a český návod k použití, 
slovenský bohužel nestačí.

Patent: jemné astigmatické dokorigování
Ing. et Bc. Peter Urbánek, CSc., využil 
nově pro jemné astigmatické dokorigo-

vání u cylindru a sféry známý červeno-
zelený test, protože právě na tyto barvy 
je vidění nejcitlivější (o čtvrtinu, ale spíš 
o osminu dioptrie). V každé části – čer-
vené (nalevo) i zelené (napravo), přičemž 
obě se dělí ještě na dolní a horní polovi-
nu, takže máme čtyři spojené obdélní-
ky – jsou černé dvojice čar (šest dvojic 
čar v každém obdélníku). Nahoře jsou 
čáry svislé a dole otočené o 90 stupňů, 
tedy horizontální. V horní i dolní půlce 
hodnotí oko rozdíl vizu. Černý prvek 
(čáry) se zobrazuje v jiné vzdálenosti od 
sítnice u červené a v jiné u zelené. Pokud 
zná člověk osu cylindru, může dokori-
govávat podle toho, zda je rozmazaná 
zelená, nebo červená. Metodika zní, že 
horní pole souvisí s dokorigováním sféry 
a dolní pole s dokorigováním cylindru. 
Test je předmětem patentové přihlášky 
PP 50065-2014. 

Závěr

Na sedmý ročník Optofestu přijelo 
kolem 120 účastníků a hlavní pořada-
telé, RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D., RNDr. 
František Pluháček, Ph.D., a Mgr. Lenka 
Musilová, mohli být hrdi na to, jak profe-
sionálně absolventi pojali zvolená téma-
ta – ta klasická systematicky a výstižně, ta 
neotřelá pak s velkým zápalem a erudicí. 

Eva Klapalová, redakce
Foto: Markéta Haklová, katedra optiky, Pří-
rodovědecká fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci

Autoři přednášek na listopadovém Optofestu zaujali účastníky profesionálně pojatými 
tématy.
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ZAJÍMAVOSTI   překlad: redakce

3D TISK 
V OČNÍ OPTICE: 
realita, nebo hudba 
budoucnosti?
Technologie 3D tisku př i-

nesla v   uplynulém roce 
revoluci do mnoha oblastí 
průmyslové výroby. Pomocí 
speciálních CAD programů 
lze vyrobit i  takové objekty, 
jejichž výroba dosud nebyla 
technicky nebo ekonomic-
ky možná. Metoda 3D tisku 
a Rapid Prototyping nalézají 
uplatnění v medicíně, vesmír-
ných programech nebo v po-
travinářství. Zkoumají se mož-
nosti výroby životaschopných 
rostlin nebo lidských orgánů. 
Vzhledem k  řadě možností, 
které technologie 3D tisku 
přináší, se tedy nabízí otázka: 
může tento nový způsob výro-
by změnit i trh s brýlemi?

Co je 3D tisk?   

Abychom mohli ocenit možnosti 
této nové technologie, měli bychom 
porozumět jejím postupům. Existuje 
asi 15 způsobů tisku, které se v zásadě 
dají shrnout do tří kategorií.

Aditivní metoda 
Tato metoda se nejvíce podobá do-
savadním inkoustovým tiskárnám. 
Zjednodušeně řečeno, tento způsob 
3D tisku se dá přirovnat k vysoce pre-
cizní tavné pistoli. Plastická hmota se 
zahřívá v trysce a poté se po vrstvách 
nanáší. Jednotlivé vrstvy jsou výkonný-
mi tiskárnami nanášeny tak precizně, 
že nejsou vidět, ani není možné je 
nahmatat. Vrstvu po vrstvě tak vzniká 
reálný objekt. 

Stereolitografi e 
Jedná se o složitější způsob výroby 
trojrozměrných objektů. Výrobek vzniká 
působením ultrafialového laserového 
paprsku na tekutou fotopolymerickou 
pryskyřici, která je laserem ztvrzována 
ve vrstvách. Prostřednictvím volného 
pohybu laserového paprsku ve všech 
osách lze touto technologií vytvořit 
konkrétní objekt.

Sintrování 
Metoda, při níž není zapotřebí (na rozdíl 
od prvních dvou metod) dočasných 
podpor zajišťujících stabilitu výrobku. 
Výrobek vzniká tavením práškového 
materiálu, který je po tenkých vrstvách 
spékán v ploše řezů vysoce výkonným 
laserem. Firmy, které vyrábějí brýlové 
obruby 3D technologií, využívají nejčas-
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těji právě tuto metodu. Jednu brýlovou 
obrubu tvoří průměrně 7 000 vrstev 
s tloušťkou 0,02 mm.

Využití 3D tisku v oční 
optice   

Pomocí 3D tisku je možné zhotovit 
v podstatě jakoukoliv věc, kterou si umí-
me představit – proč tedy netisknout 
také brýlové obruby nebo kontaktní 
čočky?

Představme si situaci: zákazník 
navštíví optiku, ve které nabízejí kromě 
tradičního zboží také obruby vyrobené 
technologií 3D tisku. Jakmile si zákazník 
spolu s optikem vybere obrubu, která 
se mu líbí, oskenuje oční optik obličej 
zákazníka pomocí kamery. Zvolená ob-
ruba je pak vyrobena digitálně přesně 
na míru na trojrozměrný model hlavy 
zákazníka. Tvar a šířka nosníku a sedla, 
délka a tvar stranic i celková velikost ob-
ruby jsou s milimetrovou přesností při-
způsobeny individuálnímu tvaru hlavy 
zákazníka. Výsledek měření může optik 
předvést přímo na počítači. Zákazník si 
může vybrat libovolnou barvu podle 
vzorníku RAL a může si nechat na vnitřní 
nebo i vnější stranu stranic vytisknout 
jméno, datum narození nebo jiné údaje. 
Materiál polyamid, který se pro tištěné 
obruby používá, je biokompatibilní a te-
pelně tvarovatelný, navíc je také výrazně 
lehčí než plasty, které se dosud k výrobě 
brýlových obrub používaly (1,04 g/cm3).

Pokud se některá část obruby při 
nošení brýlí zlomí nebo poškodí, lze 
ji podle dostupných údajů kdykoliv 
a levně znovu vyrobit, třeba i po 
mnoha letech. Oční optik tak mimo 
jiné i tímto způsobem posiluje loajalitu 
zákazníků.

V budoucnu bude možné vyrobit 
pomocí 3D tisku také brýlové čočky 
nebo kontaktní čočky.

Popsaný scénář je možná již za 
dveřmi, neboť některé firmy z optické-
ho průmyslu dnes 3D tisk už využívají, 
nebo zkoumají možnosti, jak jej využít.

Společnost Luxottica například 
pravidelně využívá vlastní 3D tiskárnu 
k vývoji brýlových obrub metodou Ra-
pid Prototyping. Je to výrazně levnější 

než zaměstnávat návrháře, a je přitom 
možné vyzkoušet v krátké době neob-
vyklé tvary brýlí.

Německá společnost FrameLApp, 
která byla založena teprve na jaře roku 
2013, disponuje vlastní výkonnou 3D 
tiskárnou. Na loňském lednovém ve-
letrhu Opti v Mnichově navázala první 
spolupráci s několika optikami, které 
začaly prodávat kolekce individuálně 
vyrobených brýlových obrub. Firma 
spolupracuje s tradičními kamennými 
optikami, internetový prodej jasně 
odmítá. Měření parametrů zákazníka 
probíhá ručně v partnerských opti-
kách. Výšku a šířku očnice, šířku sedla 
a délku stranic lze individuálně přizpů-
sobit. Získané údaje optici odesílají do 
firmy FrameLApp, kde jsou podle nich 
vyrobeny brýlové obruby na míru.

Společnost Mykita začala s no-
vodobou technologií 3D tisku ex-
perimentovat již v roce 2007. O šest 
let později již v této německé firmě 
vyrobili 20 000 kusů brýlových obrub 
z kolekce Mylon. Prodejní cena těchto 
neobvyklých obrub, které překonávají 
hranice mezi módou a sportem, činí 
400 až 600 eur. Velkou výzvu představu-
je zejména barevnost materiálu. Firma 
má patentovánu speciální povrchovou 
úpravu brýlových obrub. Výroba pro-
bíhá metodou selektivního spékání 
laserem (sintrování), které umožňuje 
okamžité vytvoření objektu jakéhokoliv 
představitelného tvaru. Výkonný CO

2
 

laser spéká vrstvu po vrstvě nejjemnější 
polyamidový prášek do trojrozměrných 
objektů, jejichž data se nejprve načtou 
do procesu spékání. Za své kolekce fir-

Brýlové obruby MYKITA MYLON vyrobené 3D tiskem; shora modely RX GAMMA, BENNETT 
a GAIA (Zdroj: MYKITA GmbH).
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ma obdržela již řadu ocenění, například 
i cenu RED DOT DESIGN 2013 za brýle 
Basky právě z kolekce Mykita Mylon.

Belgický výrobce exkluzivních 
módních obrub Patrick Hoet je v sou-
časnosti jediný výrobce, který tiskne 
kovové brýlové obruby (především z ti-
tanu). Každý model je k dostání v sedmi 
velikostech a vyrábí se na objednávku. 
K výrobě obrub prostřednictvím 3D 
tisku přistoupili ve firmě po čtyřech 
letech výzkumu a vývoje. Na metodě 
oceňují nejen nepřeberné množství 
možných variant obrub, ale také její 
šetrnost k životnímu prostředí.

Amer ick á společnost  Protos 
 Eyewear vyvinula elastický materiál 
pod názvem „bioplastic“, který je ideální 

pro výrobu individuálních brýlových 
obrub na míru. Prodej probíhá převážně 
on-line, jako podklad pro individuální 
úpravu postačí fotografie. Své modely 
prodává firma zatím pouze v USA, ale 
v nejbližší době plánuje expanzi i na 
evropský trh.

Nizozemská společnost LUXeXceL 
je ještě o krok napřed – tiskne nejen brý-
lové obruby, ale současně i brýlová skla, 
a to dokonce v rámci jedné objednávky 
bez použití více různých 3D tiskáren. 
Návrhy jsou soustavně optimalizovány, 
tak aby splňovaly vysoké nároky optiků. 
Ředitel společnosti Richard van de 
Vrie má velké plány. Jeho představa je 
taková, že v budoucnu bude mít každý 
oční optik vlastní 3D tiskárnu, na které 

vytiskne kromě obruby přímo i skla 
s aktuálně naměřenými hodnotami, a to 
vše v nejkratší možné době. 

Může 3D tisk změnit svět 
oční optiky?   

Možnosti využití 3D tisku v oční 
optice jsou velmi široké a první modely 
jsou slibné. Přesto se mnoho společ-
ností zaseklo ve fázi vývoje. Vzhledem 
k prodejní ceně, které je v současnosti 
200 eur a více, zůstanou 3D obruby 
zpočátku rozhodně výrobkem pro 
úzkou skupinu zákazníků. Ve srovnání 
se zakázkovou výrobou tradičními 
způsoby je však tato cena nízká. 

Výhodou využití 3D tisku v oční op-
tice může být možnost vyrábět unikátní 
a cenově výhodné modely přímo pro 
koncového zákazníka a také možnost 
kdykoliv dodat náhradní díly. Kromě 
toho je možné vyrábět nové tvary 
a designově zajímavé výrobky. 

Přestože 3D tisk nabízí řadu mož-
ností, očekávaná třetí průmyslová re-
voluce, kterou měl 3D tisk odstartovat, 
se zatím neuskutečnila. Důvody jsou 
různé, většinou specifické pro daný 
obor. Například individualizace výrobků 
není v dnešní době rychloobrátkového 
spotřebního zboží žádnou výhodou. 
Tištěné produkty pro konečného 
spotřebitele mají zatím využití téměř 
výhradně v zubním lékařství.

Další pokrok v technologii 3D tisku, 
vývoj softwaru a klesající výrobní nákla-
dy technologie Rapid Prototyping by 
nicméně mohly způsobit trvalé změny 
v optickém průmyslu. Vzhledem k tomu, 
jak rychle se 3D tisk vyvíjí, speciálně v oční 
optice, je pravděpodobné, že situace se 
může změnit během několika měsíců. 

Z německého originálu volně přeložila 
redakce.

Literatura:

Fetsch, Y.: 3D-Druck in der Augenoptik – Realität oder 

Zukunftsvision? DOZ 10/2014, str. 55–57.

Titanové obruby H II (Zdroj: Patrick Hoet).

Titanové obruby F II (Zdroj: Patrick Hoet).
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ZE ŽIVOTA ŠKOL   autoři: Mgr. Markéta Žáková, prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D. 

INOVACE
v oboru optika 
a optometrie 
na FBMI ČVUT
Studium v bakalářském stu-

dijním oboru optika a op-
tometrie na Fakultě biomedi-
cínského inženýrství (FBMI) 
ČVUT v Praze pokračuje již od 
roku 2009. Obor je akreditován 
v  rámci  tříletého prezenčního 
bakalářského programu bio-
medicínská a klinická technika 
a spojuje v sobě nejen optome-
trii, ale i oční optiku. Exkluzivita 
tohoto oboru na poli optometrie 
tkví i ve studiu na nejstarší a nej-
významnější technické univer-
zitě v České republice. Studium 
je zakončeno vypracováním 
bakalářské práce, její obhajobou 
a  složením státní závěrečné 
zkoušky ze čtyř odborných stu-
dijních okruhů.

Naším cílem je co nejlepší uplatnění 
absolventů v praxi. Proto jdeme neu-
stálou cestou inovací a modernizace, 
přičemž se snažíme studenty motivovat 
pro jejich budoucí povolání již od po-
čátku jejich studia. Spokojenost našich 
studentů zjišťujeme formou anonym-
ních anket dvakrát ročně a na základě 
jejich vyhodnocení se zamýšlíme nad 
případnými problémy či nedostatky 
s cílem dále zkvalitnit studium. Na stu-
denty oboru jsou při studiu a zpracování 
bakalářských prací kladeny vysoké náro-
ky, které přispívají k dosažení odborné 
kvality absolventů. V roce 2013 byla 
vytvořena pedagogická rada oboru, 
která sdružuje odborníky a vyučující 
pedagogy z oboru. Účelem této rady je 
cílený rozvoj a inovace studijního oboru. 
Z hlediska potenciální uplatnitelnosti 

našich absolventů na trhu a reálných 
možností, jak zvládnout vysoce časově 
náročné praxe jsme od září 2014 omezili 
maximální počty přijatých studentů do 
prvního ročníku na čtyřicet. V rámci 
studijního plánu byly provedeny změny, 
které umožnily navýšení praktických cvi-
čení, jež jsou velmi důležitá pro úspěšný 
výkon povolání optometristy. Začíná 
se s nimi již od prvního ročníku studia. 
Rovněž přístrojové zázemí pro nácvik 
vyšetřovacích postupů při výuce oboru 
optometrie je průběžně rozšiřováno. 
V současné době má obor dvě vyšet-
řovny zaměřené primárně na nácvik 
metod pro určení a korekci refrakčních 
vad a aplikaci kontaktních čoček a dále 
jednu optickou dílnu pro nácvik praktic-
kých dovedností v oblasti dílenské praxe 
brýlové optiky. V blízké budoucnosti je 
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plánováno rozšíření o specializovanou 
vyšetřovnu pro vyšetřování poruch 
binokulárního vidění a zároveň pro vý-
zkumnou práci studentů a doktorandů. 

Pořádáním pravidelných student-
ských aktivit – Dnů zdravých očí – infor-
mujeme o oboru optika a optometrie 
širokou veřejnost a získáváme důležité 
podklady pro tvorbu praktických vý-
zkumů studentů. Tyto akce, jež jsou 
součástí praktické výuky v posledních 
dvou semestrech studia, jsou studenty 
i širší veřejností prokazatelně velmi dob-
ře hodnoceny.

Výuka praktických předmětů je 
zajišťována jak zkušenými pracovníky 
fakulty, kteří mají dlouholetou zkušenost 
z praxe, tak odbornými lektory z řad 
praktikujících optometristů. Studen-
tům zprostředkováváme přednášky 
nejvýznamnějších firem působících 
v České republice, na kterých získávají 
informace o novinkách na trhu optiky 
a optometrie. Velkou výhodou je široký 
tým spolupracovníků, kteří se podílejí na 
výuce studentů a kteří jsou významnými 
vědeckými i pedagogickými odborníky 
ve svých oborech. Vzhledem k multidis-
ciplinárnímu zaměření oboru probíhá 
studium v úzké spolupráci s lékařskými 
fakultami, očními klinikami, specializova-
nými zdravotnickými pracovišti a ostat-
ními fakultami ČVUT v Praze. 

Převážnou část praktické výuky stu-
denti absolvují přímo na fakultě, kde mají 
k dispozici příslušnou techniku a kde 
získají základní praktické dovednosti. Ty 
pak mají možnost dále rozvíjet v rámci 
odborných praxí a exkurzí na speciali-
zovaných pracovištích. Fakulta má pro 
studenty zajištěno stravování i ubyto-
vání. Studenti mohou být ubytováni 
v Praze na kolejích ČVUT nebo na uby-
tovně v Kladně. Budova fakulty v Kladně 
prochází v současné době modernizací, 
která přispěje ke zlepšení podmínek jak 
pro studenty, tak pro pedagogy.

Z hlediska vyšší uplatnitelnosti ab-
solventů v praxi i vzhledem k možnosti 
studia v zahraničí je velmi důležitá zna-
lost cizích jazyků, proto jsou studentům 
optometrie nabízeny základní a spe-
cializované jazykové kurzy (odborná 
angličtina v optometrii). S tím souvisí 
i skutečnost, že fakulta se snaží spolu-

pracovat s vybranými evropskými uni-
verzitními pracovišti v oboru optometrie 
při výměně studentů a pedagogických 
pracovníků v rámci programu Erasmus. 
Již několik studentů podstoupilo semes-
trální studijní pobyt v zahraničí a velice 
si tuto zkušenost pochvalují. V rámci 
tohoto programu jsou připravovány další 
zahraniční spolupráce a možnost uspo-
řádat odborné přednášky zahraničních 
lektorů pro studenty oboru.

Studenti si již v druhém ročníku vy-
bírají téma, které je pro ně potenciálně 
zajímavé a chtěli by se jím zabývat ve své 
bakalářské práci. Ve třetím ročníku si nej-
prve v projektu k bakalářské práci vyjasní 
tematiku pro svou bakalářskou práci 
a navrhnou společně se školiteli vhodný 
výzkum, který budou v rámci zpracování 
bakalářské práce provádět. Při zakončení 
tohoto projektu si zároveň vyzkouší 
jeho prezentaci a obhajobu před širším 
publikem studentů i odborných pracov-
níků fakulty. Projekt i jeho navrhované 
pokračování pro bakalářskou práci jsou 
přitom podrobeny odborné kritice. Ten-
to proces umožňuje zajistit dostatečně 
kvalitní téma a zpracování bakalářských 
prací. Nejkvalitnější absolventské práce 
jsou vybírány k prezentaci naší fakulty 
na odborných sjezdech očních optiků, 
optometristů i oftalmologů či na zahra-
ničních konferencích.

Po ukončení bakalářského studia 
mohou absolventi oboru dále pokračo-
vat ve studiu dvouletého navazujícího 
magisterského programu biomedicínská 

a klinická technika v oborech přístroje 
a metody pro biomedicínu a systémová 
integrace procesů ve zdravotnictví, popř. 
v magisterských oborech optometrie 
na Univerzitě Palackého v Olomouci či 
Masarykově univerzitě v Brně. Nicméně 
do budoucna je cílem fakulty vytvořit 
magisterské studium, zaměřené na vy-
brané oblasti optometrie a souvisejících 
oborů především z hlediska materiálů, 
přístrojů a korekčních pomůcek a po-
stupů používaných v oblasti optometrie 
a oftalmologie. Další vizí rozvoje oboru 
optika a optometrie na ČVUT v Praze je 
realizace modelové školní provozovny 
oční optiky, kde by studenti pod dozo-
rem vyučujícího vykonávali praktická 
cvičení přímo v reálných podmínkách 
na skutečných zákaznících (studenti 
a zaměstnanci ČVUT v Praze). Simulace 
běžného chodu optiky by jistě mohla 
přispět k velmi dobrému uplatnění 
našich absolventů v praxi. 

Přihlášky ke studiu se letos  přijímají 
do 31. března v elektronické podobě na 
stránce https://prihlaska.cvut.cz/apps/
kos/prihlaska. Další informace o oboru 
optika a optometrie lze nalézt na www.
fbmi.cvut.cz. 

Mgr. Markéta Žáková 
FBMI ČVUT v Praze
marketa.zakova@fbmi.cvut.cz

Prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D. 
katedra fyziky, Fakulta stavební, ČVUT 
v Praze
novakji@fsv.cvut.cz 

Studenti při akci Dny zdravých očí.
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VELETRHY autorka: Eva Klapalová

VELETRH OPTI 
V MNICHOVĚ
a brýle inspirované 
malířem
Veletrh optiky a designu Opti 

v Mnichově od 9. do 11. ledna 
ukázal, jak se obruby posunuly 
sice k menším tvarům, ale přidaly 
na barevnosti. Objevily se i ma-
teriály nezvyklé svou strukturou, 
například rohovina. 

Lehkost, uvolněnost a zábava
Návštěvníci mohli projít postupně čtyřmi 
pavilony – v pavilonu C1 a C2 si prohlédli 
klasické dioptrické i sluneční brýle, mohli 
zavítat na stánek německého časopisu 
o oční optice a optometrii DOZ, nebo si 
poslechnout přednášky v rámci fóra opti, 
kterých zaznělo celkem 34. 

V pavilonu C3, stylizovaném do bíla 
(až na typicky černé krychle Rodenstocku) 
se mohli ponořit do přístrojů, čoček, roz-
toků a lup. V tomto pavilonu vystavovaly 
firmy známé odborníkům v oboru: Alcon, 

Nidek, Sauflon, Schweizer či Rodenstock. 
Ten představil nový brousicí automat 
i-Tronics a také nabízel na stánku již pou-
žité přístroje za nižší ceny.

Následně se příchozím otevřel pavi-
lon C4 připomínající alternativní oázu či 
klub barev s brýlovými žněmi. Návštěvník 
se v něm pohyboval od vjemu ke vjemu 
a po strohé bílé jako by se mu otevřely 
dveře do naprosté uvolněnosti. S ob-
rubami ve stánku pojatém jako školní 
autobus přišla firma Freudenhaus, firma 
Luxottica Fashion Brillen Vertriebs dala 
značku Oakley do vitrín zabudovaných 
v pětidveřovém voze, po zvířecí kůži 
rozložila obruby firma Kronenberg, na 
maxilízátka tvořící plot je nastražila firma 
Theo a červený nosorožec dominoval 
stánku firmy J. F. Rey, která vystavovala 
např. brýle s peříčky ve stranicích. Obru-
by ve tvaru obrovských kovových bílých 

čtverců byly k vidění na stánku firmy Lió 
Factory, zlatě a stříbrně se třpytily kulaté 
sluneční obruby od firmy Linda Farrow. 

V chodbách spojujících pavilony 
si mohli návštěvníci vyzkoušet přístroj 
VISION 3.0 určený do optik, který se dá 
pronajmout přibližně na tři roky. Na velké 
obrazovce se zachytí na kameře váš obli-
čej a pak už se jen dotýkáte rukou obra-
zovky, kde na spodním pásu defilují brýle. 
Ty, kterých se dotknete, se vám přenesou 
ve vaší počítačové maxipodobence na 
obličej a vy si pak můžete vybrat ty, které 
vám sluší nejvíce.

Obruby v roce 2015
Brýlím letos vévodí menší klasické tvary 
(vejčitý a kulatý), které se však nebály 
z decentnosti přejít do barevnosti, takže 
návštěvník mohl narazit na více stáncích 
na acetátové průhledně čiré obruby, 
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na nichž byly aplikovány barvy např. 
v pruzích. 

Demonstrovat to lze nejlépe na brý-
lích pojmenovaných po francouzském 
malíři Henrim Matissovi. Tyto ručně bar-
vené průzračné brýle dokážou v jedné 
obrubě vedle sebe klást růžovou, mod-
rou, oranžovou a zelenou. Návštěvníkovi 
mohou připomínat výlohy se skleněnými 
bonbony. „Zajímavé je, že zatímco starší 
generace na Floridě sáhne po lesklejších 
obrubách, mládež volí umírněnější matný 
povrch,“ konstatoval Samuel Tomashover 
z americké firmy Newlight Eyewear. Jako 
by s mladší generací, nejen v případě 
brýlí, nastupovala místo rozevlátosti spíše 
uměřenost.         

Obdobný typ acetátových obrub 
mělo na stánku několik dalších firem, 
například francouzská firma J. F. Rey, kte-
rá používala pruhy tenčí, nepravidelné, 
kombinované např. s tygřím vzorem. Ane-
bo také španělská firma Conquistador, 
pojmenovaná po dobyvatelích z 16. sto-
letí (jediný rozdíl u těchto obrub spočíval 
v hranatém tvaru). A také rakouská firma 
Johann von Goisern, která na menších 
kulatých i vejčitých obrubách dokázala 
v pruzích zkombinovat fialovou, černou, 
neonově zelenou a žlutou a jejímuž stán-
ku vévodil obrovský nápis Odvažte se být 
odlišní na plakátu s muži oblečenými do 
baletních ženských sukní.   

Ke tvarům obrub se vyjádřil americký 
vystavovatel Jay Higdon z firmy Kenmark, 
jež na veletrhu vystavovala několik zna-
ček, mimo jiné fialové obruby Zac Posen 
tvaru kočičích očí, které se pro jejich křeh-
kost nedaly přehlédnout. „U obrub pro 
ženy je teď nejtypičtější mírně pozměně-
ný motýlí tvar, který působí velice žensky, 
není přehnaně velký a zvýrazňuje lícní 
kosti,“ řekl. Podle Higdona jsou i nadále 
v kurzu retrotvary, ale už ne tak mohutné, 
jejich tvar se ztenčil a spadají do kategorie 
nazývané „geek chic“.

Inspiraci retrem nezapřel např. stá-
nek Mad in Italy, kde klasický účkový 
tvar výrobci obrub povytáhli nahoru do 
kočičích očí a povrch očnic udělali tak 
lesklý, jako by na něm byl aplikován ma-
teriál z cédéček nebo zrcadel. Barevnost 
stranic si pak tvůrci vypůjčili z přírody – 
od cizokrajných pestrobarevných ryb 
nebo žab.    

Podle barcelonské firmy Woodys, která 
nabízela pestrobarevné dřevěné brýle 
z břízy a bambusu z recyklovaných skate-
boardů, jsou nejpopulárnějším tvarem po 
celé Evropě menší obruby kulatých tvarů 
a klasický menší účkový tvar. Neexistuje 
podle ní již rozdíl mezi generacemi, za-
jímavá je spíš volba barev – zatímco na 
jihu Evropy se nebojí lidé volit u dřevěných 
obrub červenou a oranžovou, na severu 
preferují zlatou a šedou.

Pokračuje také tendence objevovat 
další materiály – kromě obrub ze dřeva, 
které, když se objevily, vyvolaly velký ohlas, 
je to například rohovina. Obruby z ní jsou 
vyráběné ručně a každý kus je originál.     

Různorodost 
V pavilonu C2 měly na jednom stánku 
své místo i obruby brille.de za tři až osm 
eur. Jako by na veletrhu existovalo místo 
pro všechny – jak pro exkluzivní ručně 
vyráběné originální výrobky i značkové 
módní novinky za vyšší ceny, přes de-
centní obruby ve střední kategorii cen až 
po zdařile vypadající obruby za pár eur. 

A protože minuly doby, kdy brýle vypadaly 
uniformně a člověk se je v podstatě styděl 
nosit, a naopak se staly pomůckou, která 
člověku přidává na osobitosti, je dobře, že 
si mohou vybrat mezi elegantními výrobky 
všichni podle svých finančních možností.      

Veletrh v číslech
Podle statistiky veletržní správy GHM na 
veletrh přijelo 25 850 odborných návštěv-
níků z 86 zemí. Vystaveno bylo celkem  
1 423  značek od 525 vystavovatelů. Mi-
mochodem, veletržní správa zaznamenala 
i to, že selfie před bílými panely, na kterých 
v průběhu veletrhu vznikaly vtipně pojaté 
umělecké kresby ve stylu graffiti souvise-
jící s brýlemi, si udělalo 763 lidí. 

Již nyní jsou známa data následují-
cích tří ročníků veletrhu: v roce 2016 se 
bude konat v termínu 15. až 17. ledna, 
v roce 2017 od 27. do 29. ledna a v roce 
2018 pak 12.–14. ledna. 
 
Eva Klapalová
redakce
Foto: autorka a GHM
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ÚSPĚŠNÝ ROK 
na katedře optometrie 
a ortoptiky v Brně
Uplynulý rok 2014 byl pro ka-

tedru optometrie a ortoptiky 
Lékařské fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně (dále jen KOO 
LF MU) velmi aktivní. Některé 
akce KOO přímo organizovala, 
jiných akcí se její členové aktivně 
či pasivně zúčastnili. 

Den otevřených dveří
V tradičním termínu 8. a 11. ledna se usku-
tečnil den otevřených dveří nejen na KOO, 
ale i ve všech ostatních ústavech a klini-
kách LF MU v Brně. Kromě teoretického 
představení školy a všech vyučovaných 
oborů měli zájemci o studium možnost 
prohlédnout si prostory, ve kterých se 
uskutečňuje výuka teoretických i prak-
tických předmětů. Dne otevřených dveří 
se celkem ve třech termínech zúčastnilo 
přes 1 200 zájemců o studium.

Veletrh OPTA 2014
Od 14. do 16. února se na brněnském 
výstavišti uskutečnil jubilejní 20. roč-
ník veletrhu oční optiky, optometrie 
a oftalmologie OPTA. Studenti i peda-
gogové KOO vystoupili s odbornými 
příspěvky v rámci odborného dopro-
vodného programu OPTA FORUM. 
V pátek přednesla svůj příspěvek 
s názvem Porovnání fúzní šířky zjištěné 
pomocí prizmatických lišt a synop-
toforu Mgr. Iva Naušová, odpoledne 
představila téma Zraková ostrost 
v dopravě Mgr. Veronika Janatová a na 
téma Příčiny leukokorie v dětském 
věku přednášela Mgr. Adéla Langrová. 
V sobotu svůj příspěvek s názvem Je 
objektivní měření zrakové ostrosti 
vhodnou technikou pro běžnou op-
tometrickou praxi? prezentoval Mgr. 
Petr Veselý, DiS., Ph.D. 

Slavíkovy dny v hotelu Santon v Brně
Tradiční, již devátý ročník oftalmologického 
semináře pořádaný Klinikou nemocí očních 
a optometrie se uskutečnil v přátelském pro-
středí hotelu Santon v Brně dne 25. dubna. 
Semináře se aktivně zúčastnili tito před-
nášející: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc., 
s přednáškou Myopia gravis, nové poznatky, 
Mgr. Radek Anderle s příspěvkem nazvaným 
Roční výsledky refrakčních zákroků při použití 
femtosekundového laseru Ziemer LDV Z6, 
P. Veselý s příspěvkem Objektivní testování 
zrakové ostrosti, Mgr. Matěj Skrbek se 
zprávou Stav zraku českých řidičů, výsledky 
screeningu a Mgr. Ondřej Vlasák s přednáš-
kou nazvanou Refrakce u artefakických očí.

Konference Evropské akademie 
optometrie a optiky ve Varšavě
Konference EAOO se uskutečnila od 
15. do 18. května v polské Varšavě. 

ZE ŽIVOTA ŠKOL autor: Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
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Celkový počet účastníků této meziná-
rodní akce se ustálil na čísle 270. Jedná 
se především o optometristy a optiky 
z evropských zemí, ale i ze zámoří. Za 
KOO své odborné příspěvky přednesli 
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (Refractive errors 
in a  population and the selection of the 
appropriate type of corrective aids) a P. Ve-
selý (Objective visual acuity measurement 
with the sweep visual evoked potential 
method). 

Studentská vědecká konference LF MU 
v Brně
Dne 21. května se na LF MU uskutečnil 
58. ročník studentské vědecké konferen-
ce. Předsedkyní hodnotící komise byla 
proděkanka pro nelékařské obory doc. 
PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D., členem 
komise v sekci nelékařské obory byl 
P. Veselý. Jako soutěžící se sekce nelé-
kařských zdravotnických oborů zúčast-
nily Mgr. Hana Adámková s příspěvkem 
nazvaným Noční myopie, vyšetření 
a přínos korekce v praxi a Bc. Vojtěška 
Mandáková s příspěvkem Objektivní 
metody vyšetření zrakové ostrosti. První 
místo v celé sekci všech nelékařských 
oborů získala Mgr. Hana Adámková. 
Navázala tak na nepřerušenou tradici 
vítězů z řad studentů optometrie.

Druhý ročník Konference optometrie 
pro střední a jihovýchodní Evropu 
(OCCSEE)
Tato významná evropská akce v oboru 
optometrie a optiky se uskutečnila od 
29. května do 1. června v chorvatské 
Rovinji. Akce navazovala na první ročník, 
kterého se v roce 2012 v chorvatské Opa-
tiji zúčastnilo 424 účastníků z 19 zemí. 
Letošní program byl neméně obsáhlý 
a aktivně v něm vystoupili i členové KOO. 
O konferenci jsme přinesli podrobný člá-
nek v čísle 3/2014 na straně 54, kde byly 
uvedeny i všechny přednášky a seznam 
posterových prezentací.

Kongres OPTOMETRIE-OPTIKA 2014 
v Hradci Králové
Devátý kongres optiků a optometristů 
se uskutečnil ve dnech 20. až 21. září 
na Univerzitě Hradec Králové. KOO 
zde rovněž měla své aktivní účastníky. 
Se seminářem nazvaným Rohovkový 

topograf při screeningu ektatických 
onemocnění rohovky vystoupili P. Ve-
selý a Mgr. Sylvie Petrová, Mgr. Andrea 
Jeřábková připravila seminář Postupy 
v ortoptice, Mgr. Simona Bramborová 
a Mgr. David Severa seminář Neobvyklé 
screeningové metody v optometrické 
praxi, M. Skrbek prezentoval seminář 
Hranové filtry, blue-blockery, P. Beneš 
přednesl téma Hypergel – nový materiál 
kontaktních čoček?, Mgr. Jitka Bělíková 
připravila seminář nazvaný Kvalita ve 
vyšetření se vyplatí. Celého kongresu se 
zúčastnilo téměř 400 odborníků z řad 
optometristů a optiků. 

Kongres České kontaktologické 
společnosti (ČKS) v Nymburku
Dvacátý první kongres ČKS v Nymburku 
se uskutečnil v tradičním podzimním ter-
mínu od 7. do 9. listopadu. Program začal 
pátečními odbornými přednáškami, kde 
vystoupil P. Beneš s přednáškou na téma 
screeningu ektatických onemocnění, ná-
sledovala přednáška kolegyně J. Bělíkové 
s názvem Filtry modrého světla – jaký mají 
význam a dočkáme se jich i u kontaktních 
čoček? V sobotu ráno proběhla informač-
ní přednáška pro uchazeče o studium na 
LF MU v Brně, kterou přednesl P. Beneš. 
Ten pak ještě v odpoledních hodinách 
prezentoval odbornou přednášku s ná-
zvem Hypergel – jste si jisti, že znáte 
všechny materiály kontaktních čoček?, 
následovala ho J. Bělíková se seminářem 
nazvaným Slzný film a kontaktní čočky. 
V nedělním programu studentských 
příspěvků zastupovaly KOO Bc. Lenka 
Pivodová s přednáškou Statická vs. dy-
namická zraková ostrost, V. Mandáková 
s přednáškou Objektivní vs. subjektivní 
vyšetření zrakové ostrosti a Bc. Gabriela 
Spurná s příspěvkem nazvaným Změna 
nároků na vidění do blízka v důsledku 
nynějšího životního stylu. Velmi pozitivní 
zprávou je také informace o začlenění 
dvou členů KOO (P. Beneše a J. Bělíkové) 
do představenstva ČKS. 

Konference MEFANET 2014 v Brně
Osmý ročník mezinárodní konference 
českých a slovenských lékařských fakult 
se zaměřením na e-learning a informace 
a vzdělávání v medicíně se uskutečnil 
26. až 27. listopadu v hotelu International 

v Brně. I na této důležité akci měla KOO 
své zástupce. Se svým příspěvkem na-
zvaným Utilization of Simulating Appara-
tur EyesiDirect in Clinical Practice vystoupil 
S. Synek a s příspěvkem nazvaným Usage 
of Simulators in Ophthalmology, Orthop-
tics and Optometry Lectures vystoupil 
P. Veselý. Celá konference zaměřená 
na téma Problem Based Learning (PBL) 
a virtuálních simulací ve vzdělávání na 
lékařských fakultách byla velmi zajímavá 
a inspirativní. Přednesená témata nám 
ukázala, kam se může výuka v budouc-
nosti posouvat. 

Předvánoční oftalmologický seminář 
ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně
Další oftalmologický seminář pořádaný 
Klinikou nemocí očních a optometrie se 
uskutečnil 5. prosince. Na semináři zazněly 
tyto příspěvky: Okluze centrální sítnicové 
arterie (M. Novák, S. Synek), Augmento-
vaná realita se simulátorem přímé oftal-
moskopie  (P. Veselý, S. Synek) a Operace 
traumatické katarakty po perforaci čočky 
a extrakci kovového tělíska zadní cestou, 
29 let od úrazu (S. Synek). Další přednášky 
přednesli lékaři z Kliniky nemocí očních 
a optometrie FN u sv. Anny v Brně. Na 
semináři si účastníci také mohli vyzkoušet 
nový simulátor přímé oftalmoskopie, který 
máme od začátku akademického roku 
2014/2015 k dispozici na KOO k výukovým 
a experimentálním účelům. 

Na závěr je ještě třeba oznámit 
úspěšné ukončení doktorského studia ko-
legyně Mgr. Jany Sokolové Šidlové, Ph.D., 
která dne 22. října obhájila svou disertační 
práci s názvem Mikroperimetrie u věkem 
podmíněné makulární degenerace. 

Jak vidno, i rok 2014 byl velice bohatý 
na odborné události, které ovlivnily a jistě 
ještě ovlivní rozvoj celého oboru optiky 
a optometrie nejen na katedře optometrie 
a ortoptiky LF MU v Brně. Tímto bychom 
chtěli také poděkovat všem spolupra-
covníkům a sponzorům za pomoc při 
pořádání odborných setkání a těšíme se 
na další spolupráci v příštích letech. 

Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
Mgr. Sylvie Petrová
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU 
v Brně
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PÁTÁ 
KONFERENCE 
STUDENTŮ v Brně
Pátý ročník Celostátní stu-

dentské konference opto-
metrie a ortoptiky s meziná-
rodní účastí se konal 16. října 
2014 v ověřených a oblíbených 
prostorech velké posluchárny 
v  budově Fakulty sociálních 
studií Masarykovy univerzity 
v  Brně .  Tento ročník př ine-
sl několik novinek a byl také 
významně rozšířen o  aktivní 
účast studentů oboru ortoptika, 
který je na katedře optometrie 
a ortoptiky vyučován druhým 
rokem. Díky sponzorům, jme-
novitě firmám CooperVision 
a Topcomed, jsme mohli kromě 
odborné části uspořádat poprvé 
i afterparty, která se uskutečnila 
v klubu Two Faces.

Program konference

Všichni účastníci konference prochá-
zeli již od brzkých ranních hodin registrací 
a aktivní účastníci vyvěšovali své postery 
v předsálí konferenčního sálu. V 10.00 hod. 
byla konference zahájena. Svá úvodní 
slova přednesli studenti, vedoucí katedry 
optometrie a ortoptiky doc. MUDr. Svato-
pluk Synek, CSc., zástupkyně děkana LF, 
proděkanka pro nelékařské obory doc. 
PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D., zástupce 
sponzora Roman Veselý a zástupkyně 
hostujících zahraničních studentů z Uni-
verzity aplikovaných věd ve Velike Gorici 
(dále UAS) Kristina Mihić, bacc.ing.opt.

Poté již následovaly odborné příspěv-
ky účastníků. Jako první vystoupil doc. 
Synek s vyžádanou přednáškou o myopii 
s názvem Nové poznatky o myopii, kde 

jsme se, mimo jiné, dozvěděli o incidenci 
myopie v celosvětovém měřítku a jejích 
následcích. Velmi zajímavá byla i následu-
jící přednáška Bc. Tomáše Dobřenského, 
který hovořil o výrobě kontaktních čoček 
ve firmě CooperVision. 

V dalších částech konference jsme 
vyslechli studentské příspěvky, přede-
vším absolventů bakalářského studia op-
tometrie, ale i studujících bakalářů oboru 
ortoptika. Bc. Vojtěška Mandáková, DiS., 
hovořila na téma Jak objektivně určit 
zrakovou ostrost. Kolegyně Bc. Eliška 
Kondéová přednášela na téma Indikace 
využití elektrofyziologických vyšetřo-
vacích metod v oftalmologii. Poslední 
přednášku v první části konference 
s názvem Princip polarizace světla a jeho 
využití v optometrii přednesla Bc. Anna 
Kohoutková.
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O přestávce se uskutečnila ústní pre-
zentace posterů níže uvedených autorů: 
Bc. Hana Šimková – Přístroje pro měření 
rohovkových parametrů, Bc. Lenka Pivo-
dová – Sportovní optometrie, Bc. Kateřina 
Strouhalová – Využití femtosekundového 
laseru při operaci katarakty, Bc. Lucie 
Malíková – Problematika výpočtu optické 
mohutnosti IOL, Bc. Emese Nagyová – 
Komparace korekce refrakčních vad 
brýlovou a kontaktní čočkou z hlediska 
brýlové a geometrické optiky, Bc. Renáta 
Papcunová – Postnatální vývoj oka, Mgr. 
Marcela Dostálková – Subjektivní a objek-
tivní metrika parciálních okluzorů, Mirna 
Filkovič – RGP patient education, Nikolina 
Puntarić – Soft CL and tear film, Bc. Eliška 
Kondéová – Indikace využití elektrofyzi-
ologických vyšetřovacích metod v oftal-
mologii, Bc. Soňa Škrabalová – Moderní 
trendy nitroočních čoček, Bc. Lucie Bu-

riánková – Subjektivní metoda měření 
zrakové ostrosti a objektivní metoda 
sveep VEP – je možné jejich srovnání?, 
Bc. Gabriela Spurná – Ověření aktuálních 
hodnot Duanovy křivky akomodační šíře 
a Bc. Anna Kohoutková – Princip polari-
zace světla a jeho využití v optometrii. 

Následovala první workshopová sek-
ce s možností aktivního otestování oftal-
mologických přístrojů s odborným vý-
kladem odborníků z obou sponzorských 
firem i z katedry optometrie a ortoptiky. 
K dispozici byly také stánky s informacemi 
o možnostech vycestování na zahraniční 
univerzitu v rámci programu ERASMUS+ 
a o novinkách v sortimentu kontaktních 
čoček firmy CooperVision. 

V druhé části konference jsme vy-
slechli přednášku s názvem Fúze a bi-
nokularita od Ivany Brekalo (UAS), dále 
vystoupila Bc. Renáta Papcunová s před-

náškou Postnatální vývoj oka. Tato před-
náška byla také později vyhlášena jako 
nejlepší studentská přednáška. Dále jsme 
slyšeli přednášku Bc. Zuzany Kohoutové 
s názvem Plná binokulární korekce a mož-
nosti její realizace, Dichoptické maskování 
při umělé degradaci fixačního obrazu 
autorky Kateřiny Dostálkové, Sportovní 
zrakový trénink Bc. Lucie Russnákové 
a Komparace korekce refrakčních vad 
brýlovou a kontaktní čočkou z hlediska 
brýlové a geometrické optiky Bc. Emese 
Nagyové. 

V druhé přestávce se uskutečnilo 
další kolo workshopů, na které se studenti 
mohli hlásit před zahájením konference. 
V 15.00 hod. proběhla úspěšně novinka 
konference, kvízová soutěž. Studenti za-
znamenávali do připravených odpověd-
ních listů řešení jednoduchých testových 
otázek z oblasti optiky a ortoptiky. 

Třetí část konference byla věnována 
těmto přednáškám: Matic Vogrič (UAS) – 
Kontrastní citlivost, Bc. Petra Zámečníková 
– Výskyt refrakčních vad u dětí a jejich 
korekce, Mia Kraljić (UAS) – Vyhodnocení 
plynopropustných kontaktních čoček 
pomocí fluoresceinu. Poslední přednáška 
byla zaměřena na zkušenosti studentek 
se studijním pobytem na zahraniční uni-
verzitě. Autorkami byly Barbora Hašková, 
Veronika Krchňáková, Kateřina Rosová 
a Zuzana Odvárková. 

Přestávka před závěrečným hod-
nocením, kterého se ujali doc. MUDr. 
Svatopluk Synek, CSc., a zástupci hostů, 
sponzorů a studentů, byla opět věno-
vána workshopům. Závěrečné rozlou-
čení s letošním ročníkem konference se 
uskutečnilo ve večerních hodinách na 
afterparty v hudebním klubu Two Faces, 
kde kromě vyhodnocení nejzajímavější 
přednášky a nejlepšího posteru proběh-
lo také ocenění vylosovaného výherce 
soutěžního kvízu. 

Hodnocení konference

Pátý ročník konference s námi pro-
žilo 246 účastníků, aktivně participovalo 
18 přednášejících s odbornými přednáš-
kami a další odborníci profesionálové, 
kteří vedli odborné workshopy. Prezen-
továno bylo 14 posterů na aktuální od-

Pohled do publika. 

Konferenční sál v budově Fakulty sociálních studií MU v Brně. 
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borná témata. Poprvé jsme do programu 
konference s pozitivním ohlasem zařadili 
vyhlášení nejlepší přednášky a posteru, 
odborný soutěžní kvíz a také závěrečný 
společenský večer. Účastníci předcho-
zích ročníků konference i čtenáři článků 
v časopise Česká oční optika, které ko-
mentovaly čtyři předchozí konference, 
jistě mohou potvrdit výraznou progresi 
v úrovni konference, která je patrná jak 
v kvalitě prezentovaných přednášek, tak 
ve vlastní struktuře aktivit probíhajících 
v rámci celého konferenčního dne. 
A jak dále? Jisté je, že příští rok nás čeká 
již 6. ročník konference. Chcete vědět, 
jaký bude? Pak nezbývá než se osobně 
zúčastnit nebo si přečíst článek, který 
chystáme každoročně jako rekapitulaci 
aktuálního ročníku.

Závěrem mi dovolte vyslovit po-
děkování vedení LF MU za podporu 
a především zástupcům firem Cooper-
Vision a Topcomed za finanční podporu 
i odbornou spolupráci, které přispěly 
k pohodě tohoto pro nás slavnostního 
dne. V neposlední řadě patří poděkování 
studentům, kteří si připravili hodnotná 
sdělení, i těm, kteří pomáhali a velkou 
měrou přispěli k bezchybnému a poho-
dovému průběhu celé akce.

Mgr. Sylvie Petrová
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU 
v Brně

Konference pohledem 
studentů

Dne 16. října 2014 se již pátým rokem 
konala konference studentů optomet-
rie, a nejen těch. Poprvé se konference 
aktivně zúčastnili i studenti oboru ortop-
tika. Opět jsme mohli přivítat studenty 
a učitele z Univerzity aplikovaných věd 
ve Veliké Gorici. Potěšila nás osobní účast 
proděkanky pro nelékařské obory LF 
MU, doc. PhDr. Miroslavy Kyasové, Ph.D. 
Sponzorem konference se letos stala 
firma CooperVision. Poskytla nám pečlivě 
zpracované konferenční materiály a také 
nám zajistila afterparty po oficiálním 
ukončení programu.

I pátý ročník si zachoval tradiční, 
fungující program, který však byl obo-
hacený o řadu novinek. Proběhla soutěž 
o nejlepší prezentaci a poster, nechyběl 
ani soutěžní kvíz. Završení celého dne 
proběhlo formou afterparty v klubu 
Two Faces. Během celého dne zaznělo 
16 přednášek studentů optometrie, 
ortoptiky a také studentů z Velike Gorici. 
O své poznatky se s námi podělili také ve-
doucí katedry optometrie a ortoptiky doc. 
MUDr. Svatopluk Synek, CSc., a Bc.  Tomáš 
Dobřenský z firmy CooperVision.

Přednášky zahrnovaly široký okruh 
témat z oborů optometrie, ortoptika 
i oftalmologie. Celý blok přednášek 
završila prezentace studentek, které se 
zúčastnily studijního programu Erasmus 

a strávily jarní semestr 2014 v Chorvatsku. 
O přestávkách byla již tradičně možnost 
se občerstvit a také se zúčastnit worksho-
pů. Studenti si mohli procvičit vyšetření 
pomocí štěrbinové lampy, měření na 
autorefraktokeratometru, 3D OCT a dal-
ších přístrojích, které nám pro tento den 
poskytla firma Topcomed.

Jednou z novinek letošní konference 
byla soutěž o nejlepší poster. Posterů se 
sešlo čtrnáct a odborná hodnotící komise 
tvořená doc. MUDr. Synkem, CSc., a stu-
dentkami Petrou Knížovou a Kateřinou 
Kopalovou po pečlivém výběru zvolila 
jako vítěze poster Subjektivní a objektivní 
metrika parciálních okluzorů od student-
ky ortoptiky Mgr. Marcely Dostálkové. 
Dalším obohacením programu se stala 
soutěž o nejlepší přednášku, kterou 
hodnotili přímo sami studenti. Nejvíce 
hlasů obdržela prezentace studentky 
Bc. Renáty Papcunové Postnatální vývoj 
oka. Poslední soutěží byl kvíz s pěti ele-
mentárními otázkami z oboru. Všechny 
správně zodpovězené odpovědi se 
vytřídily a z nich byli večer vylosováni 
tři výherci.

Po skončení oficiálního programu se 
konala již zmíněná afterparty. Na začátku 
proběhlo vyhlášení všech výherců, kteří 
obdrželi od sponzora hodnotné ceny. 
Poté následoval raut a volná zábava, 
pro některé skoro až do brzkých ranních 
hodin. 

Závěrem bychom rády poděkovaly 
všem, kteří se zapojili do samotného pro-
gramu konference nebo jeho organizace. 
Velké díky patří především patronům 
samotné konference, doc. MUDr. Svato-
pluku Synkovi, CSc., a Mgr. Sylvii Petrové, 
bez kterých by se tento den neuskutečnil.

Věříme, že i pátá konference byla pří-
nosem pro všechny zúčastněné a přispěla 
k již zavedené a pěkné tradici.

Bc. Eliška Kondéová
Bc. Lucie Buriánková
Foto: Mgr. Hana Pustková

Sborník přednášek a fotoalbum naleznete 
na adrese: www.is.muni.cz – dokumenty – 
LF – zprávy pracovišť – Katedra optometrie 
a ortoptiky.

Při jednom z workshopů si studenti mohli vyzkoušet měření na 3D OCT.
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DAILIES TOTAL1®

První a jediná kontaktní čočka 
s proměnným obsahem vody

Od doby, kdy byly vynalezeny první měkké kontaktní 
čočky, došlo k zásadním změnám v jejich materiálu. Tyto 
změny měly za cíl zvýšit obsah vody a pohodlí uživatele. 
Zavedení prvních silikon-hydrogelových čoček společností 
Ciba Vision v roce 1998 znamenalo významnou změnu 
v  propustnosti čoček pro kyslík. Představením čoček 
 DAILIES TOTAL1®, prvních kontaktních čoček s proměn-
ným obsahem vody, začala nová éra komfortu nošení.

Výsledkem více než 10letého výzkumu a vývoje je 
jednodenní kontaktní čočka, která spojuje zdánlivě „ne-
spojitelné“ vlastnosti, jako jsou vysoký obsah vody, avšak 
nízký sklon k osychání, nebo nízký modul pružnosti (MPa) 
a přitom dobrá manipulace. Obsah vody na povrchu je více 
než 80 %,1, 2* zároveň má však čočka vysokou propustnost 
pro kyslík; např. pro –3,00 D je naměřená hodnota 156 Dk/t.

Tajemství této čočky kromě jiného tkví v její vysoké 
lubricitě, kterou si zachovává po celý den,3 jinak řečeno, 
její povrch vykazuje nízký koeficient tření (povrch čočky 
se chová podobně jako kostka ledu na talíři). Je tedy velice 
šetrná k jemným tkáním spojivky a rohovky, a přestože 
mrkneme až 14 000× za den,4 v oku není čočka téměř 
cítit. Po mnoha výzkumech v oblasti designu a parametrů 
čočky se u tohoto materiálu osvědčilo zakřivení 8,5 mm 

a průměr 14,1 mm. Tyto rozměry zajišťují optimální cen-
traci a dostatečný pohyb čočky. Při klinických zkouškách 
byly čočky úspěšně aplikovány u více než 97 % uživatelů.5 

Rád bych vám popřál stejné množství úspěšných 
aplikací těchto kontaktních čoček a tím i mnoho spoko-
jených a loajálních uživatelů. Více než rok je spokojenou 
uživatelkou kontaktních čoček DAILIES TOTAL1® i Monika 
Absolonová, která byla ochotná podělit se o své osobní 
zkušenosti a dala laskavý souhlas s uveřejněním krátkého 
rozhovoru. Rozhovor nebyl nijak upravován a jedná se 
o původní přepis. 

Bc. Petr Vykypěl, optometrista
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.

Odkazy: 

1.  Thekveli S, Qui Y, Kapoor Y, et al. Structure-property relationship of delefilcon A 

lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2012;35(Supp1):e14.

2.  Angelini T, Nixon R, Dunn A, et al. Viscoelasticity and mesh-size at the surface 

of hydrogels characterized with microrheology. ARVO 2013. E-abstract 114872.

3. Contact lens lubricity analysis - ex vivo analysis, Alcon data on file, 2011.

4.  Analysis of Blink Rate and Patterns in Normal Subjects; Susan B. Bressman, 

Emanuele Cassetta, Donatella Carretta, Pietro Tonali, Albert Albanese; Istituto di 

Neurologia, Universitir Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italy; and Neurological 

Institute, Columbia University; New York, U.S.A.

5.  In 5 clinical studies with 236 patients; Alcon data on file, 2011. 

*  In vitro měření nenošených čoček.

Jedná se o reklamní sdělení. VC/DD/DT1/PA/150211/CZ.

Rozhovor s Monikou Absolonovou

Jaké máte zkušenosti s kon-
taktními čočkami?
S kontaktními čočkami mám 
zkušenosti dlouhodobé, pro-
tože mám skoro 5 dioptrií. 
Když jsem dospívala, za 
tehdejší brýle jsem se dost 
styděla a čočky pro mě byly 
vlastně vysvobozením. 

Jak často čočky používáte?
Dnes je používám kvůli divadlu prakticky denně. A používám 
je už skoro 20 let. A ony jsou opravdu nedílnou součástí mého 
života. Já skutečně velebím pana prof. Wichterleho za to, že je 
vymyslel, protože mě neuvěřitelně pomáhají, především při 
mé profesi na divadelní scéně. Dovedete si představit Marii 
Antoinettu na divadelním jevišti v brýlích?

Máte možnost nosit jednodenní čočky DAILIES TOTAL1® již 
více než rok. Co jim říkáte?
Kontaktní čočky DAILIES TOTAL1® mě hned po vyzkoušení 
úplně dostaly! A dostaly mě přesto, že mám dlouhodo-
bé zkušenosti s různými čočkami – nosila jsem měsíční, 

čtrnáctidenní a naposledy jednodenní kontaktní čočky. 
Ale u DAILIES TOTAL1® mi bylo řečeno, že je to novinka 
a že jsou vážně dobré. No a já jsem si říkala: „No jo, to jsou 
jen takové řeči, reklama.“ Ale jsou vážně dobré (smích). Já 
mám totiž čočky většinou denně od rána do večera a ke 
konci dne jsem měla vysušené oči a mlžily se mi – už jsem 
hůř viděla... Což třeba teď vůbec neřeším. 
A je to fajn i v tom, že když si je někdy náhodou musím nechat 
nasazené déle, což se mi naštěstí až tak často nestává (smích), 
tak to není zas takový problém. Když si pak ráno nandávám 
čočky, tak nejsou oči tak unavené jako dřív. V zrcadle vidím 
jen svěží oči. 

Zpočátku jste však byla trochu skeptická, že?
No ano. Moc jsem tomu nevěřila. Se svými původními 
čočkami jsem byla docela spokojená. Nejdřív jsem musela 
absolvovat znovu kompletní vyšetření. A pak mi bylo 
mimo jiné vysvětleno, že si čočka udržuje svoji vlhkost. 
Já totiž často navštěvuji prostředí, které není pro běžné 
čočky úplně ideální. Například suché prostředí nebo 
kde je třeba zakouřeno. A i tam jsem je mohla otestovat. 
Zkrátka, zvýšená kvalita života. To myslím úplně vážně. 
A baví mě to!



NOVÁ ÉRA KONTAKTNÍCH O EK

KONTAKTNÍ O KY S PROM NNÝM OBSAHEM VODY

Více na www.dailies.cz

, 
pochvaluje si své nové kontaktní o ky zp va ka Monika 
Absolonová.

DÍKY HEDVÁBNĚ HLADKÉMU 
POVRCHU1 JE V OKU TÉMĚŘ 

NECÍTÍTE.

1In vitro measurement of unworn lenses; Alcon data on  le, 2011

VC/DD/DT1/PT/140602/CZ

Nová éra komfortu
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HyperGel 
nový materiál 
pro kontaktní čočky 
HyperGel je nový materiál 

využívající kombinaci něko-
lika chemických struktur, které 
dohromady tvoří relativně složitý 
kopolymer. Ten nabízí nosite-
lům mnohá zlepšení týkající se 
pohodlí při nošení kontaktních 
čoček a vlivu biomechanických 
vlastností na rohovkovou tkáň, 
a  to bez přítomnosti silikonu. 
Tento materiál využívá poznatky 
z biomimetiky. Díky jeho ino-
vacím jej klienti hodnotí velmi 
kladně.

Kontaktní čočky jsou optická pomůc-
ka, která patří mezi stále více vyhledávané 
prostředky korekce refrakční vady. Kon-
taktologie je obor, který se zabývá vším, 

co je s kontaktními čočkami spojeno. 
Jedná se o odvětví, které se neustále vyvíjí 
a konečným uživatelům tak přináší pro-
střednictvím nabízených produktů čers-
tvé novinky. Týká se to nejen samotných 
kontaktních čoček, ale i prostředků péče 
o ně, čisticích a dezinfekčních roztoků, 
zvlhčujících kapek a gelů [1, 2].

Materiály na výrobu 
kontaktních čoček   

Hydrogelové kontaktní čočky   

K tradičním materiálům řadíme 
hydrogely, které se pro výrobu měkkých 
kontaktních čoček používají nejdéle. 
Přestože dnes již nejsou pro první aplika-

ci voleny tak často, mají stále své výhody 
a mnohdy jsou jedinou volbou, kterou 
lze konkrétnímu klientovi nabídnout. 
Kontaktní čočky z těchto materiálů jsou 
vyráběny pro různé režimy nošení (den-
ní, flexibilní, prodloužené) i frekvenci vý-
měny, jako je jednodenní, čtrnáctidenní, 
měsíční, tříměsíční a roční doba výměny. 
Je tedy patrné, že tyto typy čoček lze na-
lézt ve všech možných kategoriích, totéž 
se týká nabízených rozsahů optických 
mohutností a poloměrů křivosti.

Silikon-hydrogelové 
kontaktní čočky 

Poté, co se vývoj ubíral především 
cestou zvýšení propustnosti pro kyslík, 
byly před 16 lety uvedeny na trh kon-
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taktní čočky ze silikon-hydrogelových 
materiálů. Velká očekávání odborníků 
i nositelů však nakonec nebyla beze 
zbytku splněna. K určitým nevýhodám, 
zejména u prvních generací těchto 
materiálů, patřily vyšší tuhost a nižší 
schopnost smáčet povrch kontaktní 
čočky, přestože jejich smáčivost byla 
již z výroby upravována povrchovými 
modifikacemi. Někteří nositelé pak uvá-
děli pocit suchých očí a neostré vidění. 
Během uplynulých let se však podařilo 
tyto nedostatky do určité míry elimi-
novat díky nově vytvořeným profilům 
kontaktních čoček, použitím delších 
a ohebnějších silikonových řetězců 
a zakomponováním smáčecích složek 
do materiálu. Máme tak možnost dopo-
ručit našim klientům silikon-hydrogelové 
kontaktní čočky vysoce propustné pro 
kyslík, které přitom mají i další velmi 
dobré vlastnosti. Nicméně se mohou vy-
skytnout klienti, kteří jsou na silikonovou 
složku alergičtí, anebo klienti s poruchou 
slzného filmu, kterých je v současné 
době celá řada a kteří také mohou mít 
problémy s nošením silikon-hydrogelů. 
Proto se výrobci snaží nalézt takový 
materiál pro výrobu kontaktních čoček, 
který bude mít vysokou propustnost pro 
kyslík jako silikon-hydrogely, ale přitom 
nebude obsahovat silikon [2–4].

Kontaktní čočky 
z materiálu HyperGel   

Během minulého roku byl na náš 
trh uveden zcela nový materiál pro 
kontaktní čočky nazvaný HyperGel. 
Tento materiál využívá kombinaci ně-
kolika chemických struktur, které tak 
dohromady tvoří relativně složitý ko-
polymer. Ten nabízí nositelům mnohá 
zlepšení týkající se pohodlí při nošení 
a vlivu biomechanických vlastností 
na rohovkovou tkáň, přitom bez pří-
tomnosti silikonu. Představuje určitý 
návrat k výšebotnavým hydrogelům, 
staví na jejich příznivých vlastnostech 
a snaží se minimalizovat jednu z jejich 
nevýhod, a to odpařování vody ze 
svého povrchu. HyperGel je nový ma-
teriál vyvinutý na základě bioinspirace 
(biomimetiky). Biomimetika je exaktní 
vědecký obor vycházející především 

z biologie, který zkoumá zajímavá kon-
strukční řešení vyskytující se v přírodě. 
Jeho snahou je pak tato řešení napo-
dobit a použít jako inspiraci pro vývoj 
nových vynálezů a technických řešení, 
která bude možno následně využít 
pro technologický pokrok i v běžném 
životě. Každý z nás se v každodenním 
životě setkává s řadou výrobků, jež jsou 
inspirovány přírodou. To, že je určitý 
výrobek bioinspirovaný, neznamená, 
že je bio, tedy čistě přírodního charak-
teru. Pro představu si uveďme několik 
názorných příkladů takových výrobků: 
křídla letadel jsou inspirována křídly 
ptáků, sportovní plavky jsou inspirová-
ny žraločí kůží, běžecké boty byly inspi-
rovány biomechanikou běhání naboso, 
suchý zip je inspirován plody lopuchu, 
náplast má inspiraci v tlapkách geko-
na, nanočástice na motýlích křídlech 
jsou inspirací pro displeje mobilních 
telefonů, tabletů apod. 

HyperGel je tedy materiál, který 
je vytvořen na základě bioinspirace. 

V tomto případě vědci vzali za vzor 
samotné lidské oko, jeho fyziologii 
a funkce. Kontaktní čočky Biotrue 
ONEday se tak co nejvíce podobají 
vlastnostem lidské rohovky.

První bioinspirace spočívá v na-
podobení lipidové vrstvy slzného 
filmu. To zajišťuje povrchově aktivní 
látka nalezená na plochách kontaktní 
čočky. Díky tomu nedochází k osychání 
povrchu kontaktní čočky a čočka si 
tak zachovává svoji optickou funkci. 
Takové čočky udržují pro prostředí oka 
více vlhkosti než jiné kontaktní čočky. 
Povrchy běžných kontaktních čoček 

mohou totiž během dne osychat, což 
následně vede k dráždění zejména 
víčkové spojivky a dále pak k rozost-
řenému vidění [4–6].

Druhou bioinspirací  je obsah 
množství vody v kontaktní čočce. Ma-
teriál HyperGel obsahuje 78 % vody, 
což představuje množství shodné 
s hodnotou, jaká se uvádí pro lidskou 
rohovku. Tento hydrofilní kopolymer 

tak udržuje stálé prostředí, což je 
důležité právě pro příjemný pocit při 
nošení kontaktních čoček. Nabízí se 
tím přirozená úroveň zvlhčení pro oko 
v průběhu celého dne nošení.

Třetí bioinspirací je pak zajištění 
potřebného množství kyslíku. Hy-
perGel (nesofilcon A) má poměrně 
vysokou hodnotu propustnosti pro 
kyslík Dk = 42 (propustnost pro kyslík 
podle standardu ČSN EN ISO 18369-4 
se určuje metodou FATT). To zaručuje 
dostatečný přístup kyslíku k rohovce 
i bez přítomnosti silikonu v materiálu 
čočky. Díky tomu zůstávají oči nositelů 

obr. 1  Chemická struktura části polyme-
rového řetězce materiálu HyperGel.

Biomimetika zkoumá zajímavá 
konstrukční řešení vyskytující 

se v přírodě a snaží se je 
využít jako inspiraci pro nové 

technické vynálezy.
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čoček z HyperGelu bez zarudnutí (bílé) 
a zdravé.

Struktura materiálu HyperGel   
Abychom lépe porozuměli všem vý-
hodám tohoto materiálu, je na obr. 1 
uvedena ukázka chemické struktury Hy-
perGelu. Z ilustrace je patrné, že se jedná 
o poměrně složitou molekulární stavbu.

Základní stavební kostrou tohoto 
materiálu jsou monomery označené 
písmeny v, w, y:

v = 2-hydroxy-4-terc. butylcyklo-
hexametakrylát, jedná se spíše o hyd-
rofobní monomer s jednou hydrofilní 
hydroxy-skupinou;

w = 1-vinyl-2-pyrrolidon (nebo také 
N-vinylpyrrolidon), jde o monomer 
zajišťující vysoký stupeň nabotnání 
materiálu;

y = 2-hydroxyetylmetakrylát (HEMA) 
je základním monomerem pro standard-
ní hydrogely.

Důležitou součástí každého poly-
merního gelu, tedy i hydrogelu, jsou 
síťovadla, i když jsou zde na rozdíl od 
monomerů zastoupena v relativně ma-
lém množství. V tomto případě se jedná 
o struktury označené jako x a z.

x = etylendimetakrylát (EDMA), 
jedná se o nejběžnější síťovadlo pro 
metakryláty;

z = allylmetakrylát, používá se jako 
jedno z vhodných síťovadel pro N-vi-
nylpyrrolidon.

Horní struktura t je zodpovědná 
za snížení odpařování vody z povrchu 
materiálu čočky. Jedná se o makromo-
nomer se dvěma vinylickými dvojnými 
vazbami koncových metakrylátových 
skupin. Přítomnost těchto dvojných 
vazeb umožňuje zapojení do polymerní 
sítě. Její podskupina r je tvořena hyd-
rofilními etylenoxidovými řetězci, pod-
skupina s pak hydrofobními propylen- 
oxidovými řetězci. Právě struktura hydro-
filních a hydrofobních bloků zabraňuje 
nežádoucímu osychání povrchu čočky.

Poslední zobrazenou strukturou u 
je 2-(2’-hydroxy-5’-metakryloxyetyl-
fenyl)-2H-benzotriazol. Jedná se o UV 
blokátor, který je navázaný na metakry-
látovou skupinu. Vinylická dvojná vazba 

umožní ukotvit tento UV blokátor pomo-
cí pevné kovalentní vazby do struktury 
řetězců, tedy do struktury polymeru, 
neboli do materiálu kontaktní čočky.

Zjednodušeně pak můžeme o Hy-
perGelu mluvit jako o hydrofilním 
kopolymeru 2-hydroxyetylmetakrylátu 
a vinylpyrrolidonu. HyperGel je však prv-
ním materiálem firmy Bausch and Lomb, 
který podporuje ochranu proti škodlivé-
mu UV záření. Zakomponováním složky, 
která brání možnosti vniknutí UV záření 
do oka, se eliminují nežádoucí účinky 
související s nepříznivými vlivy tohoto 
záření. UV blokátor splňuje podmínky 
ISO standardu a HyperGel se řadí do 
II. třídy ochrany proti UV záření.

Kvalita zobrazení   
Pro vytvoření nejvyšší kvality zobrazení 
je potřeba zohlednit několik faktorů: 
je to vztah mezi samotnou rohovkou 
a kontaktní čočkou, index lomu materi-
álu a poloměry zakřivení přední a zadní 
plochy materiálu. Kvalitnímu zobrazení 
běžnými sférickými čočkami brání 
takzvaná sférická aberace, což je vada 
jakéhokoliv optického systému. V praxi 
to znamená, že po dopadu světla na 
čočku se okrajové paprsky lomí dříve 
než paprsky, které jsou blíž optické ose. 
Po průchodu čočkou se nesetkají v jed-
nom bodě na sítnici oka. Tento jev pak 
způsobuje neostré vidění, kruhy okolo 
světelných bodů, rozostření obrazu. Kon-
taktní čočky Biotrue ONEday z materiálu 
HyperGel jsou asférické, což znamená, že 
snižují sférickou aberaci v celém rozsahu 
optických mohutností a využívají tak 
optiku s vysokým rozlišením [5–7].

V současné době jsou tyto čočky 
vyráběny pro jednodenní výměnu ve 
sférických hodnotách a pro presbyo-
pické klienty jako multifokální. V plánu 
je též jejich brzké uvedení v torickém 
provedení.

Závěr   

Z výčtu vlastností materiálu je zřej-
mé, že pokroky v technologiích přispí-
vají ke zdravějšímu nošení kontaktních 
čoček. Výrobci se neustále snaží mini-
malizovat potenciální nepříznivé vlivy, 

které do určité míry mohou zasahovat 
do funkcí zdravého organizmu. Klienti, 
kteří jsou ochotni spolupracovat se svým 
kontaktologem a sdělit mu své zkuše-
nosti s novými kontaktními čočkami, 
jejich materiály a tvary, jsou pro odbor-
níky velkou pomocí. Právě na základě 
informací od těchto klientů pak můžeme 
poskytnout vhodné doporučení i ostat-
ním nositelům čoček, abychom dosáhli 
jejich spokojenosti a bezproblémového 
používání kontaktních čoček [1, 7].
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v Brně 
Klinika nemocí očních a optometrie FN 
u sv. Anny v Brně 
Oční optika – RUBÍN, Brno
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Ing. Jiří Michálek, CSc.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 
v.v.i. 
FBMI ČVUT v Kladně
jiri.michalek@cks.cz

Literatura:

[1]  Beneš, P., Petrová, S., Sokolová Šidlová, J., Forýtková, 

L., Holoubková, Z.: Přehled biofyzikálních vlastností 

materiálů kontaktních čoček. Brýle a móda. Praha: 

Iva Production Agency, s.r.o., 2012, 2(4), s. 36–38, 

3 s. ISSN 1804-7866.

[2]  Petrová, S. a kol.: Základy aplikace kontaktních 

čoček. 2. rozšířené vydání. Brno: NCO NZO, 2008. 

ISBN 978-80-7013-470-2.

[3]  Efron, N.: Contact lens practice. 2. vydání. Oxford: 

Butterworth Heinemann Elsevier, 2010. ISBN 978-

0-7506-8869-7.

[4]  Beneš, P.: Přesun k současným materiálům pro 

kontaktní čočky. Česká oční optika. Brno: EXPO 

DATA, spol. s r.o., 2014, 55(4), 78–80, ISSN 1211-233X.

[5]  Cox, I. G., Lee, R. H.: Understanding lens shape 

dynamics during off-eye dehydration of contact 

lens materials with varying water content. Invest 

Ophthalmol Vis Sci 2012; 53: E-abstract: 6104.

[6]  Pence, N.: Novel water gradient lens material. 

Contact Lens Spectrum 2013; 28 (13 special 

edition): 11.

[7]  Stone, R. P.: Introducing water gradient technology. 

Contact Lens Spectrum 2013; 28 (13 special edition): 

34–38.





82

KONTAKTNÍ ČOČKY autor: Bc. Tomáš Dobřenský 

PROČ NEJSOU 
UŽIVATELÉ 
SPOKOJENI 
se svými čočkami?
Společnost CooperVision, 

jeden ze světových inova-
tivních výrobců měkkých kon-
taktních čoček, přichází s no-
vým programem na podporu 
prodeje měkkých kontaktních 
čoček s názvem 100% Happy. 
Akce probíhá ve všech zemích 
Evropy, v nichž má společnost 
své přímé zastoupení. 

Celá podpora je založena na vel-
mi jednoduchém on-line dotazníku, 
který pomáhá uživatelům kontaktních 
čoček zhodnotit jejich stávající stav 
a pocity z používání kontaktních čo-
ček. Očním specialistům pak dotazník 

nabízí zpětnou vazbu a možná i lepší 
náhled na skutečné potřeby jejich 
zákazníků. Pomáhá jim také aktivně 
vyhledávat a následně řešit potíže 
spojené s používáním kontaktních čo-
ček u jejich klientů. Cílem celého pro-
gramu je udržet co nejvíce stávajících 
uživatelů kontaktních čoček u tohoto 
způsobu korekce zraku a také zvýšit 
jejich loajalitu k jednotlivým praxím.

Úplná 100% spokojenost podle 
nás znamená perfektní pohodlí a vi-
dění s čočkami. Stejné každý den a po 
celý den – od okamžiku, kdy si čočky 
nasadíte, až do poslední chvíle před 
jejich vyjmutím. Stále si myslíte, že jste 
stoprocentně spokojení?

Co znamená spokojenost 
s čočkami?

Studie prováděná mezi nositeli 
kontaktních čoček ukazuje, že pokud je 
nositelé přestanou v určitém okamžiku 
používat, je to až v polovině případů 
proto, že vnímají některou formu nepo-
hodlí [2]. Když byli dotazováni uživatelé 
měsíčních kontaktních čoček, 83 % 
z nich tvrdilo, že jsou se svými čočkami 
spokojení [1]. Současně by však 68 % 
z nich uvítalo větší pohodlí [1]. Tyto 
odpovědi se zásadně rozcházejí. Proto 
si myslíme, že je nutné přehodnotit, co 
znamená být při používání kontaktních 
čoček opravdu spokojený. Chceme, 
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abyste byli spokojeni se svými čočkami 
po celou dobu jejich nošení a ne pouze 
někdy. 

Dotazník pro uživatele 
kontaktních čoček

Dotazník k akci 100% Happy cíleně 
klade uživatelům kontaktních čoček šest 
rychlých otázek týkajících se toho, jak 
jsou ve skutečnosti spokojeni se svými 
současnými kontaktními čočkami. V pří-
padě, že výsledek není pozitivní, vybízí 
dotazník uživatele k tomu, aby požádali 
svého očního specialistu o přehodnoce-
ní a případně změnu používaného typu 
čoček z toho důvodu, aby se prodloužilo 
jejich úspěšné používání nebo zlepšilo 
celkové pohodlí při nošení čoček. Otáz-
ky jsou mimo jiné zaměřeny na způsob 
a čas používání stávajících čoček, na 
to, kdy a zda se objevují nějaké obtíže 
a hodnotí také celkovou úroveň pohodlí 
a spokojenosti klienta během dne.

Uživatelé kontaktních čoček, kteří se 
do akce zapojí, mají nárok na zkušební 
sadu kontaktních čoček z nabídky spo-
lečnosti CooperVision zdarma. 

Oční specialisté pomáhají 
získat informace

O komentář k akci jsme požádali 
Roba Healeyho, vedoucího evropského 
týmu, který má ve společnosti Cooper-
Vision na starosti kontaktní čočky pro 

plánovanou výměnu. K celému projektu 
nám řekl: „Akce 100% Happy je přede-
vším o získání většího pochopení toho, 
co uživatel kontaktních čoček očekává, 
aby byl opravdu spokojený s jejich po-
užíváním a neměl jednoznačný důvod 
tento způsob korekce opustit. Víme, 
že to, co klienti říkají a co doopravdy 
cítí, může být někdy zcela odlišné. To 
je také důvod, proč žádáme praktikující 
oční specialisty o aktivní dotazování se 
klientů na jejich čočky, na jejich osobní 
zkušenost s čočkami. Snažíme se dostat 
k jádru problému a pochopit, co pro ně 
opravdu znamená být se svými čočkami 
‚happy‘.

Velice se těšíme na sdílení výsledků 
s očními specialisty z různých zemí 
Evropy, na jejich poznatky a zkušenosti 
z průběhu celé akce. Věříme, že nám 
společně pomohou zajistit, aby uživatelé 
kontaktních čoček měli jen samé pozi-
tivní zkušenosti a byli opravdu spokojení 
a loajální v péči specialistů.“

Pokud se chcete aktivně zapojit do 
programu 100% Happy společnosti 
CooperVision, požádejte svého obchod-
ního zástupce o bližší informace. 

Bc. Tomáš Dobřenský
Professional Services Manager pro Českou 
republiku a Slovensko
CooperVision Limited
tdobrensky@coopervision.com

Odkazy:

[1]  Understanding the contact lens wearer, leden 2006.

[2]  N ichols,  J .  a  kol. :  The TFOS International 

Workshop on Contact lens discomfort, říjen 
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KONTAKTNÍ ČOČKY překlad: Jakub Vrba

Nové poznatky 
O ASTIGMATIZMU
Nedávný výzkum zaměřený 

na nošení měkkých toric-
kých kontaktních čoček odhalil, 
jak diagonální směry pohledu 
a nakloněná poloha hlavy mohou 
ovlivnit rotační stabilitu čoček 
a  tím i dobré, stabilní vidění. 
Jedním z nových zjištění je pří-
tomnost zbytkového prizmatu 
v optické zóně, kterou je třeba 
zohlednit při předepisování to-
rických kontaktních čoček na 
monokulární astigmatizmus. 
V článku se pokusíme ozřejmit, 
jak můžeme tyto nové vědecké 
poznatky přenést do každodenní 
praxe.

Potřeby astigmatiků 
s torickými kontaktními 
čočkami  

Průzkum odhalil, že astigmatizmus 
0,75 D nebo vyšší nejméně na jednom 

oku má téměř polovina pacientů. Tato 
skupina astigmatiků (50 %) je zastoupena 
v uvedených přehledech (graf 1, 2, 3). Jejich 
potřeby jsou ve srovnání s nositeli sféric-
kých čoček naplňovány méně uspokojivě.

Nároky na moderní 
kontaktní čočky 

Moderní kontaktní čočky musí spl-
ňovat řadu kritérií z hlediska stabilního 
vidění, pohodlného nošení a v nepo-
slední řadě i zdraví očí.

Ostré stabilní vidění
 • precizní optika,
 • předvídatelná orientace,
 • stabilita, a to bez ohledu na pohyby 
hlavy či očí.

Dlouhotrvající pohodlí
 • tenký design čoček,
 • povrch s nízkým třením,
 • optimální modul pružnosti.

Zdravé oči
 • dostatečný přísun kyslíku,
 • málo usazenin,
 • krátký interval výměny,
 • UV filtr [1].

Torické čočky byly v posledních 
letech ve všech oblastech zdokonaleny. 
Nedávno byl proveden výzkum, ze kte-
rého vyplývá, jak kvalitně je s nimi vidět.

Měření vlivu pohybů očí 
do různých směrů 

Výzkum byl prováděn pomocí opto-
typu na měření zrakové ostrosti nositelů 
torických čoček (The Visual Acuity Near 
Toric – VANT). Optotyp byl vyvinut pro 
měření zraku na blízko v dynamických 
podmínkách [2]. Jedná se o desku velikosti 
60 × 40 cm, která má uprostřed logMAR 
optotyp na bílém pozadí. Jednotlivé řádky 
jsou označené barvami, na okrajích desky 
jsou vyznačeny fixační značky. 
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Účastníci studie byli vyzváni, aby 
přenesli pohled z fixační značky na okraji 
tabule VANT doprostřed na logMAR op-
totyp a přečetli nejmenší možný řádek [2].

Výsledky 
Běžný nositel torických čoček zazname-
nal snížení zrakové ostrosti na blízko asi 
o jeden řádek při diagonálních verzích 
(směrech pohledu). Zraková ostrost na 
optotypu VANT byla lepší u čoček ACU-
VUE® OASYS® for ASTIGMATISM s ASD 
stabilizací (Accelerated Stabilisation 
Design) než u čoček s prizmatickým 
balastem [2]. 

Zraková ostrost byla měřena po čty-
řech diagonálních pohledech se čtyřmi 
měkkými torickými kontaktními čočkami 
na nejmenším řádku speciálního optotypu 
logMAR do blízka. Výsledky prokázaly, že 
šikmé pohledy vedly k větším disturban-
cím ve vidění než základní pohledy v kol-
mých směrech. Byly zjištěny rozdíly mezi 
různými čočkami pro specifické směry 
pohledu. Čočky s jedinečnou ASD stabili-
zací (ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM) 
poskytovaly nejlepší a konzistentní vizuální 
výkon ve všech směrech pohledu [2].

Vliv polohy hlavy na rotaci 
torických čoček 

Kontaktní čočky ACUVUE® OASYS® 
for ASTIGMATISM byly porovnávány 
s čočkami clariti® toric z hlediska rotace 
a monokulární zrakové ostrosti. Podobná 
předchozí studie byla zaměřena na jiné 
značky čoček [3, 4].

Všichni účastníci studie měli ve vzpří-
mené poloze zrakovou ostrost lepší než 
6/6. Při měření leželi účastníci s hlavou 
přibližně vodorovně, tedy nakloněnou asi 
o 90° (graf 4). Byla změřena orientace čoček 
a zraková ostrost a naměřené hodnoty 
byly porovnány s hodnotami zjištěnými 
ve vzpřímené poloze [3, 4].

Výsledky 
Kontaktní čočky clariti® toric se z pozi-
ce na šesté hodině na ciferníku hodin 
stáčely dvojnásobně oproti čočkám 
ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM při 
horizontální poloze hlavy (35° vs. 15°), 
což způsobilo klinicky významný rozdíl 

ve zrakové ostrosti. Kontaktní čočky 
ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM byly 
lepší o více než půl řádku (logMAR) [3, 4].

Využití v praxi 
Prověřte čočky při simulaci reálných 
situací, ve kterých pohyby oka a hlavy 
mohou zapříčinit rotaci nebo nestabilitu.

Vyzvěte pacienta, aby si podržel test 
do blízka horizontálně a četl. Pacient 
upraví pozici hlavy do stejné roviny. Tak 
se dá snadno poznat, jaký vliv může mít 
gravitace na kvalitu vidění.

Výškové prizma 
u měkkých torických 
kontaktních čoček  

Existuje několik různých metod, 
které se používají k dosažení rotační 
stability u měkkých torických kon-
taktních čoček. Designy, které využí-
vají prizmatický balast nebo periferní 
balast, mohou mít zbytkové výškové 
prizma v optické zóně (graf 5) [5].

Výškové prizma bylo vypočteno za 
použití indexu lomu a průměrné verti-
kální změny tloušťky v centrální šesti-
milimetrové optické zóně. Tloušťka byla 
měřena ve 2 000 bodech na čočce [5].

Výsledky 
Všechny designy čoček s periferním 
a prizmatickým balastem měly prizma 
v optické zóně. Průměrné prizma bylo 
v rozmezí od 0,52 Δ do 0,96 Δ. Kontaktní 
čočky ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM 
v optické zóně prizma neměly [5].

Velikost prizmatu měřeného u čo-
ček ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM 
byla statisticky nižší než u ostatních 
testovaných čoček (p < 0,001) [5].

graf 1 Výskyt astigmatizmu.

23 % 

24 % 

53 %

> cyl 0,75D 

oku 
 

>
 

< cyl 0,75D  

cyl 0,75D 

47 %  

18 %  

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

skyt 
astigmatismu  

  

EMA  

v EMA

17 %

CZ/SK

CZ/SK

 
  

graf 2  Výskyt astigmatizmu vs. podíl měk-
kých torických kontaktních čoček 
na trhu.

graf 3  Vysoké procento pacientů, kteří 
přestanou nosit kontaktní čočky, 
jsou astigmatici.
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graf 4  Výsledky měření orientace čoček 
při naklonění hlavy o 90°.
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Přítomnost indukovaného prizma-
tu je podstatný faktor, který musí oční 
specialista brát v úvahu při aplikaci 
torických kontaktních čoček pacientům 
s astigmatizmem pouze na jednom oku, 
neboť výškové prizma 0,5 Δ a více může 
vést k binokulárním potížím.

Jak využít tyto poznatky 
v praxi 

 • Pamatujte na to, že u některých paci-
entů může vést výškové prizma 0,5 Δ 
a více k binokulárním potížím [6,7].

 • Zacházejte s brýlemi i s kontaktními 
čočkami stejně; maximální povolené 
výškové prizma do 6 D je 0,25 Δ.

 • Při korekci monokulárního astig-
matizmu zvažte použití čoček bez 
prizmatu v optické zóně, aby nedošlo 
k binokulární disbalanci.

 • Vezměte v úvahu koníčky svých 
pacientů a jejich životní styl. I malé 
výškové prizma (0,5 Δ) může 
zhoršit prostorové vnímání zvláště 
u těch aktivit, které vyžadují dobré 
stereoskopické vidění. Ptejte se 

pacientů na aktivity, které by moh-
ly vést k rotaci čoček nebo jejich 
nestabilitě.

 • Doporučte torické kontaktní čočky 
s ASD designem všem astigmatikům, 
aby si mohli užívat stejně dobré 
vidění jako s brýlemi [8].

 • Zhodnoťte orientaci čočky v šikmých 
směrech pohledu namísto stan-
dardního vyhodnocení při přímém 
pohledu. 

 • Používejte objektivní a subjektiv-
ní posouzení vidění. Vyzvěte své 
pacienty, aby označili na škále 
od 1 do 10, jak jsou spokojeni s kva-
litou vidění ve svém každodenním 
životě. Pokud své vidění zhodnotí 
známkou menší než 6, lze je považo-
vat za nedostatečné.

 • Berte v úvahu prizma v optické zóně 
torické čočky, zejména u pacientů 
s binokulárními zdravotními potížemi 
nebo monokulárním astigmatizmem.

 • Zhodnoťte své portfolio torických 
čoček a při předepisování vámi vy-
braných torických čoček přihlédněte 
k aspektům rotační stability a výško-
vého prizmatu.

Z anglického originálu přeložila Kateřina 
Nymburg, upravil Jakub Vrba.
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Díky lubricitě srovnatelné s rohovkou1 
pomáhají ACUVUE® OASYS® předcházet 
pocitu unavených očí2 a nejen to:
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8

*

Accelerated Stabilisation Design zajišťuje ostré 
a stabilní vidění při astigmatismu

Ztenčená zóna pod víčkem

Zrychlený náběh

Optická zóna bez prizmatu

Stabilizační body

Zrychlený náběh

Ztenčená zóna pod víčkem

Vzorový řez materiálem 
v libovolné části čočky

Zabudovaná 
zvlhčující látka PVP

Voda

Slzný film

Technologie HYDRACLEAR® PLUS podporuje slzný fi lm 
a pomáhá udržovat přirozené fyziologické prostředí oka

Vzorový řez materiálem 
v libovolné části čočky

UVA a UVB

Viditelné
světlo

UVA a UVB blokátory pomáhají chránit před pronikáním 
škodlivého UV záření*

9 z 10 nositelů ACUVUE® OASYS® je se svými 
čočkami spokojeno a říká, že jsou to nejlepší 
kontaktní čočky, jaké kdy vyzkoušeli.10

-2,75 CYL
nově v nabídce
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Současnou etapu vývoje společnosti většinou označujeme 
jako společnost vědění. Je to taková společnost, kde jsou 
zdrojem prosperity znalosti a vědomosti. Tento pojem 
si můžeme vyložit tak, že dnes již nejsou nejúspěšnější 
subjekty, které vytvářejí nejvíce výrobků, ale subjekty 
s nejlepšími vědomostmi a sofistikovaným know-how. 
Jednoduše můžeme tento fakt ilustrovat na příkladu výroby 
automobilů, na jejichž produkci nevydělávají nejvíce země, 
v nichž jsou jednotlivé komponenty pouze vyráběny nebo 
montovány, ale ty země, které vědí, jak tyto produkty vyrobit 
a celou výrobu řídit. Co to tedy znamená pro nás jako 
jednotlivce? Z výše uvedeného můžeme předpokládat, 
že postavení každého z nás bude podmíněno získanými 
znalostmi a vědomostmi. Myslím si však, že je to pouze 
jeden z několika důvodů, proč opravdu stojí za to se 
vzdělávat po celý svůj život.
Společnost Johnson & Johnson si tato fakta uvědomuje 
a proto vždy kladla velký důraz na podporu svých zákazníků 
ve smyslu systematického a kontinuálního vzdělávání. 
Jedním z důkazů je existence našeho nezávislého 
vzdělávacího centra THE VISION CARE INSTITUTE® v Praze, 
které pro vás, oční specialisty, připravuje již devět let 
odborné kontaktologické kurzy. Rostoucí požadavky 
na konkrétní témata a zejména jejich úzká provázanost 
s praxí pro nás vždy byly hnacím motorem při rozšiřování 
nabídky kurzů i udržování jejich odborné kvality. Abychom 
se ještě více přiblížili požadavkům očních specialistů, 
přešli jsme od roku 2014 na nový vzdělávací systém 
vzájemně na sebe navazujících kurzů, které jsou seřazeny 
do tří základních studijních programů. Tyto studijní bloky 
jsou složeny tak, aby co nejefektivněji rozvíjely odborné 
znalosti a dovednosti kontaktologa. Nespornou výhodou 
je také možnost vybrat si takovou úroveň programu, která 
odpovídá vašim konkrétním zkušenostem a odborné praxi. 
Na prahu nové edukační sezony a při pohledu na připravený 
vzdělávací plán 2015 můžeme konstatovat, že jsme z těchto 
aktivit neslevili a i pro tento rok zařazujeme programy, na 

které jsme od dosavadních účastníků měli nejlepší zpětnou 
vazbu a které v konečném důsledku povedou k růstu 
spokojenosti klientů vašich odborných praxí.
Novinkou pro rok 2015 je kompletně přepracovaný kurz 
Zdravé oči a vlastnosti kontaktních čoček, který přináší 
odpovědi na otázky, zdali můžeme ovlivnit zdraví očí vhodně 
vybranou kontaktní čočkou a podle jakých kritérií čočky 
vybírat. Další novinkou je aktualizovaný kurz Krátkodobé 
a dlouhodobé účinky slunečního záření na oči, který se 
zabývá vlivem UV záření na oko, významem ochrany oka 
a způsobem, jak tuto problematiku vhodně komunikovat 
klientům – ať již nositelům kontaktních čoček, nebo brýlí. 
Řadou změn prošel i kurz Astigmatismus: Potenciál je 
všude okolo Vás. Využijte ho! Vždy, když se mě zájemci 
ptají na obsah tohoto kurzu, říkám jim, aby neočekávali, 
že zde najdou základy aplikace torických kontaktních 
čoček. Tento program naopak zkušenějším kontaktologům 
otevírá náhled do problematiky celkového potenciálu 
této produktové skupiny a soustředí se na komunikační 
dovednosti, které usnadňují práci s astigmatiky. Zároveň 
v rámci kurzu otevíráme otázku, jak vhodně zapojit ostatní 
členy týmu optické praxe do komunikace a péče o klienta. 
V programu samozřejmě nechybí ani naše tradiční nabídka 
určená začínajícím kontaktologům, kterou jsme nazvali Do 
praxe bez obav. Pokaždé, když se u těchto kurzů podívám 
na „čekací listinu“, zahřeje mě u srdce, jak velký zájem o naše 
aktivity v řadách odborné veřejnosti je. Z těchto důvodů 
jsme se rozhodli do programu v letošním roce zařadit 
jeden termín navíc. Tento výčet samozřejmě pokrývá 
pouze část toho, co jsme pro vás pro tento rok připravili. 
Aktuální kalendář nadcházejících aktivit naleznete na 
www.thevisioncareinstitute.cz pod záložkou Přehled kurzů. 
Obsah kurzů je bezesporu důležitý, avšak hlavními strůjci 
úspěchu THE VISION CARE INSTITUTE® jsou naši lektoři, 
špičkoví odborníci z řad kontaktologů. Letos k našemu 
stálému týmu přibylo pár nových jmen, která program 
svými zkušenostmi určitě obohatí. Nebude se však jednat 
pouze o kolegy kontaktology. Sáhli jsme také do řad 
odborníků z příbuzných nebo souvisejících oborů. V rámci 
kurzů se tak budete moci setkat třeba s dermatologem, 
psychologem nebo odborníkem na komunikaci. 
Věřím, že je na co se těšit. Neváhejte tedy a přidejte se 
k více než 19 tisícům vašich kolegů z celé Evropy, kteří již 
prošli branami našeho institutu na své cestě za poznáním. 
Za celý tým THE VISION CARE INSTITUTE® vám přeji veselé 
a úspěšné vzdělávání v roce 2015.

Bc. Miloš Medřický
ředitel
THE VISION CARE INSTITUTE® of Johnson & Johnson, s.r.o.
mmedrick@its.jnj.com 

Stojí za to se neustále vzdělávat? 



the adventure begins.



Varilux®, E-SPF™ jsou registrované obchodní značky Essilor International SA. E-SPF™ je index  vyvinutý Essilor International a schválený nezávislými třetími 
stranami. Čočka s indexem E-SPF™ 50 znamená, že do oka dopadá 50krát méně UV záření než do oka bez ochrany. Ochrana pouze pomocí brýlových čoček.

www.varilux.cz

Získejte dva páry multifokálních brýlových skel Varilux® 
za cenu jednoho.

Nabídka platí ve vybraných optikách od 1. 3. 2015 do 30. 6. 2015.

Pro více informací k obchodním podmínkám a nákupním cenám kontaktujte naše zákaznické centrum na tel. čísle 800 555 884 
nebo naše odborné konzultanty pro brýlové čočky.




