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Technologie HYDRACLEAR® PLUS 
obsahuje zvlhčující složku, která 
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STABILNÍ SLZNÝ FILM

Všechny kontaktní čočky značky ACUVUE® obsahují UV fi ltr 1. nebo 2. třídy, který pomáhá chránit před pronikáním škodlivého UV záření k rohovce a dovnitř oka. Kontaktní čočky s UV fi ltrem nenahrazují plně další ochranné pomůcky jako například sluneční brýle nebo 
ochranné brýle s UV fi ltrem, protože nezakrývají celé oko a jeho okolí. 1. Young G, Riley C, Chalmers R & Hunt C. Hydrogel Lens Comfort in Challenging Environments and the Eff ect of Refi tting with Silicone Hydrogel Lenses. Optom Vis Sci (2007); 84(4): 302-308. 2. JJVC 
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Doporučujte jim kontaktní čočky 
ACUVUE OASYS®, které pomáhají 
udržovat stabilní slzný fi lm 
i při používání digitálních zařízení. 
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Vážení přátelé optici a optometristé, 

dovolte mi na úvod nového čísla časopisu Česká oční optika pár řádek. Čas 
se nám posunul, svatý Martin je za dveřmi a čeká nás období adventu, Vánoc a vstup 
do nového roku. Pro někoho očekávaný, pro někoho hektický až nenáviděný čas, 
čas hodnocení a retrospektivy.

Musím uznat, že se naše opticko-optometrická společnost opravdu nenudila. 
Prošli jsme si vzrušenými debatami i trochou nenávisti a úskoky, které opravdu 
nikdo nečekal. Musím však bohužel konstatovat, že odpovídají morální devastaci 
celé naší společnosti. Nebudu vás zahlcovat podrobnostmi, které všichni, kdo máte 
zájem, určitě znáte.

Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste pochopili, že v dělení, destrukci 
a konfrontaci není budoucnost našeho spolku. Optici a optometristé patří k sobě, 
se vzájemným respektem a úctou ke své práci. 

Máme za sebou úspěšný olomoucký kongres a probíhají přípravy na OPTU 2016, 
podrobně si o těchto akcích Společenstva a dalších zajímavostech můžete přečíst 
v tomto vydání České oční optiky.

Na závěr chci vám všem popřát klidné a ničím nerušené svátky vánoční a úspěš-
né zakončení roku 2015.

Václav Antonín
viceprezident SČOO
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36–40 Filmy promítané ve 3D slibují divákům jedinečný zážitek a řada návštěvníků kin neskrývá své nadšení 
z takového prožitku. Ovšem i potěšení pro oči má své vrtochy – až dvacet procent diváků se po zážitku 
z 3D filmu necítí dobře. Může se u nich objevit bolest očí, neostré či dvojité vidění, citlivější jedinci mohou 
dokonce pociťovat i závratě, nevolnost nebo mohou mít potíže s orientací v prostoru po skončení filmu.
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Tajemství 
dokonalého 
vidění

V+

HOYA již desítky let vyvíjí a uvádí na optický trh špičkové designy brýlových čoček.  
Není žádným tajemstvím, že HOYA svými inovacemi často udává vývojové trendy.

JIŽ BRZY v České republice představíme
nové V+ designy, které jsou jedinečné tím, že všechny zohledňují tři klíčové faktory

                                               

V+ rodina je kompletní.  
Perfektní vidění nyní můžete dopřát každému Vašemu klientovi.

1

Vysoký stupeň individualizace Nepřekonatelný  
binokulární výkon

Šité na míru životním podmínkám 
každého z nás

2 3

•  Hoyalux iD WorkStyle V+ 
Interiérová čočka

•  Nulux iDentity V+
Plně individualizovaná jednoohnisková čočka

 •  Hoyalux iD LifeStyle V+ X-Act
Individualizovaná varianta úspěšné 

progresivní čočky LifeStyle V+

i A4 i dd 1 27 10 2015 9 18 34
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ZPRÁVY REDAKCE   

Sbírka Brýle bez hranic  

V naší společnosti je přirozené, že pokud se člověku zhorší 
zrak, navštíví očního lékaře a poté očního optika a pořídí si 
brýle, s nimiž uvidí perfektně a přesně. Na světě však žijí tisíce 
lidí, pro které zraková pomůcka není samozřejmostí. Například 
v Africe stojí jeden pár brýlí šest až osm měsíčních platů, a to 
je důvod, proč pro řadu obyvatel nepřichází v úvahu, že by si 
pořídili brýle. 

Humanitární organizace L.S.F. Lunettes sans Frontière 
(Brýle bez hranic) proto nabízí pomoc prostřednictvím časově 
neomezené sbírky, v níž může každý, kdo je ochoten pomoci, 
věnovat brýle. A nezáleží na tom, zda lidé darují pět nebo pět 
set obrub – každý kus je velkým přínosem. Organizace L.S.F. 
Lunettes sans Frontière existuje od roku 1997 a za dobu svého 
působení shromáždila již více než 200 000 brýlí a více než 800 
naslouchátek. Ve spolupráci s Německou katolickou asociací 
pro nevidomé jsou tyto brýle předávány zcela zdarma lidem 
v nouzi. Zrakové pomůcky (nepoužívané brýle, sluneční brýle, 
brýlová pouzdra) přijímá organizace nepřetržitě a zasílá je do 
příslušných rozvojových zemí nejen v Africe, ale také v Asii, 
Jižní Americe a východní Evropě (např. do Kamerunu, Maroka, 
Indie, Ekvádoru, Vietnamu apod.).

Devět tisíc brýlí pro Afriku
V srpnu letošního roku podpořila projekt Brýle bez hranic 
i společnost Lunor, která věnovala této humanitární organizaci 
9 000 brýlí. 

„Dobré vidění by nemělo být luxusem,“ říká Michael Fux, 
šéf a hlavní návrhář společnosti Lunor AG, německého výrob-
ce brýlí, jehož brýle nosí takové hvězdy jako Johnny Depp, 
Meg Ryanová či Uma Thurmanová. „To je důvod, proč jsme 
se rozhodli podpořit sbírku Brýle bez hranic předáním devíti 
tisíc kusů brýlí.“

Redakce

HOYA přináší do optik 
vysoce přesnou 
3D simulaci vidění

Společnost HOYA, lídr v oblasti vývoje vysoce technologicky vy-
bavených prodejních nástrojů, představuje svou nejnovější inovaci: 
HOYA Vision Simulator, který nabízí klientovi možnost vyzkoušet si 
nové brýlové čočky přímo v obchodě ještě před jejich zakoupením. 

HOYA Vision Simulator poskytuje koncovému klientovi na 
základě jeho aktuálního dioptrického předpisu vysoce přesnou 
3D vizualizaci pohledu přes nejrůznější designy a povrchové 
úpravy brýlových čoček. HOYA stírá dělicí čáru mezi virtuální a sub-
jektivní realitou a dává uživateli možnost vybrat si přesně takové 
čočky a povrchové úpravy, které mu budou nejlépe vyhovovat. 

HOYA Vision Simulator se snadno ovládá, je hygienický a byl 
vyvinut pro velmi časté používání. Je řízen aplikací staženou do 
chytrého telefonu, který je umístěn v headsetu. Koncoví klienti se 
dívají přes headset a zobrazuje se jim tak plně virtuální prostředí. 
Optik zadá parametry uživatele a přesný dioptrický předpis (každý 
typ předpisu i cylindru je zohledněn) a uzpůsobí vzdálenost PD. 
Funkci dálkového ovládání plní tablet. Optik rozhoduje o tom, 
co zákazník uvidí a zažije, může mu vysvětlit různé možnosti 
brýlových čoček a ukázat vizuální rozdíly mezi nimi.

Jan Jílek, Lens expert českého zastoupení a člen odborné 
komise pro vývoj HVS, dodává: „HOYA Vision Simulator vylepšuje 
zákazníkův zážitek z nákupu, jelikož mu nabízí možnost ,vidět 
dříve, než koupit‘. Díky tomu se stává výběr brýlových čoček 
a povrchových úprav jednoduchým, přesným a hmatatelným za 
současného zvýšení důvěry a všeobecné spokojenosti ve vztahu 
optik – koncový klient. Je to jednoznačně průlom.“

Společnost HOYA má dlouhodobou zkušenost s uváděním 
pokročilých řešení v oblasti nástrojů na podporu prodeje. Na 
veletrhu Silmo 2008 v Paříži poprvé použila k hlavě připevněný 
displej s virtuální realitou, aby ukázala kvalitu designu pro-
gresivních čoček Hoyalux iD MyStyle. Na veletrhu Opti 2012 
v Mnichově byla HOYA průkopníkem plně interaktivní rozšířené 
reality a představila aplikaci HVC Viewer. 

HOYA Lens CZ a.s.

Michael Fux (vpravo), ředitel firmy Lunor, předává 9 000 brýlí hu-
manitární organizaci Brýle bez hranic.



KONTAKTUJTE:  CZ: MICHAEL JAKUBEC,  093   |   SK: R A,
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INFORMACE 
ze Společenstva
Společenstvo českých 
optiků a optometristů 
po vnitřní obrodě

Vážení členové a přátelé SČOO,

mnohým z vás zajisté neunikla 
skutečnost, že v ne příliš minulém 
čase prošlo složení orgánů SČOO 
zásadními změnami. Jsme přesvěd-
čeni ,  že  tyto změny napomohly 
k vytvoření vhodnějšího prostředí 
jak pro z výšenou stabi l izaci  po-
slání a programových cílů SČOO, 
tak i na druhé straně pro rozšíření 
rozsahu zájmových oblastí činností 
Společenstva a zároveň dynamiky 
a operativnosti při řešení problémů 
souvisejících s dosažením očeká-
vaných  v ýs ledk ů.  Samozře jmou 
podmínkou je důsledné dodržování 

zásad transparentnosti a otevřenosti 
vůči svým členům. 

Jedním z důkazů tohoto tvrzení 
je valnou hromadou přijatý program 
činnosti SČOO, který zakotvuje na-
plňování a další rozvíjení poslání 
Společenstva v odborných a dalších 
návazných činnostech s důrazem 
zejména na odborné vzdělávání čle-
nů, podporu podnikatelských zájmů 
prostřednictvím účasti odborných 
zástupců SČOO v odborných komisích 
státu při tvorbě zákonných podmínek 
právního a podnikatelského prostředí 
a mimo jiné i vydávání odborných 
metodických návodů a stanovení po-
stupů v oblasti oční optiky a optome-
trie a zdravotnických prostředků. Pro 
ilustraci lze uvést, že v současné době 
probíhá právní a profesní analýza 
postupů očního optika při zhotovení 

brýlí a s tím spojených povinností vý-
deje individuálně zhotoveného zdra-
votnického prostředku. Tyto odborné 
činnosti jsou SČOO prováděny s cílem 
zpracovat a vydat za účasti orgánů 
státní správy doporučující metodiku, 
jejímž cílem je ochránit podnikatele 
před omyly a chybami v zákonných 
postupech a tím jim účinně napomoci 
zejména v oblasti kontrolní činnosti, 
prováděné kontrolními orgány státní 
správy.

V souvislosti s výše uvedenými 
změnami v personálním složení or-
gánů SČOO považujeme za vhodné 
zmínit se o vzniku spolku Živnosten-
ská komora českých očních optiků, 
založeného některými bývalými členy 
orgánů SČOO téměř bezprostředně 
poté, co jejich činnost v orgánech 
SČOO byla ukončena.

STRÁNKY SČOO autoři: Ing. Jiří Panenka, Ing. Pavel Šebek
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Z dosavadních veřejně dostup-
ných zdrojů lze ve svém důsledku uči-
nit závěr, že cíle nově vzniklého spolku 
a prostředky k jejich dosažení jsou 
(podle druhů jeho členství a hlasova-
cích práv) zaměřeny poněkud jiným 
směrem než cíle a prostředky SČOO, 
tj. zejména na prosazování zájmů 
majitelů a provozovatelů optik, tedy 
i obchodních řetězců. Jeho orientace 
se tedy viditelně ubírá jiným směrem, 
než je základní poslání SČOO, tedy za-
stupovat všechny odborníky v oblasti 
oční optiky a optometrie bez ohledu 
na jejich pracovní postavení, což 
dokládají i cíle přijatého programu 
SČOO. 

Jednou ze základních priorit veš-
keré činnosti SČOO je bezvýhradně 
podporovat české optiky a optome-
tristy bez ohledu na jejich velikost 
či velikost výnosů z jejich činnosti 
a vyvinout veškeré úsilí k zajištění 
účinné podpory a odborné pomoci, 
směřující ve svém důsledku i k za-
chování objektivních právních rámců 
pro podnikatele v oblasti optiky a op-
tometrie až do úrovně malých, nezá-
vislých očních optiků a optometristů, 
a to zejména prostřednictvím účinné 
účasti SČOO na tvorbě profesních 
právních předpisů.

Společenstvo je otevřeno široké 
demokratické diskuzi o směřování 
oboru oční optiky a optometrie. Uzná-
vá a vítá rozmanitost názorů svých čle-
nů s cílem najít vhodné konsensuální 
řešení na odborné bázi, reprezentující 
názor většiny členů. Představenstvo 
SČOO je vždy připraveno k hledání od-
borné cesty k dosažení optimálního 
výsledku, a to za pomoci odborných 
názorů a připomínek svých členů.

Za představenstvo SČOO
Ing. Jiří Panenka
prezident SČOO

Program činnosti SČOO 
Program činnosti Společenstva byl schválen na valné 

hromadě SČOO, konané 20. září v Olomouci, v souladu 
s ustanovením článku 7, odst. 4b) stanov SČOO.

Za účelem plnohodnotného naplňování poslání Spole-
čenstva a udržování dalšího rozvíjení jeho nosných činností 
schvaluje valná hromada tento rámcový program činnosti 
SČOO:

1.  Aktivní zapojování členů SČOO do spolkové činnosti za 
účelem udržování a zvyšování prestiže SČOO v odborných 
oblastech jejího poslání.

2.  Zajištění a rozvíjení odborného vzdělání členů formou 
odborných vzdělávacích programů a seminářů, zejména 
prostřednictvím kongresu Optometrie–Optika, účinnou 
spoluprací na veletrzích OPTA v souladu s navázanými 
smluvními vztahy, atp.

3.  Účinná podpora profesních podnikatelských zájmů členů 
SČOO, zejména:

a)  provedením analýzy právních předpisů, které upravují 
činnosti zejména oboru oční optika, povolání optome-
tristy, oblasti zdravotnických prostředků apod., s cílem 
dosažení významného postavení v rámci připomínko-
vých řízení legislativních procesů; 

b)  účinným zapojením v oblasti příprav a vydávání od-
borných metodických návodů a stanovení postupů 
v oblasti oční optiky a optometrie, včetně vytvoření 
metodiky pro postup očních optik;

c)  formou odborné spolupráce v komisích a dalších 
odborných uskupeních při legislativních činnostech 
vedoucích ke změnám stávajících právních předpisů;

d)  navazováním další spolupráce v oblasti činnosti oční 
optiky a optometrie na tuzemské i mezinárodní úrovni;

e)  formou účinné spolupráce na tvorbě právního a pod-
nikatelského prostředí včetně tvorby právních před-
pisů, které zamezí prodeji brýlí například systémem 
 OptikDoDomu a Optiscont či obdobnými systémy.
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Kongres OPTOMETRIE–
OPTIKA 2015 v Olomouci  

Ve druhé polovině září proběhl 
již 10. ročník kongresu Společenstva 
nazvaný OPTOMETRIE–OPTIKA, or-
ganizovaný tentokrát ve spolupráci 
s katedrou optiky v budově Přírodo-
vědecké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci.

Hlavní heslo celého kongresu 
a tedy i jeho úvodních přednášek bylo 
Optika a optometrie – dvě prolínající 
se odvětví jednoho oboru a jeho bu-
doucnost. Zaměřením kongresu jsme 
se snažili vysvětlit vývoj a směřování 
oboru v Evropě i pozici českého oboru 

z pohledu legislativního a také jasně 
potvrdit, že vedení Společenstva má 
na vědomí optiku ve stejné míře jako 
optometrii při směřování celého obo-
ru do budoucnosti souhlasně s jeho 
světovým vývojem.

Kongres byl dvoudenní, zazněly 
na něm čtyři přednášky a proběhlo 
osmnáct seminářů, účastníci se pří-
jemně uvolnili a pobavili na večerním 
party rautu v zajímavých prostorách 
expozice Interaktivního muzea vědy 
Pevnost poznání.

Podstatou a zárukou kvality kon-
gresu však byly jeho odborné pre-
zentace, které pro nás zajistili pro-
fesionální přednášející – všem jim 

tímto děkujeme za jejich čas a energii, 
které vložili do předání svých znalostí 
a informací českým optikům a opto-
metristům.

Generálními sponzory kongre-
su byly společnosti Optika Čivice 
a  CooperVision, odborným progra-
mem jej podpořily sponzorské společ-
nosti Alcon, Bausch+Lomb, Johnson 
& Johnson a MailShop a dále při něm 
vystavovaly společnosti AMBG, Aredo-
vale, Essilor-Optika, Finest Trade, HOYA 
Lens CZ, Metzler International, Omega 
Optix, Regina Import, TOPCOmed 
a Konvex – Recept optika.

Všem zmíněným společnostem 
tímto děkujeme jak za finanční pod-

10. vzdělávací kongres
 zařazený do kreditního systému

19. - 20. září 2015
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého
v Olomouci

Společenstvo českých optiků a optometristů ve spolupráci s Katedrou optiky Univerzity Palackého v Olomouci pořádá Generální sponzoři

generální sponzoři

sponzoři seminářů

vystavující společnosti

AMBG, LTD, s.r.o. | AREDOVALE s.r.o. | ESSILOR - OPTIKA spol. s.r.o. | FINEST TRADE, s.r.o. | HOYA Lens CZ, a.s. 
METZLER INTERNATIONAL s.r.o. | OMEGA OPTIX, s.r.o. | REGINA IMPORT, s.r.o. | TOPCOMED s.r.o. | KONVEX – Recept optika, spol. s r.o.
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poru kongresu, bez které by nemohl 
být kongres při zachování rozumných 
finančních podmínek pro účastníky 
uskutečněn, tak i za jejich účast při 
tomto každoročním profesním setkání, 
která mu dodala na významu.

Je hezké vidět, že i  přes silně 
turbulentní dění ve vedení Spole-
čenstva a celé profesní scény a jím 
vysílaný názorový a informační chaos 
mezi odbornou veřejnost si kongres 
žije svým vlastním a stabilním živo-
tem, nabývá na velikosti, významu 
a profesionalitě.

Děkujeme tedy i všem účastníkům 
kongresu, kteří se rozhodli investovat 
do svého celoživotního odborného 
vzdělávání a přijeli s námi strávit celý 
víkend do Olomouce. Doufáme, že 
jsme jejich očekávání naplnili.

Letošní kongres nás ze všech výše 
zmíněných důvodů opravdu velmi 
potěšil, a proto jsme se rozhodli ho 
do budoucna ještě zatraktivnit... ale 
o tom budeme informovat až během 
příštích měsíců. Těšíme se na setkání 
s vámi všemi opět na příštím kongrese 
OPTOMETRIE–OPTIKA 2016!

Za SČOO a katedru optiky UP v Olomouci
Ing. Pavel Šebek
tajemník SČOO
scoo@scoo.cz
Foto: RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.

Zasedání ECOO v Bruselu  

V říjnu 2015 jsem se spolu s Pav-
lem Šebkem za SČOO poprvé osob-
ně zúčastnil pravidelného zasedání 
ECOO. Tato Evropská rada optometrie 
a optiky je organizací, jejímiž členy 
jsou profesní společenstva zemí EU, 
a která kromě poskytování platformy 
pro komunikaci a výměnu informací 
řeší ideální směřování vývoje oboru 
a jeho legislativy.

Sekretariát ECOO řídí v Bruselu 
významná mezinárodní lobbistická 
společnost Hill & Knowlton a oficiální 
sídlo se nachází ve Švýcarsku.

Na programu dvoudenního zase-
dání byla interní jednání představen-
stva a různých rad (Rada zkoušejících 
Evropského diplomu) a dále zasedání 

dvou výborů ECOO (profesní a ekono-
mický) a valné hromady.

Nejzajímavější byl společný pra-
covní seminář na téma Vidění a řízení, 
který mapoval situaci týkající se zraku 
řidičů a získávání řidičských oprávnění 
v jednotlivých zemích, specifikoval 
společné cíle v této oblasti a vytyčil 
postupy k jejich dosažení prostřed-
nictvím ECOO.

Přes osobní, ne ryze optimistické 
povědomí o politice Evropské unie 
jsem byl až překvapen, jak neformální 
a pracovní bylo prostředí celého zase-
dání a jak všechny členské organizace 
usilují o vzájemnou dohodu a správné 
nasměrování oboru a prosazení změn, 
které mu zajistí prosperující existenci 
a respektované postavení ve spo-
lečnosti i v budoucnosti. Jednotlivé 
národy mají samozřejmě své vlastní 
národní profesní problémy, často po-
dobné našim, a bylo proto zajímavé 

se o nich dozvědět, diskutovat o nich 
a poučit se z nich.

Naše Společenstvo má v ECOO vel-
mi dobrou pověst díky dlouholetému 
členství a spolupráci se všemi před-
cházejícími představenstvy SČOO. 
V centru dění a u přímého zdroje všech 
informací a aktivit je Společenstvo také 
díky dlouhodobé pracovní pozici Pavla 
Šebka, jenž je v současnosti sekretářem 
profesního výboru a již deset let je 
součástí osmičlenného představenstva 
ECOO.

Jsem přesvědčen,  že členství 
v ECOO je pro SČOO velmi důležité 
a z pohledu mezinárodní komunikace 
a orientace oboru v podstatě nezbyt-
né. Doufám, že se nám podaří členství 
co nejpřínosněji využít.

Ing. Jiří Panenka
prezident SČOO

RNDr. František Pluháček, Ph.D., poutavě přednáší na jednom ze seminářů.

V průběhu kongresu zazněly čtyři přednášky.
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OPTOMETRIE   autorka: Bc. Jitka Ošťádalová

CROWDING 
FENOMÉN
Správné vyšetření zrakové 

ostrosti je základním před-
pokladem pro stanovení opti-
mální korekce refrakční vady. 
Je známo, že nejlepší zrakové 
ostrosti je dosaženo při čtení 
izolovaných písmen, což platí 
jak pro zrakovou ostrost v ob-
lasti fovey, tak i pro zrakovou 
ostrost v oblasti periferie. 

  Při vyšetřování zrakové ostrosti 
se však jen zřídka používají zcela izo-
lované znaky. Většinou se používají 
optotypy, kde jsou vyšetřovací znaky 
uspořádány v řádcích pod sebou. Ov-
šem kontury či jiné znaky v blízkosti 
pozorovaného znaku mají negativní 
vliv na rozlišitelnost takového zna-
ku. Tyto jevy jsou označovány jako 
konturová interakce a crowding fe-

nomén a jsou neustále přítomny při 
prostorovém vidění. Z toho logicky 
plyne, že příliš malé rozestupy mezi 
znaky na optotypech budou ovliv-
ňovat výslednou hodnotu měřené 
zrakové ostrosti. 

Konturová interakce  

Pokud je pozorovaný znak ob-
klopen jinými znaky, stává se hůře 
rozlišitelným – například Landoltův 
prstenec obklopený čtyřmi příčkami, 
jejichž délka odpovídá výšce prstence 
a šířka příček odpovídá šířce mezery 
prstence, viz obr. 1 [1]. Míra zhoršení 
rozlišitelnosti závisí na vzdálenosti 
kontur okolních znaků (příček) od 
znaku pozorovaného (Landoltův 
prstenec). Flom a kol. ve svém výzku-

mu [2] dokázali, že pokud jsou příčky 
ve velké vzdálenosti od prstence, 
žádná konturová interakce nenastá-
vá. Pokud se příčky přiblíží k prstenci 
do vzdálenosti 2–4 úhlové minuty, 
rozpoznatelnost prstence se sníží, 
nastává konturová interakce a pokles 
rozpoznatelnosti dosahuje maxima 
při kritické vzdálenosti asi 1 úhlové 
minuty od prstence. Naopak pokud 
jsou příčky velmi blízko prstenci, 
rozpoznatelnost prstence se zlepší, 
a to i do té míry, jako by žádné příčky 
nebyly přítomny. 

Bylo též dokázáno, že konturová 
interakce je závislá na kontrastu. 
Zraková ostrost klesá, pokud jsou pří-
tomny okolní kontury v odstupu ne-
celé poloviny (0,4) průměru písmene, 
a to zejména u optotypů s vysokým 
kontrastem. Podle studie Simmerse 
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a kol. [3] u optotypů s nízkým kon-
trastem nedochází k tak výrazné 
interakci a odstup kontur nemá vliv. 
V této studii byl však odstup kontur 
vždy stanoven relativně vzhledem 
k velikosti použitého znaku, přičemž 
velikost znaku se při snížení kontrastu 
zvětšila. Oproti tomu studie Siderova 
a kol. [4] uvádí, že k výrazné kontu-
rové interakci dochází i u optotypů 
s nízkým kontrastem. V provedeném 
experimentu však nebyla vzdálenost 
kontur uvažována relativně vůči veli-
kosti znaku, ale byla vždy konstantní 
(v úhlových minutách) a odpovídala 
vzdálenosti užité při maximálním kon-
trastu, kde byl jev patrný. Poukázala 
tedy na konstantní prostorový rozsah 
konturové interakce.

Mechanizmy konturové 
interakce  

Vědci se již dlouhou dobu snaží 
zjistit příčiny konturové interakce. 
Zkoumalo se optické šíření obrazu 
v sítnici a také nestálé fixační pohyby 
očí, ale nic z toho nedokáže plně 
vysvětlit konturovou interakci. Další 
možností byl střet úkolů, kdy vyšetřo-
vaní museli odlišovat příčky od Lan-
doltova prstence a zároveň určovat 
pozici mezery Landoltova prstence. 
Bylo však zjištěno, že takovéto snížení 
ostrosti je spíše sekundárním efektem 
konturové interakce. I když přesná 
příčina snižování ostrosti stále není 
známá, nyní se zdá, že hlavní důvod by 
mohl být nervového původu a mohl 
by se týkat vlastností receptivních 
polí.  

Receptivní pole neuronů je oblast 
sítnice, která při stimulaci světlem 
působí odez vu daného neuronu. 
Světlo vyvolávající excitaci (či inhibi-
ci) bipolárních a gangliových buněk, 
které se nacházejí v osvícené oblasti, 
způsobí inhibici (či excitaci) okolních 
bipolárních a gangliových buněk. 
Nejmenší receptivní pole se nacházejí 
v centrální oblasti sítnice, směrem 
k periferii se zvětšují a mohou se 
dokonce i překrývat. V receptivních 
polích reaguje rozdílně centrum 
a periferie pole. V případě, kdy na 
světlo zareagují buňky excitací centra 
a inhibicí periferie receptivního pole, 
mluvíme o takovém poli jako o ON-
-centre. Naopak pokud se centrum 
inhibuje a periferie receptivního pole 
excituje, mluvíme o OFF-centre poli. 

Výzkum Floma [5] poukazuje na 
možný nervový původ konturové 
interakce. Ve svém výzkumu prezen-
toval vyšetřovaným osobám mono-
kulárně Landoltův prstenec a příčky 
v různé vzdálenosti od prstence, a to 
náhodně polovinu času stejnému 
oku jako prstenec ( ipsi laterálně) 
a polovinu času druhému oku (kon-
tralaterálně). Příčky kontralaterálně 
i ipsilaterálně způsobily stejnou míru 
prostorového rozsahu (maximální 
vzdálenost od testového znaku, ve 
které konturová interakce sníží roz-
poznání) i intenzity (stupeň ztráty 
ostrosti při maximální interakci). Také 
Westheimer a Hauske [5] zjistili ve 
svém výzkumu kontralaterální efekt 
při noniovém rozlišení (vernier acu-
ity). Výsledky z obou těchto studií 
poukazují na fakt, že inhibiční efekt 

(a) (b) (c) (d)

a

b

c
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obr. 1  Konturová interakce [1] – úkolem vyšetřovaných osob je určit pozici mezery Landoltova prstence.

obr. 2  Crowding fenomén [6] – při fixaci 
tečky je jednodušší určit písmeno R, 
když je samostatně (a), než když je 
obklopeno jinými znaky (b, c, d).
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konturové interakce musí být nervový 
a supraretinální, tzn. musí se odehrá-
vat na takovém místě zrakové dráhy, 
kde se informace z obou očí spojují. 
Takovým místem by mohlo být corpus 
geniculatum laterale či pravděpodob-
něji týlní lalok mozku.

Crowding fenomén   

Znaky na koncích řádků optotypů 
a znaky, které jsou od sebe více vzdá-
leny, příp. zcela izolovány, se obecně 
čtou lépe než znaky blízko u sebe. 
Tento jev se označuje jako crowding 
fenomén, viz obr. 2 [6]. Crowding se 
objevuje při nejrůznějších úkonech, 
např. při rozpoznávání písmen, noni-
ovém rozlišení, rozlišování orientace, 
stereoskopické ostrosti, rozpoznávání 
obličejů a je také přítomen u pohybu-
jících se testových značek. Na crow-
dingu se podílí konturová interakce, 
rozdělení pozornosti mezi jednotlivé 
znaky, fixační pohyby očí a retinální 
či supraretinální nervová inhibice. 
Na rozdíl od konturové interakce, jež 

se dá demonstrovat jedním znakem 
obklopeným čtyřmi příčkami, který 
vyšetřovaný pozoruje, aniž by pohy-
boval očima, vyžaduje crowding nej-
méně dva znaky obklopené kontura-
mi, které musí vyšetřovaný postupně 
rozeznat, tzn. je zde zahrnut i pohyb 
očí z jednoho znaku na druhý včetně 
fixace obou znaků. 

Při vyšetřování zrakové ostrosti 
se dá crowding fenoménu předejít 
tak, že vyšetřovaný na optotypu uvidí 
jen jeden znak bez jakýchkoli jiných 
blízkých kontur. Častěji se však vyu-
žívají optotypy se standardizovanými 
vzdálenostmi mezi znaky a mezi 
řádky. Takový optotyp navrhli v roce 
1976 australští optometristé Ian Bai-
ley a Jan Lovie-Kitchinová. U tohoto 
optotypu, viz obr. 3 [7], velikost znaků 
tvoř í  geometr ickou posloupnost 
s kvocientem q = 10√10 = 1,2589. 
Vizus je u těchto optotypů udáván 
v logaritmických jednotkách logMAR 
jako logaritmus vizu (MAR z anglic-
kého Minimum Angle of Resolution, 
česky minimální úhlové rozlišení – 
MÚR). Řádky jsou označeny od 1,0 po 

–0,3 a liší se od sebe o 0,1 logMAR. 
Záporné hodnoty logMAR jsou pro 
písmena menší než 6/6. Jednomu 
písmenu připadá přírůstek vizu 0,02 
logMAR. Mezi výhody tohoto opto-
typu patří, že na každém řádku je 
stejný počet znaků (pět), vzdálenost 
mezi znaky je stejná a rovná se šířce 
znaků a vzdálenost mezi řádky se 
rovná výšce menšího řádku. Tato 
skutečnost zohledňuje vliv crowding 
fenoménu a optotypy potom mají 
typický trojúhelníkový tvar. 

Vlastnosti crowdingu  

Crowding má významný klinický 
důsledek pro lidi s makulární dege-
nerací, amblyopií a dyslexií a u všech 
pacientů trpících onemocněním se 
ztrátou centrálního vidění. Na rozdíl 
od centrálního vidění, kde se crow-
ding objevuje jen ve velmi malých 
rozestupech (asi 4–6 úhlových mi-
nut), nebo je uváděno, že ve fovee 
nenastává vůbec, dosahuje crowding 
při periferním vidění hodnoty až 
0,5násobku excentricity (vzdálenost 
znaku od fovey ve stupních zorného 
úhlu). Rozsah crowdingu v periferii 
nezávisí na velikosti testových zna-
ček, zatímco crowding ve fovee je 
úměrný velikosti testových značek. 
Crowding je též v periferii silnější a má 
větší rozsah, když mají cílové testové 
značky nebo písmena a okolní znaky 
podobný tvar, velikost, prostorovou 
frekvenci a barvu. 

Stejně jako konturová interakce 
je crowding přítomen i tehdy, když 
je testová značka viděna jedním 
okem a okolní znaky druhým okem, 
a to i v případě, že je testová značka 
zobrazena okolo slepé skvrny jedno-
ho oka a okolní značky okolo slepé 
skvrny druhého oka. Z toho plyne, 
že crowding i konturová interakce se 
odehrávají ve zrakové kůře, ovšem 
přesné místo není známo. 

Vzdálenost okolních znaků, která 
způsobí crowding, se nazývá kritický 
rozestup. Levi a kolektiv [8] udávají 
hodnotu prostorového rozsahu crow-
dingu jako 0,1násobek excentricity 
v případě, že je kritický rozestup znaků 

obr. 3  Logaritmický optotyp [7] – vzdálenost mezi znaky je rovna šířce znaku a vzdá-
lenost mezi řádky se rovná výšce menšího z nich.



  13

měřen mezi nejbližšími okraji sousedních znaků (edge-
-to-edge). Bouma, Toet a Levi [6] určili prostorový rozsah 
crowdingu jako 0,5násobek excentricity, přičemž měřili 
kritický rozestup znaků od středu jednoho znaku po střed 
druhého (center-to-center).

Mechanizmy crowding fenoménu   

Jedna teorie vysvětluje vznik crowdingu jako překrytí 
testové značky a okolních znaků v mezích stejné nervové 
jednotky, to znamená, že všechny spadají do stejného 
receptivního pole. Rozsah prostorové interakce závisí na 
velikosti takového receptivního pole, které je nejcitlivější 
na testovou značku. Fakt, že zraková ostrost v periferii 
klesá, by mohl souviset s rozsáhlejšími receptivními poli 
v periferii, což by vysvětlovalo větší rozsah periferního 
crowdingu. V receptivních polích dále nastává inhibice. 
To znamená, že pokud podnět dopadá do periferní části 
receptivního pole, inhibuje část centrální (tzv. OFF-centre 
receptivní pole) a zhoršuje tak rozlišitelnost centrálního 
znaku. 

Pro teorii receptivních polí svědčí například konstantní 
rozsah konturové interakce. S teorií receptivních polí sou-
visí i proces identifikace písmen odehrávající se na dvou 
úrovních, které však mají jinou funkci i jiný mechanizmus. 
První fáze (detekce rysů) odpovídá za detekci komponentů 
písmene. Druhá fáze (rozpoznání vzorce) potom seskupuje 
jednotlivé rysy, spojuje je (integruje) do známých vzorců 
a interpretuje je. Doposud není stále jasné, při které z těch-
to fází dochází ke crowdingu, ale je pravděpodobnější, 
že nastává na úrovni druhé fáze. U crowdingu jsou rysy 
testové značky a rysy okolních znaků rozpoznávány zvlášť, 
ale pokud padnou do stejného integračního pole, vzniká 
nejasný obraz. Velikost integračních polí je různá, přičemž 
v periferii se nachází pouze velká pole. 

Závěr

Přestože stále probíhá řada výzkumů, přesné me-
chanizmy konturové interakce a crowding fenoménu 
se ještě nepodařilo určit. Fakt, že se výsledky výzkumů 
různých autorů liší a často se i navzájem popírají, svědčí 
o komplikovanosti těchto multifaktoriálních fenoménů. 
V současné době tedy i nejrůznější nabízené teorie příčin 
zmíněných fenoménů mají své slabiny a nejsou schopny 
tyto jevy zcela vysvětlit. 

Bc. Jitka Ošťádalová
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 
katedra optiky
jitka.ostadalova@gmail.com 

Tento text vychází z bakalářské práce: Ošťádalová, J.: Crowding 
fenomén. Olomouc: Univerzita Palackého, Přírodovědecká 
fakulta, 2014. 
Vedoucí práce: RNDr. František Pluháček, Ph.D.
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Tradičním místem pro prezentace optického zboží SAGITTY v Brně je 
hotel Holiday Inn s optimálními stravovacími i ubytovacími možnostmi. 
Téměř domovské právo má dlouhá léta v Holiday Inn brněnská SAGITTA 
také při organizaci tradiční DAVIDOFF párty v průběhu Mezinárodního 
veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA. 

Mekkou středočeské oční optiky se v polovině října stal pražský hotel 
HILTON. Letos do HILTONU našlo cestu rekordní množství nejen praž-
ských a středočeských očních optiků a optometristů, jejichž nejtěžším 
rozhodnutím bylo, které modely z velice zajímavých kolekcí SAGITTY 
Brno neobjednat. 

Osvědčená sestava organizátorů letošní Tour de Sun v porovnání 
s předchozími lety doznala minimálních změn. Mozkový a obchod-
ní trust SAGITTY Brno ve složení (zleva) Martin Říha, Ing. Mikuláš 
Veselý, Dan Rybka, Borek Veselý a Petr Liška se zhostil své práce 
opět na výbornou. 

S velkým zájmem nejmladší optické generace se setkaly vydařené modely 
LACOSTE a stále větší oblibě se těší mimořádně populární značka BLACKFIN 
italského výrobce PRAMAOR. Obě byly v popředí zájmu mezi 40 značkami 
a více než 4000 modely slunečních brýlí a korekčních brýlových obrub, které 
na Tour de Sun 2016 v říjnu 2015 velice úspěšně předváděla SAGITTA Brno.  

SAGITTA Brno 
a TOUR DE SUN 2016

Měsíc říjen je už tradičním termínem pro prezentaci nejnovějších modelů slunečních brýlí a brýlových obrub 
dodávaných SAGITTOU Brno. Síť vybraných měst pro Tour de Sun se každým rokem rozšiřuje a stále více optiků 
a optometristů má možnost seznámit se přímo v místě sídla své optiky s nejnovějšími modely vystavovanými 
koncem září na světové výstavě oční optiky SILMO v Paříži.

Ing. Jaroslav Majerčík, 
SAGITTA Brno
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OPTOMETRIE   autorka: Bc. Martina Mikolášová 

Metody vyšetřování 
SLZNÉHO 
FILMU
Vyšetřování slzného filmu by 

mělo stejně jako každé vy-
šetření, a to nejen v optometrii, 
začít důkladnou anamnézou. 
Součástí správně provedené 
anamnézy jsou také otázky 
zaměřené na subjektivní symp-
tomy (jako např. pocit cizího 
tělíska, pálení nebo svědění 
oka), které mohou naznačovat 
poruchu slzného filmu. 

 Dobrým pomocníkem při stanovení 
anamnézy může být moderní dotazník. 
Existuje v několika podobách, mezi 
nejznámější a nejčastěji používané patří 
 McMonnies Dry Eye Questionnaire (DEQ).
Další kroky při vyšetření slzného filmu 
(obr. 1) můžeme rozdělit na vyšetření 
objemu (kvantity) slz a vyšetření stability 
(kvality) slz. 

Vyšetření kvantity slz  

Množství slz zjišťujeme pozorováním 
oka na štěrbinové lampě. Pozorujeme 
slzný meniskus (obr. 2) a spojivkové 
záhyby paralelní s víčkem. Dále měříme 
produkci slz Schirmerovým testem nebo 
jeho modifikací, tzv. PRT testem.

V slzných proužcích neboli me-
niscích se nachází asi 90 % celkového 
objemu slz, proto nám jeho pozorování 
přináší směrodatné hodnoty při zjišťo-
vání suchého oka. Pozorujeme jej přes 
štěrbinovou lampu s použitím přímého 
osvětlení s nízkou intenzitou, aby ne-
docházelo k vypařování slz. Sledujeme 
především výšku, šířku a nepravidelnosti 
slzného menisku. Jeho šířka by měla být 
asi 1 mm a výška se pohybuje v rozmezí 
0,3–0,1 mm, přičemž při výšce nižší než 
0,2 mm již vzniká podezření na suché 

oko. Pozorováním odrazu světelného 
paprsku pohybujícího se přes slzný me-
niskus vertikálně můžeme vyhodnotit 
jeho zakřivení. Je-li slzný meniskus nedo-
statečný nebo nerovnoměrný, pozoruje-
me nepravidelný odraz. Výšku menisku 
měříme pomocí šířky světelného svazku, 
kterou odečteme na přístroji. Měření 
výšky menisku bychom měli provést pod 
středem zorničky a asi 5 mm od vnitřní-
ho i vnějšího koutku oka. V zrcadlovém 
reflexu se slzný meniskus jeví jako jasný 
centrální pruh tmavé, nereflexní oblasti.

Spojivkové záhyby (LIPCOF = Lid 
Parallel Conjunctival Folds) vznikají v dů-
sledku zvýšeného tření mezi spojivkou 
a víčky. Narušují morfologii menisku 
a jeho vztah s okrajem víčka. Záhyby 
pozorujeme štěrbinovou lampou s úz-
kým paprskem a při pohledu pacienta 
přímo vpřed hodnotíme jejich počet 
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a výšku. Čím vyšší je počet záhybů, tím 
větší je riziko vzniku suchého oka. Výskyt 
spojivkových záhybů můžeme rozdělit 
do čtyř stupňů od nuly do tří (viz tab. 1).

Schirmerův test 

Schirmerův test spočívá v tom, že 
se do dolního spojivkového vaku ve 
vzdálenosti asi jedné třetiny šířky víčka 
od temporálního koutku vloží zahnutý 
filtrační papírek, který je 35 mm dlouhý 
a 5 mm široký. Pacient nechá oči ote-
vřené, ale nepotlačuje mrkání. Po pěti 
minutách papírek vyjmeme a změříme 
délku smočení. Měříme obě oči záro-
veň a porovnáváme jejich výsledky. Za 
normální nález se považuje, když je 
délka zvlhčeného papírku 15 mm a více, 
hodnoty menší než 5 mm značí těžký 
deficit slz (tab. 2). Vložením filtračního 
papírku do oka vyvoláme reflexní slze-
ní, které lze omezit použitím anestetik. 
Potom měříme pouze bazální sekreci 
a normální délka zvlhčení je do 10 mm. 
Schirmerův test s anestetikem se použí-
vá při podezření na zánětlivou dysfunkci 
přídatných slzných žláz.

PRT test  

PRT test (Phenol red thread) je méně 
invazivní metoda měření slzné produkce, 
která používá místo filtračního papírku 
bavlněné vlákno obarvené fenolovou 
červení, čímž se sníží reflexní slzení. 
Fenolová červeň je citlivá na změnu pH, 
tudíž se po zvlhčení slzami, které jsou 
zásadité (pH 7,4), změní barva vlákna ze 
žluté na červenou. Barevná změna nitě 
nám umožňuje jednoduché odečtení 
výsledků. Metoda měření je obdobná 
jako u Schirmerova testu. Nit dlouhá 
70 mm se vloží do dolního spojivkového 
vaku na temporální straně. Po 15 sekun-
dách nit vyjmeme a změříme délku 
barevně změněného úseku. Normální 
hodnoty jsou 9–20 mm.

Vyšetření kvality slzného 
filmu  

Stabilitu slzného filmu můžeme vy-
šetřit buď pomocí break-up time testu, 

nebo obarvením oka, a to fluoresceinem, 
bengálskou červení nebo lisaminovou 
zelení.

 Break-up time test (BUT)  

Break-up time test měří čas rozpadu 
slzného filmu, tedy čas, kdy se na 
rohovce objeví suché skvrny a slzný 
film se vypařuje. Slzný film je přiroze-
ně bezbarvá struktura, abychom jej 
tedy mohli pozorovat, obarvíme ho 
fluoresceinem. Navlhčený fluoresce-
inový proužek přiložíme na bulbární 
spojivku. Necháme pacienta dvakrát 
zamrkat, aby se fluorescein dobře roz-
prostřel. Poté pacienta požádáme, aby 
vydržel co nejdéle nemrkat. Slzný film 
pozorujeme přes štěrbinovou lampu 
za použití  modrého kobaltového 
světla a případně si můžeme pomoci 
použitím žlutého filtru. Měříme čas 
od mrknutí do vzniku protržení filmu, 
které se jeví jako tmavá oblast v jed-
notném zbarvení. Měření zopakujeme 

alespoň třikrát, v potaz bereme prů-
měrnou hodnotu. Naměřené hodnoty 
by měly být v rozmezí 15–30 sekund. 
Při hodnotách nižších nežli 10 sekund 
je slzný film nestabilní a oko je suché. 
Tento test je invazivní povahy – při 
aplikaci fluoresceinu můžeme vyvolat 
reflexní slzení a samotná přítomnost 
barviva v oku pak mění vlastnosti slz-
ného filmu a může jej destabilizovat.

Kvůli invazivní povaze BUT testu 
při použití fluoresceinu byla vypra-
cována neinvazivní technika měření 
času rozpadu slzného filmu bez použi-
tí tohoto barviva. V tomto případě na 
oko promítáme mřížku a pozorujeme 
její  změny. Deformace naznačuje 
lokální ředění a nespojitost indikuje 
prasknutí slzného filmu. Měříme čas 
od posledního mrknutí po objevení 
první nespojitosti mřížky. Naměřené 
hodnoty jsou vyšší než při použití 
fluoresceinu, a to i přes 30 sekund. 
Hodnoty kratší než 15 sekund jsou 
považovány za abnormální. Mřížku 

Vodná vrstva

Vodná vrstva s muciny

je produkována

Krauseho
a Wolfringovými

Lipidová vrstva
je produkována
Meibomskými,

Zeissovými 
a Mollovými

Lipidová vrstva
volné mastné kyseliny,
volný cholesterol,
fosfolipidy, sterolové estery,
polarizované a nepolarizované
lipidy, 0,1 μm

elektrolyty, minerály,
enzymy, proteiny
7–10 μm

komplex mukózního glykoproteinu,

0,2 μm

Mukózní vrstva

Mukózní vrstva

je produkována
pohárkovými 

a epitelem rohovky

normální slzný
meniskus tenký slzný

meniskus
rohovka rohovka

obr. 1 Složení slzného filmu.

obr. 2 Slzný meniskus.
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můžeme na oko promítnout různý-
mi keratometry, keratoskopy nebo 
keratografy. Neinvazivní měření je 
přesnější a je lépe snášeno, můžeme 
ho tedy vícekrát opakovat. Lze jej 
použít i při měření slzného filmu před 
kontaktními čočkami, aniž by hrozilo 
jej ich znehodnocení,  ke kterému 
dochází při obarvení fluoresceinem.

Barvení oka

K detekci poškozených oblastí 
epitelu a přítomnosti degenerova-
ných nebo mrtvých buněk se využívá 
barviv, a to fluoresceinu sodného 
a bengálské červeně, kterou lze pří-
padně nahradit lisaminovou zelení. 

Fluorescein sodný je vodou ředi-
telné barvivo žlutozelené barvy. Hro-
madí se v mezibuněčných prostorách 
epitelu rohovky, což může vybarvit 
přítomné defekty. Fluorescein barví 
vodnou složku slzného filmu, takže 
podle intenzity zabarvení můžeme 
odhadovat jeho tloušťku. Struktury 
nabarvené fluoresceinem pozoruje-
me štěrbinovou lampou s modrým 
kobaltovým světlem a žlutým ochran-
ným filtrem. 

Bengálská červeň je vodou ředitelné 
barvivo, které se zachycuje na degene-
rovaných a mrtvých buňkách a na muci-
nových vláknech. Dále barví místa, která 
jsou špatně chráněna slzným filmem. 

V očích pálí, proto se používá v malém 
množství či menší koncentraci nebo je 
můžeme nahradit lisaminovou zelení, 
jejíž výhodou je, že nevyvolává pocity 
pálení. Navíc zeleně obarvené struktury 
lze na oku lépe pozorovat než červené, 
které mohou splývat s pozadím. Pro lepší 
zvýraznění můžeme použít červený filtr.

 

Nové metody 
vyšetřování slzného 
filmu  

V poslední době se vyvíjejí nové 
metody vyšetřování slzného filmu, které 
mohou pomoci zejména při diagnostice 
syndromu suchého oka. Většina z nich 
však zatím není v praxi běžně využívána.

Měření osmolarity slz  

Jedním z takových testů je měření 
osmolarity slz, které je spolehlivým 
testem slzné funkce a závažnosti one-
mocnění, protože většina stavů suché-
ho oka vykazuje hyperosmolaritu. Pro 
měření osmolarity byly použity tři různé 
diagnostické technologie. 

Deprese bodu tuhnutí je metoda, 
kdy se vzorek ochladí na bod mrazu, 
který je nižší než bod mrazu vody. Čím 
větší je osmolarita, tím nižší je bod mrazu 
roztoku. Výhodou této metody je potře-
ba pouze malého vzorku slz (asi 0,2 μl) 
a vysoká přesnost. Na druhou stranu 
je tato technologie drahá a technicky 
náročná, proto se využívá pouze ve vý-
zkumných laboratořích. 

Technika tlaku páry je založena na 
principu, že tlak par roztoku je nižší než 
tlak par vody při stejné teplotě a tlaku. 
Tato metoda je rychlá a spolehlivá, její 
velkou nevýhodou je však potřeba vel-
kého vzorku slz (asi 5 μl), což u suchého 
oka může být problém. 

Elektrická impedance využívá 
elektrické vodivosti kapalin, kdy každou 
tekutinu lze charakterizovat jejím ionto-
vým složením. Změní-li se tedy složení 
a koncentrace iontů v slzách, změní se 
i jejich elektrická vodivost. K měření se 
používá přístroj TearLab osmometer, 
který využívá jednorázový čip (tzv. lab 
on a chip) opatřený zlatými elektroda-

mi, jimiž měří elektrickou impedanci slz 
v malém kanálku v čipu. Výhodou je, že 
stačí pouze vzorek velký asi 50 nl.

Interferenční fenomény  

Interferenční fenomény jsou různé 
obrazce, které se vytvářejí interferencí 
světla na povrchové lipidové vrstvě 
podle její tloušťky. Tyto obrazce lze pozo-
rovat v zrcadlovém odrazu štěrbinovou 
lampou nebo lépe pomocí přístroje 
Tearscope. Vzestupně podle tloušťky 
můžeme rozlišit tyto typy obrazců: ote-
vřená síťovina, uzavřená síťovina, vlny, 
amorfní vzhled, normální barevné třásně 
(hnědé nebo modré barvy), abnormální 
barevné třásně 2. a 3. řádu interference 
(červenozelené barvy) nebo kulovitý 
vzhled. Otevřená síťovina značí syndrom 
suchého oka, kulovitý vzhled se shluky 
lipidů nalezneme u blefaritidy či dys-
funkce Meibomských žláz.

Tear ferning

 Kapradinový test se používá přede-
vším ke zjišťování nedostatku mucinu, 
neboť složení slzného filmu ovlivňuje 
způsob zasychání vzorku slz na sklíčku. Za-
sychání je založeno na krystalizaci do tvaru 
kapradiny, která je dána obsahem bílkovin 
v slzách a jejich osmolaritou. Pacientovi je 
při pohledu vzhůru odebrán pomocí pipe-
ty vzorek slz z dolního menisku. Vzorek je 
přenesen na podložní sklíčko mikroskopu, 
kde se nechá asi 10 minut volně vyschnout 
při pokojové teplotě. Potom je pozorován 
pod mikroskopem v bílém světle, případně 
pod polarizovaným mikroskopem. Podle 
bohatosti krystalizace rozlišujeme čtyři 
typy: bohaté velké větvení; bohaté větvení 
menší velikosti; částečně přítomné neú-
plné větvení a žádné větvení. Typy 1 a 2 
jsou považovány za normální, typy 3 a 4 
za abnormální.

Impresní cytologie 

Impresní cytologie je technika 
sběru povrchových vrstev oka pomocí 
filtračních papírků z acetátcelulózy. 
Během aplikace filtračního papírku jsou 
sejmuty z tkáně oka buňky, které jsou 
poté dále zpracovávány a podrobeny 

Stupeň Charakteristika

0 žádné záhyby

1 jednotlivé malé záhyby nižší než 
normální slzný meniskus

2 mnohonásobné záhyby po výšku 
normálního slzného menisku

3 mnohonásobné záhyby vyšší než 
normální slzný meniskus

tab. 1  Rozdělení výskytu spojivkových 
záhybů.

Délka zvlhčeného 
papírku

Vyhodnocení

15 mm a více normální nález

10–15 mm počáteční deficit slz

5–10 mm pokročilý deficit slz

méně než 5 mm těžký deficit slz

tab. 2 Vyhodnocení Schirmerova testu.
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analýze. Tato metoda představuje mini-
málně invazivní biopsii tkání, většinou 
spojivky. Filtrační papírek se přiloží na 
spojivku na dobu dvou až pěti sekund, 
poté se odstraní i s několika vrstvami 
epitelu. Jakmile je vzorek odebrán, 
získané buňky se zafixují a obarví pro 
analýzu. Pomocí cytologie lze stanovit 
například skvamózní metaplazii nebo 
hustotu pohárkových buněk.

Lactoplate test    

Tento test stanovuje množství laktofe-
rinu v slzách. Laktoferin má antibakteriální 
vlastnosti a hraje tak důležitou roli v obra-
ně proti infekci. K určení jeho množství 
se používá malý papírový disk, který 
se na několik minut umístí do dolního 
fornixu, kde shromažďuje slznou sekreci. 
Disk je následně přenesen do schránky 
s imunoreaktivním gelem. Velikost kruhu 

vytvořená kolem disku je úměrná kon-
centraci laktoferinu v slzách. Normální 
koncentrace je větší než 0,9 μl/ml.

Meiboskopie  

K pozorování morfologie, hustoty 
a případných výpadků Meibomských 
žláz slouží meiboskopie, případně mei-
bografie. Meiboskopie používá transi-
luminátor s bílým světlem k prosvícení 
evertovaného víčka. Světlo prochází 
z kožní strany víčka a my pozorujeme 
žlázky ze spojivkové strany víčka. Stano-
vuje se počet výpadků žláz. Meibografie 
je metoda sloužící k fotodokumentaci 
Meibomských žláz.

Bc. Martina Mikolášová
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palacké-
ho v Olomouci, katedra optiky
MikolasovaMartina@seznam.cz
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Augenärztin/-arzt in Passau gesucht

Wir sind ein sehr freizeitliebendes Team, das von Montag bis 
Donnerstag Mittag bei trotzdem vollem Gehalt arbeitet. 

Wir suchen eine aufgeschlossene, deutsch sprechende Ver-
stärkung, die konservative und/oder operative Augenheilkun-
de durchführt. 

Das Gehalt ist sehr gut. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Tel.: 0049 8502 918624 oder 0049 171 3078425 
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ROZHOVOR   autor: redakce 

Věřím, že si začneme 
našeho oboru 
VÍCE VÁŽIT
V  roce 2015 byl Mgr. Martin 

Vrubel, Ph.D., zvolen vice-
prezidentem Společenstva 
českých optiků a optometris-
tů a předsedou redakční rady 
časopisu Česká oční optika. 
Působí na Institutu výzkumu 
inkluzivního vzdě lávání na 
Pedagogické fakultě Masary-
kovy univerzity v Brně. Spe-
cializuje se na problematiku 
slabozrakých a  nevidomých 
osob, low vision, rehabilitaci 
osob se zrakovým postižením. 
Věnuje se problematice za-
čleňování osob se zrakovým 
postižením do společnosti 
a  odstraňování bariér, které 
tomuto začleňování brání. 

Kdy jste vstoupil do Společenstva, co 
Vás vedlo k tomu, abyste kandidoval do 
představenstva?
Členem Společenstva jsem se stal v roce 
2010. V letošním roce jsem se rozhodl do 
představenstva kandidovat proto, že mi 
nebyl lhostejný poslední vývoj situace 
ve Společenstvu a chtěl jsem podpořit 
strategii rozvoje optiky a optometrie, 
která byla schválena valnou hromadou 
na jaře letošního roku. Nechtěl jsem být 
pouze tím, kdo bude kritizovat, chtěl 
jsem se zapojit aktivně, nabídnout své 
časové kapacity a pomoci ostatním 
v rozvoji oboru tím směrem, který po-
važuji za správný. 

Daří se Vám naplňovat toto předse-
vzetí?

Zatím jsem ve funkci poměrně krátkou 
dobu, takže se teprve sžívám s prostře-
dím a snažím se poznat šíři práce, která 
je samozřejmě větší, než jsem původně 
očekával. Ale to nic nemění na mém 
odhodlání. Jsme sice teprve na startu, ale 
jak jsem měl možnost poznat skupinu 
lidí, kteří se díky volbě sešli v představen-
stvu, mám pocit, že se nám bude dařit, 
neboť jsou všichni odhodlaní z plných 
sil pracovat pro Společenstvo. Vidím 
budoucnost dobře. 

Jaké jsou tedy konkrétní cíle, kterých 
chcete dosáhnout?
Myslím si, že hlavním cílem představen-
stva je sjednotit náš obor. V průběhu 
minulého roku docházelo ke zbytečným 
rozporům mezi členy, nastaly dohady 
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o tom, co je důležité pro kterou názo-
rovou skupinu a trochu se zapomnělo 
na to, že optici a optometristé mají 
společné cíle, ale i problémy. Chceme 
se vrátit k řešení těchto problémů a po-
moci jak optikům, tak optometristům ve 
společném rozvoji oborů, neboť jeden 
bez druhého nemohou samostatně 
fungovat. Představenstvo je v kontaktu 
se zahraničními organizacemi, máme 
zastoupení v Evropské radě optometrie 
a optiky, takže víme, kam směřuje ev-
ropský trend. 

Spolupráci nových členů představen-
stva tedy vidíte optimisticky? 
Věřím, že všichni, kterým jde opravdu 
o obor, mají snahu spolupracovat. 
Všichni se nyní sžíváme a poznáváme 
pravomoci funkcí, které v představen-
stvu zastáváme, a rozsah našich úkolů. 
V představenstvu jsou zastoupeni jak 
optici, tak optometristé, a nemáme 
problém spolupracovat.

Po poslední valné hromadě došlo 
k  omlazení představenstva, je v  něm 
zastoupeno i více žen – vnímáte to jako 
pozitivní změnu?
Věřím, že je to ku prospěchu. Každá 
generace přináší trochu jiný pohled na 
věc a mladší členové možná ukáží, že 
něco, co se řeší jako tradiční problém, 
nemusí problémem vlastně vůbec být. 
Zastoupení žen je skutečně významně 
posíleno, což může pomoci při hledání 
souladu a upozadění sporů. 

Myslíte si, že starší a  mladší generace 
dokáže být jednotná v názorech?
Lehké problémy se mohou vždycky 
objevit, ale dají se vyřešit, pokud o nich 
budeme diskutovat. Pravda je vždy 
někde na půli cesty, takže je zapotřebí ji 
klidnou diskuzí nalézt. 

Jaký je Váš názor na absolventy škol – 
je správné, že hned po ukončení studia 
mohou začít profesionálně podnikat? 
Neměli by určitou dobu nejprve praco-
vat pod dohledem zkušenějších kolegů 
a  teprve poté mít možnost si otevřít 
vlastní provozovnu? 
Myslím si, že u optiků a optometristů je 
kontakt s praxí velmi důležitý a jistě by 

pro konečného zákazníka bylo dobré, 
aby měl optik i optometrista praktické 
zkušenosti, aby nejprve pracoval pod 
zkušenějším odborníkem, který ho 
řadě věcí naučí. Aby zkrátka praxe byla 
povinnou součástí období vzdělávání, 
pro dobro oboru by to bylo přínosné. 
Každý rozumný člověk by si měl aktivně 
najít někoho, u koho se bude moci za-
školit, než se pustí do samostatné práce. 
V tomto spoléhám na vlastní úsudek 
každého jednotlivce a myslím, že většina 
absolventů to tak dělá. 

V  průběhu studia absolvují studenti 
praxi, otázkou však je, zdali je její rozsah 
dostačující. 
Podle zkušených optiků a optometris-
tů školy nenabízejí dostatečný objem 
praxe. Řeknu vám svůj možná trochu 
nevšední názor. Myslím si, že škola jako 
taková ani nemůže nabízet dostatek 
praxe a hrát hru na to, že studenty 
naučí všechny praktické dovednosti. 
Škola má za úkol naučit teoretický zá-
klad pro výkon dané profese a v rámci 
studia dát také určitý, avšak omezený 

praktický základ, na kterém bude 
student dále stavět. Všechno ostatní 
se musí člověk naučit až při vlastním 
vstupu do praxe. Důvodem je i to, že 
vzdělávání na školách je velice náklad-
né a tím pádem i prostor pro praxi by 
byl neadekvátně finančně náročný. 
Daleko efektivnější je, když se studující 
kontaktují s praxí sami. Snahou škol 
určitě je nastavit výuku tak, aby byla 
v kontaktu s aktuálními trendy a aby 
poskytovala základní vstup do praxe. 
Nemůžeme však očekávat, že absol-
vent školy bude mít stejné dovednosti 
jako člověk, který každý den přichází 
do kontaktu s klientem. Ostatně, každý 
si může vzpomenout na sebe, když 
vycházel ze školy.

Vstup do praxe však často představuje 
„klasický boj“ – člověk vyjde z  vysoké 
školy, ale bez praxe ho nikde nevezmou.
Myslím si, že je na každém studentovi, 
aby se snažil už při studiu odlišit od 
svých kolegů a sám si aktivně hledal 
praxi, která pro něj bude vhodná. Kdo 
si myslí, že za něj všechno udělá škola, 
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ten v dnešním světě nemůže uspět. Je 
to na aktivitě každého jednotlivce.

V  dnešní době se už i  brýle nebo kon-
taktní čočky nakupují na internetu, 
v  e-shopech, dokonce existují prodejci, 
kteří nabízejí, že s  brýlemi přijedou až 
k zákazníkovi domů. Jaký máte názor na 
tento způsob prodeje?
Chápu, že pro konečného zákazníka je to 
lákavá nabídka, ale musíme brát v potaz, 
že profese oční optik i optometrista jsou 
v úzkém kontaktu se zdravotnictvím, 
proto by při jejich výkonu měly být 
dodrženy základní standardy. Například, 
že jejich výkon musí probíhat v prosto-
rech splňujících určité standardy, že při 
doporučování optických pomůcek i zho-
tovování brýlí konkrétnímu zákazníkovi 
musí být dodržována jistá pravidla. A to 
není možné provádět u někoho doma. 
Jde o to vysvětlit zákazníkům, že pro 
jejich dobro je lepší si zajít do oční optiky 
a nechat si odborně zkontrolovat zrak, 
doporučit správný typ čoček a podobně. 

S tím souvisí i skutečnost, že v některých 
optikách se stále můžeme setkat i s ne-
odborníky za pultem.
Je potřeba, aby služby v oční optice 
nabízel vždy odborník, který má pří-
slušnou kvalifikaci. Stejně jako v lékárně 
nečekáme, že by nám léky prodal nebo 
doporučil někdo jiný než farmaceut. 
Nevidím důvod, proč by v optice měla 
platit nějaká jiná pravidla.
Věřím, že v kvalitních optikách odborníci 
jsou. Pokud někdo zaměstnává osoby, 
které nemají potřebnou kvalifikaci, a dělá 
to vědomě, poškozuje tím každého zá-
kazníka, který k němu do optiky přijde. 
Tady hovoříme o čistotě oboru, jejíž 
zachování je i jedním z cílů Společenstva. 
Pokud někdo obor takto poškozuje, 
mělo by proti němu být velmi přísně 
zakročeno.

Má Společenstvo možnost řešit podob-
né věci legislativně? V  žádném zákoně 
asi není zakotveno, že by v oční optice 
nesměl pracovat neodborník. 
Roli Společenstva nemůžeme úplně 
přeceňovat. Společenstvo připomínkuje 
zákony, snaží se svůj názor komunikovat 
s orgány státní správy, ale nemá žádnou 

legislativní pravomoc, jak přimět odpo-
vědné zástupce ke změně zákonů. Je tře-
ba si uvědomit možnosti Společenstva. 
I to, že můžeme připravované normy při-
pomínkovat, je velkým vítězstvím našich 
předchůdců. Hlavní síla Společenstva 
spočívá v tvorbě jistého druhu nátlaku 
na majitele očních optik, aby sami ak-
tivně přistupovali k čistotě oboru, hájili 
ji a sami nezaměstnávali neodborníky. 
Představenstvo jako takové je pouze 
hlasem členů Společenstva, pokud čle-
nové budou boj za čistotu oboru aktivně 
narušovat, například zaměstnáváním 
neodborníků, nemůžeme očekávat, že 
se tomuto problému podaří zamezit. 
Apeluji proto na jednotlivé členy Spo-
lečenstva, aby byli v tomto směru sami 
aktivní a šli ostatním příkladem.

Vnímá podle Vašeho názoru zákazník, 
který jde poprvé do optiky pro brýle, 
rozdíl mezi odborníkem a  neodborní-
kem? 
Zákazník by měl rozdíl mezi odborníkem 
a neodborníkem rozhodně vnímat. 
Spočívá to hodně v přístupu, takže by 
optici i optometristé měli mít takový 
přístup k práci i k zákazníkovi, aby svou 
odbornost dali najevo, aby zákazník 
hned poznal, že je obsluhuje vzdělaný 
odborník. 

Vystudoval jste obor optometrie na Ma-
sarykově univerzitě, ale nyní se věnujete 
oftalmopedii. Co Vás přivedlo k tomuto 
oboru?
Moje cesta je asi trochu nevšední. Vystu-
doval jsem optometrii, ve svých závě-
rečných pracích jsem se ale zaměřoval 
spíše na optická témata, konkrétně na 
výrobu brýlových čoček a kontrolu jejich 
kvality. Vždy mi byly velmi blízké optické 
pomůcky. Když jsem končil studium, 
uvažoval jsem, čemu se budu dál věno-
vat. Při studiu na Lékařské fakultě jsme 
část výuky absolvovali i na Pedagogické 
fakultě a tam jsem se seznámil s oborem 
oftalmopedie, který patří pod Katedru 
speciální pedagogiky. Uvědomil jsem si, 
že tento směr by pro mě mohl být zají-
mavý. Chtěl jsem rozšířit své dosavadní 
znalosti o tom, jak někoho vyšetřit nebo 
jak předepsat správnou pomůcku o to, jak 
přistupovat ke klientům, kterým se v op-

tikách hůře pomáhá, protože spadají do 
kategorie osob se zrakovým postižením, 
tedy klientům slabozrakým či nevido-
mým. A povedlo se. V současné době 
se právě tomuto tématu věnuji, neboť 
působím na Institutu výzkumu inkluzivní-
ho vzdělávání, kde se zaměřujeme na to, 
jakým nejlepším způsobem začlenit lidi 
se zrakovým postižením do škol a vůbec 
do společnosti. Speciální pedagogika je 
zajímavá v tom, jakému spektru aktivit se 
věnuje. Snaží se identifikovat, jaké pro-
blémy brání integraci (inkluzi) lidí do škol 
a společnosti, pokouší se tyto problémy 
popsat a pracovat na jejich odstranění. 
Působí na společnost, aby se stala více 
otevřenou a lidi s postižením přijímala 
za sobě rovné. V lidech je bohužel zako-
řeněno, že ten, kdo má nějaké postižení, 
třeba zrakové, není brán při komunikaci 
jako rovnocenný partner. A my se snaží-
me upozorňovat na to, že i když někdo 
má zrakové postižení, nevypovídá to nic 
o jeho schopnostech a že takový člověk 
může být z hlediska schopností na zcela 
stejné úrovni jako kterýkoliv jiný člověk. 
Při práci s lidmi s postižením je třeba 
pouze volit odlišné strategie, případně 
dodržovat pravidla komunikace (být 
více popisný). V rámci naší práce se však 
nevěnujeme pouze začleňování žáků se 
zrakovým postižením do běžných škol, 
ale zaměřujeme se i na osoby ve starším 
věku, na dospělé, kteří celý život viděli 
normálně a až v dospělosti přišli o zrak 
například vlivem nemoci nebo po úrazu. 
Je zajímavé sledovat, jak jsou po takové 
události vyloučeni ze společnosti, a my 
se je snažíme začleňovat zpět. 

A není spíš problém ve společnosti, kte-
rá není schopna přijmout jakkoliv posti-
žené osoby, třeba konkrétně nevidomé?
Bohužel ano. Součástí naší práce není je-
nom hledat řešení, jak uzpůsobit fyzické 
prostředí, jak odstraňovat bariéry ve ve-
řejném prostoru, ale hledáme způsoby, 
jak pracovat s veřejností tak, aby osoby 
s postižením byly přijímány a považo-
vány za zcela normální. Upozorňujeme 
přitom na fakt, že každý člověk je něčím 
zvláštní, každý se něčím odlišuje, a proto 
viditelná odlišnost – například orientace 
pomocí bílé hole či pohyb na vozíku – 
nemůže být důvodem pro jakékoliv 
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předsudky. Naším cílem je tedy pracovat 
dlouhodobě s většinovou populací. 
V současnosti se hodně mluví o inklu-
zivním vzdělávání, o začleňování dětí 
s postižením do škol. Veřejnost se tohoto 
trendu často obává. Z mnoha výzkumů, 
které provádíme, však vyplývá, že když 
děti ve škole přicházejí do styku s někým, 
kdo se nějakým způsobem odlišuje, ať 
už má třeba zrakové postižení nebo je 
z nějaké menšiny, tak poté v dospělosti 
na takové lidi reagují daleko vstřícněji. 
Důležitá je tedy zkušenost.

Je možné, abyste zasahovali do legisla-
tivy, že by se například upravovaly zá-
kony?
V této oblasti rovněž působí speciální 
pedagogika. Název našeho oboru je 
poněkud nešťastný, protože mnoho lidí 
si představuje, že speciální pedagog je 
ten, který pracuje pouze ve speciálních 
školách. Ovšem právě speciální pedago-
gika je v posledních letech významným 
propagátorem inkluze. V současnosti se 
již inkluzivní prvky dostávají i do zákonů, 
což je zásluhou právě odborníků z oboru 
speciální pedagogiky, kteří se mimo jiné 
úpravám legislativy ve prospěch lidí s po-
stižením věnují. Pokrok v tomto směru 
je vidět ve stále větším počtu norem, 
v současné době už i ve školském záko-
ně. Ve vyhláškách jsou jasně definována 
pravidla, jak má vypadat veřejný prostor, 
bezbariérové vstupy, jak mají být uprave-
ny restaurace, zahrádky a podobně. 

Je mezi studenty o oftalmopedii zájem?
Myslím si, že v rámci speciální pedagogiky 
se studenti více zaměřují na jiné speciali-
zace. Ale velmi často se setkávám s tím, že 
studenti za mnou chodí a ptají se, jakým 
způsobem se lze zaměřit na oftalmopedii. 
Speciální pedagogiku je možné studovat ve 
stejném rozsahu jako u nás také v Praze na 
Karlově univerzitě a v Olomouci na Univerzi-
tě Palackého. Naši absolventi chtějí většinou 
zůstat ve školství, ale jde o to, že počet dětí 
se zrakovým postižením není zase až tak 
velký. Pracují proto i v poradenství a zamě-
řují se i na dospělé se zrakovým postižením. 
Zde vidím prostor pro optometristy, kteří by 
mohli pracovat se slabozrakými dospělými, 
neboť jejich počet v populaci je daleko vyšší 
než počet dětí. 

Budou se podle Vás možnosti absolven-
tů zvětšovat s tím, jak probíhá zmíněná 
integrace a osvěta?
Samozřejmě by bylo ideální, aby se 
možnosti jejich uplatnění nezvyšovaly, 
neboť by to znamenalo, že nepřibývá 
lidí s postižením. Vím ale, jak to myslíte. 
Se zvyšováním důrazu na inkluzivní 
vzdělávání bude však jistě větší potřeba 
našich absolventů, kteří se uplatní v běž-
ných školách. Velký prostor pak nabízí 
poradenská činnost speciálních peda-
gogů při práci s dospělými se zrakovým 
postižením nebo nevidomými. Zde se 
nepracuje primárně se zrakem, ale se 
začleňováním těchto lidí do společnosti. 
Když přijdou lidé v dospělosti o zrak, 
odborníci je učí, jak fungovat dál, jak se 
o sebe postarat a jakým způsobem se 
zapojit do pracovního procesu tak, aby 
třeba mohli vykonávat nadále svou práci.

Absolventi oftalmopedie tedy pracují 
například i v Tyfl ocentrech?
Přesně tak. Pokud nechtějí pracovat 
přímo ve školách, ale chtějí se věnovat 
převážně poradenství, tak se uplatní 
právě v Tyflocentrech, Tyfloservisech 
a podobných organizacích (Tyfloservis 
poskytuje terénní a ambulantní sociální 
rehabilitaci nevidomých a slabozrakých 
prostřednictvím středisek po celé repub-
lice, pozn. red.).

Z  pohledu psychické pohody je asi 
komplikovanější pracovat s  člověkem, 
který přišel o zrak v průběhu života, než 
s  někým, kdo má zrakové postižení od 
narození.
Z hlediska psychiky se s postižením 
každý vyrovnává jinak. Jde o to, jestli 
člověk přichází o zrak pozvolna, nejčas-
těji vlivem nějaké nemoci, a psychicky 
se na to připravuje, nebo jestli dojde ke 
ztrátě zraku během okamžiku, například 
po nějakém úrazu, v takových případech 
je situace složitější. Jsou lidé, kteří se se 
ztrátou zraku nevyrovnají nikdy. U těch, 
kteří nevidí od narození, taková situace 
v podstatě odpadá. V jejich případě je 
však stejný problém s rodiči, se kterými 
se musí pracovat, protože prožívají těžké 
fáze vyrovnání se s tím, že mají dítě se 
zrakovým postižením. Pokud se oni s po-
stižením dítěte dostatečně nevyrovnají, 

pracuje se hůře i se samotným dítětem, 
protože rodiče mají výrazný vliv na za-
čleňování zrakově postiženého dítěte 
do společnosti. 

V medicíně je v posledních letech tren-
dem odliv lékařů do zahraničí, je tomu 
stejně i v oční optice?
Myslím si, že v optice a optometrii u nás 
to v současnosti žádným významným 
trendem není. Je to i proto, že řada mla-
dých lidí, kteří studují obory optika a op-
tometrie, mají rodinné zázemí v rámci 
optik a logicky jdou po škole pracovat 
do „rodinného podniku“. Občas se najde 
někdo, kdo se po vystudování optome-
trie vydá na zkušenou do zahraničí, ale 
vzhledem k tomu, že optometristé mají 
v různých zemích různé pravomoci, není 
tak jednoduché si vybrat jakoukoliv zemi 
a s naším diplomem tam vykonávat toto 
povolání. V tomto mají lékaři jednodušší 
výchozí pozici, neboť lékař má ve všech 
zemích podobné vzdělání a tím pádem 
i podmínky pro výkon povolání.

Co nás čeká v budoucnosti v oblasti oční 
optiky?
Nemám křišťálovou kouli, ale mám 
pocit, že nás z hlediska technologie 
nečeká žádná revoluce. Nechci, aby to 
znělo nějak pesimisticky, ale technolo-
gie jsou dnes již na tak vysoké úrovni, že 
lze těžko očekávat nějaký výrazný skok 
kupředu. Výrobci sice stále přicházejí 
s novinkami, které malými krůčky opti-
ku dopředu posunují, ale že by někdo 
uvedl nějaký revoluční objev, to v blízké 
budoucnosti nečekám. I když samozřej-
mě můžeme být překvapeni. Z hlediska 
přístupu k oční optice a optometrii nás 
však doufám čeká to, že si začneme 
našeho oboru více vážit a bude v rám-
ci naší profesní cti poskytovat díky 
zaměstnávání skvělých odborníků ty 
nejlepší možné služby. Optometrie se 
možná začne kromě klasické refrakce 
více věnovat i okrajovým tématům, jako 
je behaviorální optometrie či low vision. 
Docela se na to těším.

Za rozhovor poděkoval Aleš Sirný
Foto: z archivu Martina Vrubela
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STRÁNKY OÚS   autorka: Ing. Alexandra Kováčiková

OPTICKÁ ÚNIA 
SLOVENSKA informuje
Odborný kongres 
optikov a optometristov 
Slovenska   

V dňoch 9. až 11. októbra sa ko-
nal už 11. odborný kongres optikov 
a optometristov Slovenska, ktorý vy-
vrcholil volebným snemom Optickej 
únie Slovenska. Tohoročný kongres sa 
opäť konal v príjemnom prostredí ho-
tela Permon**** vo Vysokých Tatrách.

Aj v tomto roku sme odborný 
program odštartovali už v piatok do-
poludnia. Súbežne prebiehali odborné 
prednášky a workshopy zúčastnených 
firiem. Opäť sme sa presvedčili o tom, 
že mnohí naši kolegovia vymenili 
finančný prospech za vedomosti a re-
lax, neváhali zatvoriť svoje prevádzky 
a prišl i  sa do Permonu vzdelávať 
a zároveň si oddýchnuť v jeho prí-
jemnom prostredí. Určite načerpali 
nové poznatky a skúsenosti zo svojho 
odboru aj pri stretnutiach a diskusiách 
s kolegami, lebo tri dni v Permone im 
na to poskytli dostatočný priestor.

Odborný program
Odborný program sa rozbehol už v piatok 
od 10.00 hodín. Workshopy firiem Essilor, 
Alcon, Rodenstock, Sagitta a Danae sa 
opakovali v rôznych časoch, takže je 

dobré pre účastníkov kongresu si vo-
pred naplánovať časový harmonogram 
workshopov a prednášok, aby sa im 
vzájomne neprekrývali. V piatok sme si vy-
počuli zaujímavé odborné prednášky dipl. 
optometristky Tatiany Hoškovej, RNDr. 
Františka Pluháčka, Ph.D., Bc. Miroslava 
Kvapila, Martina Slaného a Martina Su-
dera. V sobotu odborný program pokra-
čoval prednáškami Ing. Věry Menšíkovej, 
riaditeľky projektu a.s. Veletrhy Brno, ktorá 
pozvala účastníkov kongresu na veľtrh 
OPTA 2016, Daniela Svobodu, Bc. Petra 
Vykypěla, MUDr. Romana Ondreičku, 
Ing. Bc. Jiřího Žaloudka a Ing. Jána Dutku, 
riaditeľa odboru živnostenského pod-
nikania na Ministerstve vnútra SR, ktorý 
prišiel informovať o priebehu a zisteniach 
kontrol živnostenských úradov v odbore 
očná optika. 

Relax v Permone
V hoteli Permon sa nachádza najväčšie 
wellness centrum na Slovensku a po celý 
čas konania kongresu bolo účastníkom 
k dispozícii. Mnohí z nás si nenechali ujsť 
tento skutočne výnimočný zážitok. V pia-
tok aj v sobotu nás čakalo neformálne 
posedenie pri dobrom jedle a cimbalovej 
ľudovej hudbe. Podaktorí z nás sa nechali 
strhnúť známymi melódiami ľudovej hud-
by a zanôtili si. Mladí zase dali prednosť 

diskotéke v nočnom bare, ktorá v piatok aj 
v sobotu trvala do neskorých nočných, dalo 
by sa povedať aj do skorých ranných hodín. 

Poďakovanie sponzorom
Veľká vďaka patrí sponzorom kongresu, 
bez ktorých by nebolo možné pre optikov 
zrealizovať akciu takýchto rozmerov. Ďaku-
jeme za podporu hlavnému sponzorovi 
firme Essilor, ale aj ostatným sponzorom: 
firmám Sagitta, Alcon, AMBG, Finest 
Group, Zeiss, Duos, Danae Vision, Metzler, 
Prestilinea, Rodenstock, Eschenbach. 
Všetky sponzorské firmy mali vytvorené 
rovnaké podmienky na svoju prezentáciu 
v najväčšej sále hotela Permon, kde sa 
zároveň odohrávali aj večerné neformálne 
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posedenia všetkých účastníkov kongresu 
pri vynikajúcom občerstvení, ktoré nám 
pripravil hotel Permon. 

Volebný snem Optickej únie Slovenska
Už tradične sa v posledný deň kongresu 
konal snem OÚS. Prvým bodom prog-
ramu bola správa o hospodárení, ktorú 
predniesla Ing. Alexandra Kováčiková. Zo 
správy vyplynulo, že úsporné opatrenia, 
ktoré OÚS v tomto roku zaviedla, ako bolo 
skumulovanie funkcie účtovníka a sekretá-
ra, prehodnotenie prevádzkových nákla-
dov kancelárie atd., znamenali pre našu 
stavovskú organizáciu významnú úsporu 
finančných prostriedkov. Aj v budúcom 
roku by sme sa chceli stať príjemcami 
2% dane z príjmu. Budeme veľmi vďační, 
ak aj takouto formou OÚS pomôžete. 

Druhým bodom programu bola 
správa o činnosti, ktorú predniesol Bc. Ing. 
Peter Urbánek, CSc. Vo svojom príspevku 
hovoril o aktivitách predstavenstva OÚS 
pri ochrane čistoty podnikateľského 
prostredia v odbore očná optika a záro-
veň požiadal prítomných o pomoc pri 
usvedčovaní nekalých podnikateľských 
aktivít v našom odbore. 

Ďalším bodom programu boli voľby 
do predstavenstva OÚS. Volieb sa zúčast-
nilo 49 delegátov snemu. Hlasovalo 46 
z nich, traja sa zdržali hlasovania.

Výsledky volieb do predstavenstva OÚS:
Pavel Moravec – 43 hlasov
Peter Urbánek – 43 hlasov
Tatiana Hošková – 42 hlasov
Alexandra Kováčiková – 42 hlasov
Andrej Slaninka – 40 hlasov
Richard Šebeň – 38 hlasov
Martin Morvay – 36 hlasov
Dozorná rada: 
Radovan Petrík – 41 hlasov
Stanislava Šebeňová – 36 hlasov

 
Členovia predstavenstva OÚS ihneď 

po ukončení snemu volili spomedzi seba 
prezidenta OÚS. Všetci súhlasne vyjadrili 
svoju podporu Pavlovi Moravcovi, ktorý sa 
opäť stal prezidentom OÚS. Vicepreziden-
tom OÚS sa stal na ďalšie volebné obdobie 
Peter Urbánek.

Ing. Alexandra Kováčiková
členka predstavenstva OÚS
Foto: Pavel Moravec

Spomienka na Dipl. Opt. 
Vladimíra Oulehlu 

Náš kolega, pán Vladimír Oulehla zo-
mrel 26. septembra 2015 vo veku 81 rokov. 
Patril medzi najvýznamnejšie osobnosti 
slovenskej, ale aj československej očnej 
optiky, optometrie a kontaktológie.

Celoživotne obetavo pomáhal pri vy-
tváraní plnohodnotného života slabozra-
kých ľudí. Jeho meno navždy ostane spo-
jené aj s výchovou a vzdelávaním očných 
optikov a optometristov na Slovensku.

Narodil sa 20. mája 1934 v Brne, bol 
jediným synom svojich rodičov a svoje 
detstvo prežil prevažne v dedinke Pivín 
u Prostějova. Okrem toho asi dva roky žil 
v Lesnici pri Červenom Kláštore (Pieniny), 
kde bol jeho otec financom na hranici. 
Na toto miesto mal najkrajšie spomienky 
svojho života. Jeho mamička pracovala 
v zbrojovke a neskôr si otvorila mliekáreň.

Po ukončení základnej školy v 15 ro-
koch odišiel do Jablonca nad Nisou 
študovať odbor očný optik, resp. vyučiť sa 
za optika. Po ukončení dostal umiestenku 
do Komárna a cca po dvoch rokoch ho 
povolali na vojenčinu do Košíc, kde využil 
svoje znalosti optiky (zameriavacie systé-
my). Neskôr pôsobil v Lučenci a Veľkom 
Krtíši ako vedúci očných optík, kde sa aj 
oženil a narodila sa mu prvorodená dcéra. 
Pracoval tam až do roku 1967; počas toho 
si doplnil vzdelanie na úplné stredoškolské 
s maturitou a stal sa aj diplomovaným 
optikom a optometristom.

Po roku 1967 ho jeho pracovné kroky 
doviedli do Košíc, kde pôsobil ako oblastný 
inšpektor a neskôr ako riaditeľ krajskej sprá-
vy očných optík v strednej a východnej 
časti SR až do roku 1997. V Košiciach sa 

druhý krát oženil a narodila sa mu druhá 
dcéra, ktorá ide v jeho stopách. Počas svo-
jej 60ročnej praxe vybudoval sieť očných 
optík po Slovensku (cca 50 optík), bol 
zakladateľom UNSS v Košiciach. Od roku 
1974 do roku 2004 spolupracoval s očnou 
klinikou FN v Košiciach, najmä v oblasti 
komplikovaných korekcií kontaktných šo-
šoviek a náročných korekčných pomôcok. 
Popri tom vybudoval aplikačné stredisko 
kontaktných šošoviek. Viac ako 20 rokov 
bol členom redakčnej rady časopisu Čes-
koslovenská očná optika.

Vybojoval v Košiciach na Strednej 
zdravotníckej škole štúdium odboru očný 
optik a diplomovaný optometrista, kde bol 
aj odborným garantom a dlhé roky predná-
šal študentom. Svoje vzdelanie si doplnil 
aj o pedagogické minimum. Prednášal aj 
medikom, lekárom a širokej odbornej verej-
nosti na Slovensku, v Čechách aj v zahraničí. 
Podieľal sa na tvorbe odbornej literatúry 
a vydával učebné skriptá pre študentov.

Takmer dve desaťročia pracoval ako člen 
tímu venujúceho sa vývoju kontaktných šo-
šoviek pod vedením profesora Wichterleho.

Úzko spolupracoval s Komorou očných 
optikov, Úniou nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska v Košiciach a bol aj členom Slo-
venskej oftalmologickej spoločnosti.

Päťdesiat rokov svojho života prežil na 
Slovensku, mal české aj slovenské občian-
stvo a vždy sa považoval za hrdého česko-
slovenského občana. Za svoj život dostal 
mnoho vyznamenaní za svoju obetavú 
prácu, no pre neho malo najväčšiu cenu, 
keď vychovával svojich dôstojných pokra-
čovateľov a pomáhal ľudom znovu vidieť.

Mal neskutočný dar reči a charizmu, 
vedel zaujať a pútavo rozprávať celé ho-
diny, bez akejkoľvek prípravy. Nakoľko bol 
pri zrode všetkého v odbore očnej optiky 
a optometrie na Slovensku aj v Čechách, 
mal neskutočne rozsiahle vedomosti a ši-
roký rozhľad. Vravieval, že len to môžeme 
neskonale milovať, čo dobre poznáme. Pre 
neho to bola optika, bola jeho najväčšou 
celoživotnou láskou.

Ďakujeme pánovi Oulehlovi za ne-
skutočne plodný život optika milujúceho 
svoje povolanie.

Česť jeho pamiatke!

Eva Matulová-Oulehlová, 
Ing. Alexandra Kováčiková
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ORTOPTIKA autorka: Mgr. Andrea Jeřábková

DIPLOPIE 
S INSUFICIENCÍ 
KONVERGENCE 
u nestrabujícího pacienta
Problematika diplopie je té-

matem, o kterém se v ortop-
tice v  posledních letech vel-
mi často diskutuje. Vzhledem 
k  tomu, že se nyní tímto té-
matem více zabývám v  rámci 
zpracování statistických dat 
pro svoji práci, ráda bych se 
s vámi podělila o dosud získané 
informace. 

Příčiny diplopie  

Diplopie vzniká v důsledku zob-
razení obrazu na neidentické body 
retiny. Obecně lze říci, že příčiny diplo-
pie jsou neurogenního původu (např. 
z obrny některého okohybného nervu), 
myogenního původu (vznikají např. při 

onemocnění určitého okohybného 
svalu) nebo mechanického původu 
(lze se s ní setkat např. u dislokací bul-
bu v orbitě). Dalšími příčinami mohou 
být afekce centrálního nervového 
systému (oběhové poruchy, demye-
linizace, tumory, traumata), orbitální 
patologie (cizí tělesa, tumory, úrazy) 
či systémová svalová onemocnění 
(myopatie, myastenie, myositidy).

Od těchto případů je nutné odli-
šit diplopii monokulární, která může 
vzniknout v důsledku samotné pa-
tologie ok a.  V tomto př ípadě se 
nejčastěj i  setkáváme se zákalem 
rohovky, kataraktou, refrakční vadou 
nebo změnou na sítnici. Druhou sku-
pinu tvoří diplopie binokulární, které 
vzniknou v důsledku určité patologie 
binokulárního vidění. 

Paretické diplopie  

Problémem paretických diplopií se 
zabývala ve své klinické studii MUDr. 
Lenka Pražáková, která popisuje jed-
notlivé příznaky u různých druhů pare-
tických diplopií. Ve své studii uvádí, že 
k objektivním příznakům okohybných 
obrn patří změna postavení oka – pa-
retický strabizmus, změny hybnosti 
oka s omezením pohledového pole 
a kompenzačním držením hlavy. Sub-
jektivními příznaky jsou binokulární 
diplopie a falešná orientace v pro-
storu. Pacient na předměty ukazuje 
dále do periferie, než ve skutečnosti 
jsou, tedy přestřeluje ve směru funkce 
paretického svalu (tzv. past pointing). 
Vyskytují se rovněž poruchy orientace 
v prostoru, v časných fázích především 
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závrať a nevolnost. Obtíže jsou výrazné 
při obrně na vedoucím či lépe vidou-
cím oku. 

Projevy poruch hlavových 
nervů  

Obrna n. III 
Nervus oculomotorius inervuje horní, dol-
ní, vnitřní přímý a dolní šikmý sval oka, 
dále zvedač horního víčka. Obsahuje 
postganglionární parasympatická vlák-
na pro m. sphincter pupillae a m. ciliaris. 
Kompletní obrna představuje úplnou 
ptózu horního víčka, divergentní a deor-
sumvergentní strabizmus s poruchou 
hybnosti bulbu ve všech pohledových 
směrech kromě abdukce. Dalším zna-
kem je plegická zornice bez přímé i kon-
senzuální reakce. Obraz parézy doplňuje 
porucha akomodace. 

Obrna n. IV
Nervus trochlearis inervuje horní šikmý 
sval a jako jediný vystupuje z dorzální 
strany kmene. V klinickém nálezu se 
oko s parézou uchyluje nahoru a zevně. 
Diplopie je přítomna s vertikální dispa-
rací obrázků a v abdukci se zhoršuje. 
Při pohledu vzhůru jsou oči paralelní 
a pacient je bez diplopie. Naopak při 
pohledu dolů se osy očí rozcházejí 
a oko s parézou je v addukci. Maximum 
diplopie nastává při pohledu dolů, a to 
směrem ke zdravé straně. Pacient vyka-
zuje typické kompenzační držení hlavy 
s bradou přitaženou k hrudi, obličejem 
pootočeným ke zdravé straně a hlavou 
skloněnou k rameni zdravé strany. 

Obrna n. VI 
Nervus abducens inervuje zevní přímý 
sval s jedinou funkcí, a to abdukcí oka. 
Při parézách n. VI je tedy omezena nebo 
zcela chybí abdukce a oko se tak stáčí do 
konvergence. Tím vzniká homonymní 
nezkřížená diplopie. Pacient kompen-
začně drží hlavu pootočenou ve směru 
funkce postiženého svalu. 

Terapie paralytického strabizmu 
závisí nejen na příčině vzniku a stupni 
poškození, ale také na době, která 
uplynula od vzniku obrny do zahájení 
vlastní léčby. Léčba je zaměřena na 
eliminaci diplopie a zamezení vzniku 

sekundárních poruch hybnosti. Nejčas-
tější prostředky k symptomatickému 
léčení paréz jsou okluze, prizmata, 
ortoptické cvičení a chirurgický zákrok. 

Rozlišit monokulární a binokulární 
diplopii není složité. Monokulární 
diplopie zmizí při zakrytí postiženého 
oka, při zakrytí zdravého přetrvává. 
Binokulární diplopie vymizí zakrytím 
jakéhokoli oka. 

Přesný popis a rozbor binokulární 
diplopie nám umožní vyšetření na 
Hessově plátně, které umožňuje detail-
ní rozbor poruch okohybnosti a dvo-
jitého vidění. Velmi dobře lze diplopii 

diagnostikovat také pomocí Worthova 
testu, Bagoliniho skel či prizmat.

Léčba diplopie   

Léčba diplopie u dětí či dospělých 
probíhá nejčastěji pouze pomocí priz-
mat. Léčba se samozřejmě doplňuje 
o cvičení motility a konvergence. 

V posledních letech zazname-
náváme vysoký nárůst dospělých 
pacientů s diplopií, kteří byli odesláni 
k oftalmologovi od neurologů a ná-
sledně se dostávají do ortoptických 

Okluzor je jedním z prostředků používaných k symptomatickému léčení paréz.



28

ambulancí primárně k základnímu 
ortoptickému vyšetření (ortoptický 
status), někteří také následně k zahá-
jení ortoptického cvičení. U dospě-
lých pacientů (i dětských) s diplopií 
provádí ortoptisté cvičení pouze na 
základě indikace očního lékaře (po-
dle vyhlášky č. 55/2011). V některých 
zemích absolvují pacienti ortoptické 
cvičení také na zák ladě indikace 
neurologa, pediatra či endokrinologa. 
U nás provádí ortoptisté ortoptické 
cvičení pouze na základě indikace 
očního lékaře u dětí přibližně do 
12 let. Starší děti jsou doporučová-
ny spíše ojediněle. Dříve se u nás 
ukončovalo ortoptické cvičení mezi 
šestým a osmým rokem dítěte, ale 
výsledky cvičení u starších dětí pro-
kázaly, že cvičení má pozitivní efekt 
také u starších dětí. Je pouze nutné 
dítě pro toto cvičení správně indiko-
vat právě z důvodu možného vzniku 
např. diplopie či anomální retinální 
korespondence (např. dítě se strabiz-
mem s větší úchylkou než 10 stupňů 
by nemělo být na ortoptické cvičení 
indikováno). Léčba diplopie je velmi 
obtížná a zdlouhavá. 

Insuficience konvergence   

Insuficience konvergence se řadí 
do skupiny anomálií konvergence 
(insuficience konvergence, exces 
konvergence, insuficience divergen-
ce, exces divergence). Insuficienci 

konvergence lze definovat jako malé 
množství akomodační konvergence. 
V případě dostatečné fúzní konver-
gence se neobjevují žádné potíže. 
V opačném případě pozorujeme do 
dálky ortoforii (někdy malou exoforii) 
a do blízka viditelnou exoforii. Blízký 
bod nacházíme v tomto případě ve 
větší vzdálenosti než 8 cm. Insuficience 
konvergence může vzniknout v jakém-
koliv věku. Nejčastěji se s ní setkáváme 
u heteroforií, nekorigovaných myopií, 
při poruchách binokulárního vidění, 
celkových závažných stavech, dlouho-
dobé únavě, snížené zrakové ostrosti 
jednoho oka apod.

V současné době se velice často 
setkáváme s pacienty v předpresbyo-
pickém věku (20–39 let), kteří pracují 
denně několik hodin u počítače a začí-
nají pociťovat astenopické potíže či pře-
chodnou diplopii do blízka. Při komplet-
ním vyšetření očním lékařem je shledán 
oční nález zcela v normě, pouze bývá 
nalezena nedostatečná konvergence 
(insuficience konvergence).

Léčba insuficience konvergence 
spočívá především v pravidelném 
denním cvičení konvergence. V or-
toptických ambulancích se používá 
ze jména konvergentní  t renažér, 
synoptofor, prizmata a stereoskop. 
Pomocí  pr izmat v prostoru a na 
synoptoforu c v ič íme s  pacienty 
s insuficiencí konvergence zejmé-
na šířku fúze, protože tito pacienti 
maj í  téměř vždy nedostatečnou 
šířku fúze. 

Výzkum zaměřený 
na výskyt diplopie  

Výzkum byl zahájen v roce 2013 
mezi dospělými pacienty. Cílem toho-
to výzkumu je: 
a)  porovnat, zdali se mění, resp. sni-

žuje šířka fúze u pacientů po ně-
kolikaletém zatížení očí při práci 
s počítačem;

b)  zjistit, jaká je průměrná hodnota šířky 
fúze, při které se již začínají objevovat 
u pacienta subjektivní potíže;

c)  zjistit, jak rychle došlo k eliminaci 
diplopie a subjektivních potíží u pa-
cienta a o kolik se navýšila šířka fúze 
po ortopticko-pleoptickém cvičení 
(10 hodin – jeden cyklus);

d)  porovnat, jak se měnila šířka fúze při 
půlročních kontrolách u pacienta, 
který absolvoval ortopticko-pleop-
tické cvičení;

e)  určit, jaké byly rozdíly v prostorovém 
vidění při jednotlivých vyšetřovacích 
metodách.

Charakteristika souboru  

Do výzkumu je zahrnuto 50 za-
městnanců počítačové firmy nebo 
zaměstnanců jiných firem, kteří tráví 
celou pracovní dobu u počítače (po-
čítačoví experti, manažeři, architekti). 
Věkové rozmezí sledovaných osob je 
26–39 let. Soubor pacientů je rozdělen 
do čtyř základních skupin:
 • skupina č. 1 – pacienti se zjiště-
nou diplopií, insuficiencí konver-
gence či astenopickými potížemi 
bez jakéhokoliv pozitivního 
očního nálezu u oftalmologa před 
zahájením cvičení v ortoptické 
ambulanci;

 • skupina č. 2 – pacienti s diplopií, 
insuficiencí konvergence či aste-
nopickými potížemi, kteří dochází 
na  ortopticko-pleoptické cvičení 
a provádí cvičení doma;

 • skupina č. 3 – pacienti s šířkou 
fúze pod hranicí fyziologie (–7,0 až 
–5,0 PD a +18,0 až +13,0 PD), ale bez 
potíží;

 • skupina č. 4 – pacienti s velmi malou 
šířkou fúze (–4,0 až –1,0 PD a +12,0 až 
+2,0 PD), ale bez potíží.
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Metodika výzkumu   

Sběr dat započal již v roce 2013 
a bude ukončen v roce 2018. Údaje 
pro statistické zpracování jsou získá-
vány prostřednictvím kompletního 
ortoptického statusu se zaměřením 
na měření šířky fúze na synoptoforu 
firmy Oculus a v prostoru pomocí 
Herschelova otočného prizmatu. Dále 
je prováděno mimo jiné podrobnější 
zjištění stavu prostorového vidění 
pomocí metody Lang I., Random Dot 
a na synoptoforu firmy Takagi. Kom-
pletní ortoptický status tedy zahrnuje: 
zjištění anamnestických údajů (osobní, 
rodinná, oční a pracovní anamnéza), 
vedoucí oko, vizus s korekcí a bez 
korekce, vizus do blízka, motilita, 
konvergence, zakrývací test (zjištění 
případného strabizmu), Bagoliniho 
test do blízka a do dálky, Worthův test 
do blízka a do dálky, Maddox wing, 
synoptofor (zjištění objektivní a sub-
jektivní úchylky, superpozice, fúze, 
šířka fúze a stereopse) a H-B test. Kom-
pletní  ortoptické vyšetření probíhá 
u pacientů bez potíží jedenkrát ročně 
a u pacientů s potížemi maximálně 
jedenkrát za půl roku.

Výsledky výzkumu 
po prvních měřeních  

Ze vzorku 50 pacientů pracujících 
denně na počítači bylo již při prvním 
vyšetření zachyceno 15 pacientů s po-
tížemi. Pacienti, kteří nebyli během 
posledních šesti měsíců na kontrole 
u očního lékaře, byli odesláni na vyšet-
ření k oftalmologovi. U žádného z nich 
nebyla zjištěna oční vada. U jednoho 
pacienta bylo oftalmologem indiko-
váno ortoptické cvičení. Toto cvičení 
pacient již absolvoval a došlo u něj 
k pozitivnímu zlepšení. Pacient již 
nepozoruje diplopii do blízka, došlo 
k rozšíření šířky fúze a k symetrické 
konvergenci. Čtyři pacienti popisují 
přechodnou diplopii do blízka ze-
jména k večeru po práci a vnímají ji 
již jako velmi obtěžující. Tito pacienti 
zatím nezahájili ortoptické cvičení, ale 
byli poučeni o pravidelném cvičení 
konvergence. Na kontrolní ortoptický 

status přijdou za půl roku, v případě 
zhoršení subjektivních potíží dříve. 
Ostatních deset pacientů má zatím 
pouze astenopické potíže při čtení. 
Pacienti s astenopickými potížemi, 
kteří jsou dosud bez pozitivního oč-
ního nálezu, byli pozváni opět za půl 
roku na kontrolní ortoptické vyšetření. 
Pacienti, u kterých byl nález zcela fy-
ziologický a neměli subjektivně žádné 
potíže, budou kontaktováni opět za rok 
a bude u nich zopakováno kompletní 
ortoptické vyšetření. Tito pacienti za-
tím představují kontrolní vzorek.

Závěr  

Vzhledem k výše uvedeným sku-
tečnostem lze zatím říci, že u 30 % 
pacientů, pracujících denně více než 
sedm hodin u počítače, se objevily 
subjektivní potíže – přechodná diplo-
pie do blízka či astenopické potíže. 
U 90 % pacientů byla zaznamenána 
velmi malá, resp. nedostatečná šířka 
fúze. Průměrná šířka fúze u těchto 
probandů je –2,0 až +7,0 PD. U 60 % 
pacientů byla zjištěna insuficience 
konvergence. Vzhledem k tomu, že za-
tím proběhla pouze první měření, ne-
lze říci, zdali došlo po domácím cvičení 
konvergence ke zlepšení subjektivních 
potíží u pacientů, ani to, zdali došlo 
ke změně parametrů v ortoptickém 
statusu u ostatních probandů. U pa-
cienta, který docházel na ortoptické 
cvičení, sice došlo k vymizení diplopie 
do blízka, ale vzhledem k tomu, že šlo 
zatím pouze o jednoho pacienta, nelze 
učinit žádný závěr.

Mgr. Andrea Jeřábková
předsedkyně ČSO
Ortoptická ambulance, Brno
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU 
v Brně 
andrea.jerabkova@email.cz
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OFTALMOLOGIE   autor: Bc. Martin Fůs

INDUKOVANÝ 
ROHOVKOVÝ 
ASTIGMATIZMUS 
po operaci katarakty
Počet provedených operací 

katarakty neustále stoupá, 
stejně jako nároky na preciznost 
jejího provedení. Za jedno z nej-
významnějších měřítek úspěš-
nosti zákroku lze považovat 
dosažení plánované pooperační 
zrakové ostrosti. Zákrokem 
výrazně ovlivňujeme dvě nejdů-
ležitější refrakční prostředí oka, 
oční čočku a rohovku. Nabízí se 
tak možnost úpravy refrakčních 
poměrů a stanovení „nové“ plá-
nované refrakce. 

Možnosti snížení 
indukovaného astigmatizmu 

Hodnotu optimální optické mo-
hutnosti implantované nitrooční čočky 
dokážeme určit prostřednictvím biome-

trie oka s využitím moderních vzorců. 
Nezbytnou součástí zákroku jsou však 
rohovkové incize (řezy), které umožňují 
operačním nástrojům vstup do očního 
prostředí. Veškeré řezy mají plánovanou 
architekturu a umístění. Narušením 
struktury rohovky v celé její tloušťce 
výrazně ovlivníme její zakřivení a tím 
pádem optickou mohutnost. Uvádí 
se, že se změnou zakřivení rohovky 
o desetinu milimetru registrujeme 
astigmatizmus ve výši cca 0,5 D. Míra 
těchto pooperačních změn zakřivení 
rohovky je definována jako indukovaný 
astigmatizmus způsobený chirurgic-
kým zákrokem (Surgically induced 
astigmatism – SIA). Proto je důležité 
nalézt kombinaci takových technik, 
které budou velikost SIA přibližovat 
k zanedbatelným hodnotám. Otázku, 
jak snížit velikost rohovkového SIA, se 

oční refrakční chirurgie snažila vyřešit 
modifikací a snižováním velikosti vstup-
ních řezů, přičemž limitem zůstávají 
technologie vývoje mikrochirurgických 
operačních nástrojů. Alternativní mož-
ností je využití odlišné techniky prove-
dení incizí. Namísto kalibrovaného nože 
lze rohovkový řez uskutečnit plazmatic-
ky indukovanou ablací prostřednictvím 
platformy femtosekundového laseru. 
Laserem indukované optické oddělení 
tkáně spočívá v absorpci energie tkání, 
a pokud je optický svazek fokusován do 
velmi malého ohniska, dochází v něm 
k multifotonové ionizaci molekul ab-
sorbujících záření a tvorbě plazmy. Po 
převýšení prahové hodnoty absorpce 
dochází k expanzi plazmy a v důsledku 
její vysoké teploty se tkáň odpařuje. Při 
reakci se uvolňují atomy vodíku, kyslíku 
a oxid uhličitý, které vytvářejí plynové 
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bublinky neboli plazmatický oblak. 
Propojením těchto oblastí dochází 
k optickému oddělení tkáně. Totožným 
způsobem lze provádět i otevření před-
ního pouzdra (kapsulorexe) a fragmen-
taci zkalené čočky. Součástí operačních 
platforem je OCT se softwarem, který 
umožňuje plánování a vizualizaci zá-
kroku v reálném čase (ukázka na obr. 1).

V dalších odstavcích popisuji meto-
diku a výsledky studie, na které jsem se 
podílel a která popisuje vliv manuálního 
a femtolaserového provedení rohovko-
vých incizí při operaci katarakty.

Cíle a metodika studie 

Studie je zaměřena na analýzu 
míry rohovkového SIA indukovaného 
po chirurgii katarakty se zohledněním 
předoperační a pooperační zrako-
vé ostrosti. Principem je porovnání 
výsledků analýz klasické (manuální) 
metodiky provedení rohovkových in-
cizí mikrochirurgickými noži a metody 
plazmaticky indukované ablace tkáně 
prostřednictvím operační jednotky 
femtosekundového laseru. Obě meto-
diky se tedy odlišují v principu vytvo-
ření rohovkových incizí, tvorby kapsu-
lorexe a fragmentace čočky. Následné 
postupy standardní fakoemulzifikace 
pro odstranění zkaleného obsahu 
čočky a implantace umělé nitrooční 
čočky probíhají totožným způsobem.

Údaje použité pro studii byly zís-
kány ze zdravotnické dokumentace 
Oční kliniky JL v Praze 5. Jedná se 
o údaje z předoperačního vyšetření 
a výpočty optickou biometrií a dále 
o tytéž údaje naměřené minimálně za 
30 dnů po operaci. Soubor sledova-
ných očí pacientů je rozdělen na dvě 
skupiny podle použité metodiky. První 
skupina podstoupila operaci katarakty 
klasickou fakoemulzifikací, je označena 
jako skupina A – manuální a zahrnuje 
celkem 23 operovaných očí. Druhá 
skupina s označením B – femtolaser 
byla operována technikou za asistence 
femtolaseru platformy TECHNOLAS 
Perfect Vision – Victus 2.7 (obr. 2) 
a zahrnuje celkem 40 operovaných 
očí. Operaci všech očí prováděl velmi 

zkušený chirurg, jenž profiloval jeden 
primární rohovkový řez (třístupňový 
samouzavíratelný) a dva užší pomocné 
rohovkové řezy zvané paracenté-
zy. Plánované parametry řezů jsou 
uvedeny v tab. 1. Incize u skupiny B 
jsou plánovány o desetiny milimetru 
širší. Tvoří tak bezpečnostní zóny pro 
těsnost samouzavíratelného řezu 
a vzniklé tkáňové můstky (symboli-
zující neúplnou ablaci). Šíře finálních 
vstupních řezů je určena lancetou 
s totožnými parametry kalibrovaných 
nožů jako u skupiny A. 

Výsledky  

Vektorová analýza

K porovnání hodnot celkové míry 
SIA je využívána vektorová analýza. Ke-
ratometrické hodnoty jsou převedeny 
na vektory o konkrétní velikosti a směru. 
Touto metodou získáme individuální 
hodnoty a meridiány celkového indu-
kovaného astigmatizmu, ze kterých 
určíme dalšími vztahy průměrnou 
hodnotu každé skupiny. Při hodnocení 
procentuální četnosti individuálních 

obr. 1 Vizualizace a plánované parametry – platforma Victus.

obr. 2 Platforma TECHNOLAS Perfect Vision – Victus.
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hodnot celkového SIA jsme si stanovili 
maximální přijatelnou hodnotu celko-
vého indukovaného astigmatizmu 
na 0,75 D. Výsledky nepřevyšující 
hladinu významnosti 5 % dosáhly ve 
skupině A – manuální 78,26 % četnosti 
a ve skupině B – femtolaser četnosti 
92,50 %. 

Výsledné průměrné hodnoty SIA 
jsou uvedeny v grafu 1. Zde vidíme, 
že obě metodiky dosáhly uspokoji-
vých hodnot. Průměrný SIA u skupiny 
B – femtolaser je příznivější, ačkoliv 
se jedná o rozdíly v řádech setin 
dioptrie.

Analýza polárních 
souřadnic 

Jako další parametr k porovnání 
obou technik uvádíme analýzu po-
lárních souřadnic SIA (graf 2), kde 
jsou zobrazeny průměrné absolutní 
hodnoty změn zakřivení a zároveň 
průměrná velikost SIA pro volenou 
osu. Jejím prostřednictvím lze určit 
míru ovlivnění optické mohutnosti ro-
hovky v libovolně zvolené ose a směr 
torze od volené osy. Logickou volbou 
pro analýzu byla osa s umístěním 
hlavního vstupního řezu (primární 

incize v ose 120°), který nejvíce ovliv-
ňuje strukturu rohovky. Výpočtem byl 
prokázán fakt, že v ose primární incize 
vytvořené femtolaserem došlo k nižší-
mu průměrnému zvýšení mohutnosti 
rohovky v ose 120° než při manuálním 
provedení.

Závěr  

Ve studi i  jsme srovnával i  v l iv 
manuálního a femtolaserem asis-
tovaného provedení rohovkových 
incizí  v rámci operace katarakty. 
Keratometrická data jsme podrobili 
vektorové analýze, vyhodnocena byla 
procentuální četnost individuálních 
a průměrných hodnot i analýza po-
lárních souřadnic. Uvědomíme-li si 
již zmiňovaný fakt, že se změnou za-
křivení rohovky o desetinu milimetru 
registrujeme astigmatizmus ve výši 
cca 0,5 D, lze výsledky obou skupin 
hodnotit jako příznivé. Technika incizí 
rohovky za použití femtosekundové-
ho laseru prokazuje pozitivní účinek 
na minimalizaci indukovaného astig-
matizmu rohovky. 

Ani pro velmi zkušeného chirurga 
není jednoduché provádět několikrát 
denně rohovkové řezy s totožným 
profilem i umístěním. Laserová plat-
forma umožňuje individuální pláno-
vání zákroku a precizní provedení 
incizí i dalších rizikových kroků ope-
race. Tvrzení, že využití operačních 
platforem je prvním krokem k roboti-
zaci celého výkonu, se aktuálně nedá 
považovat pouze za utopii. 

Bc. Martin Fůs
student oboru optika a optometrie, ČVUT 
v Praze, FBMI v Kladně
fus.martin@gmail.com

Vedoucí práce: doc. MUDr. Šárka Pitrová, 
CSc., FEBO

Incize
Šíře incize

Osa
A – manuální B – femtolaser

Primární 2,2 mm 2,5 mm 120°

Paracentéza 1 1,1 mm 1,3 mm 180°

Paracentéza 2 1,1 mm 1,3 mm 25°

tab.1 Parametry rohovkových incizí.
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graf 2 Průměrné hodnoty analýzy polárních souřadnic pro osu 120°.
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žijeme optikou...

Individuálne parametre okuliarových šošoviek

KEDY, KDE, AKÉ?
Príru ka dáva šancu výrazne posunú  kvalitu okuliarových šošoviek 
o alší stupienok a odhali  nosite ovi nový poh ad na okuliare. 

Nájdete v nej preh ad základných refrak ných situácií, ktoré sa vyskytujú 
v o nej optike takmer každý de . Ich preh adné zoradenie, popis a riešenie 
pomôže s istotou ur i , vybra  a presved i  zákazníka pre ideálne riešenie.

Príru ku si môžete objedna  na:

Tel.: +421 2 4920 5555
Zelená linka: 0800 148 147
e-mail: objednavky@sagitta.sk

Sagitta inzercia A4_ind. parametre.indd   1S itt i i A4 i d t i dd 1 22/10/15   09:2922/10/15 09 29



34

Televizní diváci znají herce 
Lukáše Hejlíka z rolí v televiz-

ních seriálech, jako byly například 
Ošklivka Katka, úspěšná Terapie 
na HBO nebo v  současnosti 
Ordinace v  růžové zahradě. Vy-
studoval Vyšší odbornou školu 
hereckou v Praze pod vedením 
Jana Hartla, jako divadelní herec 
prošel Jihočeským divadlem 
v Českých Budějovicích, Měst-
ským divadlem Brno nebo Slez-
ským divadlem v Opavě. Milovníci 
knih si spojí jméno Lukáše Hejlíka 
s projektem scénického čtení 
LiStOVáNí, který Lukáš vymyslel 
již v roce 2003. Spolu s dalšími 
hereckými kolegy představují 
každý měsíc v různých městech 
po celé republice formou divadel-
ního představení zajímavé knihy.   

Jakou úlohu ve Vašem životě hraje 
zrak? 
Velikou, tak jako v každém. Slepci mě 
sice fascinujou, ale neměnil bych s nimi.

Co Vás v  poslední době uhodilo do 
očí? 
Ořech! Vlašák! Když jsem procházel pod 
stromem.

Jaká kniha, obraz či jiné umělecké dílo 
Vás v poslední době oslovily? 
Teď „ležím“ v knížkách Jonase Karlsso-
na, se kterými jsme na turné s mým 
LiStOVáNím. Mimochodem v knize 
Místnost vidí hlavní hrdina Bjorn míst-
nost, kterou nikdo jiný nevidí. Jeho 
kolegové se ho bojí, protože stojí vždy 
15 minut před stěnou a nereaguje. 
On zatím relaxuje v místnosti. Jo, je to 
trochu skandinávské psycho.

Kdy Vám naposledy oči zářily nadšením? 
U porodu, samozřejmě. Únavou i nadšením!

Co (nebo koho) byste střežil jako oko 
v hlavě? 
Svou rodinu, svůj domov a chalupu, 
svou práci.

Kdy je podle Vás potřeba mít oči na 
stopkách? 
Já si zas tak na opatrnost nepotrpím. 
Snažím se vždy poučit ze svých chyb, 
ale jinak jsem docela optimista, nebojím 
se lidí, ani světa kolem. Kdybych měl 
být ze všeho vylekanej, nestihl bych si 
tu nic užít!

Nad čím přivíráte oko a  nad čím na-
opak ne? 
Jsem dost krajní, v názorech hodně 
limituju. Ale už jsem se například naučil 

Jak to vidí
LUKÁŠ HEJLÍK

JAK TO VIDÍM JÁ   autor: redakce
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neposuzovat umělecké výkony druhých. 
Dřív jsem odstřeloval. Pak člověk zjistil, 
že ani on není božský a polevil. Avšak 
snažím se neodpouštět v jídle a kávě. 
Však o tom mám svůj blog Gastromapa 
Lukáše Hejlíka.

Otevřel Vám někdy někdo oči? 
A tolikrát. Všechny ty kotrmelce, rozcho-
dy, ztráty a nálezy... 

Existuje výjev, na který nikdy nezapo-
menete? 
Mě se to opakuje, jako déjà vu. Jedu au-
tem krajinou a vzpomínám na sekvence 
v mém životě, kdy jsem myslel na to 
samé: že je úplně absurdní, že zrovna 
já tady jedu v autě krajinou, když je celý 
svět tak velký. Že je úplně absurdní také 
na něco takového myslet.

Na co se nejraději díváte? 
Na chalupě teď máme prosklenou stěnu, 
za ní běhají sousedovy slepice, naše ka-
čeny a ovce. Vzadu je (ještě stále) vidět 
na les. Říkáme tomu Naše televize.

Co Vás obvykle upoutá na první pohled? 
Vnější krása.

Jaké místo na světě podle Vás stojí za 
vidění? 
Molo v Zavale na chorvatském ostrově 
Hvar. Jezdím se na něj dívat každý rok. 
V noci je to nejhezčí!

Které místo v  české krajině je pro Vás 
nejmalebnější? 
Nikdo nemá naši republiku zcestovalou 
jako já. Mám tisíc černých koní a tipů 
na krásná města: Štramberk, Mikulov, 
Kašperky, Loket, Rejvíz!

Jaký vhled a  poučení Vám dává Vaše 
práce? 
Absolutní. To je jedna z mála výhod 
povolání herce!

Co je podle Vás očividné?
To, co můžeme vidět a ideálně si na 
to sáhnout. A když už o tom chceme 
někomu říct, měli bychom být schopni 
to i držet v rukou!

Máte někdy chuť vidět do budoucnosti? 
Snažím se pravidelně nahlížet!

V kom vidíte hrdinu?
Jsou takoví lidé. Naposledy mě zaujal 
pořad Praha vs. prachy, jeho tvůrce Ja-
nek Rubeš je ve svém boji se špatnými 
taxikáři opravdový hrdina. 

Jak by vypadaly brýle Vašich snů? 
Mám asi deset modelů a sedm z nich 
se mi moc líbí. Nestárnou, takže super!

Co byste podnikl jako neviditelný? 
Fotil bych celebrity a prodával jejich 
fotky fotoagenturám. To dělal hlavní 
hrdina knihy Neviditelný, kterou jsme 
v LiStOVáNí hráli.

Kdy jste naposledy přišel – viděl – zvítězil?
Žijeme ve světě sociálních sítí – dneska 
je to přece přišel, viděl, vyfotil a nasdílel!

Za rozhovor poděkovala redakce
Foto: Petra Pikkelová
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ZAJÍMAVOSTI   překlad: redakce 

RADOST 
I FRUSTRACE 
Z VIDĚNÍ
Hobit, Avatar, Spider-Man 

a Prometheus – každý mě-
síc se objevují nové 3D filmy. 
Řada návštěvníků kin neskrývá 
nadšení a sledování 3D televi-
ze je dnes možné dokonce už 
i doma. Ovšem i potěšení pro oči 
má své vrtochy. Až 20 % diváků 
se po zážitku z 3D filmu necítí 
dobře. Podle nové americké stu-
die (Yang a kol., 2012) se může 
objevit bolest a namáhání očí, 
neostré či dvojité vidění, závratě 
a nevolnost. Některé zprávy ho-
voří i o obtížích s orientací v pro-
storu po skončení filmu. Mladší 
pozorovatelé ve věku 24–34 let 
měli překvapivě více problémů 
s 3D viděním než pozorovatelé 
starší. 

Zrakové problémy při 
sledování 3D kina 
a 3D televize 

Prostorové vidění 

Od chvíle, kdy je 3D opět v módě, 
jsou normální filmy považovány jen za 
dvojrozměrné. Tak tomu však není. 

I bez technologie 3D divák roz-
pozná prostorovou hloubku. Zrakový 
systém navíc analyzuje monokulárně 
viditelné jevy jako například geome-
trickou perspektivu, pohybovou para-
laxu, částečné překrývání objektů, os-
trost obrysů a rozložení světla a stínů. 
Rovněž na základě porovnání zorného 
úhlu, pod kterým pozorovatel objekt 
sleduje, a skutečné velikosti objektu, 
kterou známe na základě zkušenosti, 

člověk intuitivně odhadne vzdálenost 
objektu. Toto prostorové vidění zná 
každý. Není k němu zapotřebí 3D 
televizor. Obzvláště poutavých mo-
nokulárních 3D efektů lze dosáhnout 
pomocí pohybu kamery, která scénu 
dokola objíždí. Pohyb do strany záso-
buje vizuální vnímání všemi potřeb-
nými informacemi o hloubce a vede 
k živoucímu prostorovému dojmu, a to 
i při monokulárním sledování. 

Zraková funkce, která je u 3D filmů 
dodatečně aktivována, je schopnost 
označovaná jako stereopse a stereovidě-
ní. U tohoto druhu prostorového vidění 
„srovnává“ vizuální systém směrové hod-
noty, pod kterými se pravému a levému 
oku jeví objekty rozmístěné v prostoru. 
Na základě toho se vnější svět jeví jako 
plastický.
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Ne každý dokáže vidět 
prostorově 

Aby si člověk vychutnal 3D filmy, musí 
vizuální složka mozku ovládat stereosko-
pické vidění. Tak je tomu jen v případě, 
že zrakový vývoj v dětství nebyl narušen. 
V sousedním Německu minimálně 4,4 % 
obyvatelstva, tedy 3,6 milionu lidí, nevidí 
prostorově. Důvodem jsou oční vady jako 
například šilhání v raném dětství nebo 
mikrostrabizmus. Binokulární vidění může 
být masivně poškozeno i tupozrakostí se 
silnou anizometropií. Pokud si binoku-
lární neurony ve vizuální mozkové kůře 
neosvojily hloubkové vidění v plastické 
fázi vývoje zraku, nepomůže ani zrakový 
trénink v dospělosti. Není známo, kolik lidí 
postrádá optimální prostorové vidění. Podle 
údajů britského The Eyecare Trust se jedná 
přibližně o dvanáct procent obyvatelstva. 

Vizuální problémy 
v důsledku technologie 
rozdělení obrazu 

Aby člověk v kině nebo doma před 
televizorem dosáhl prostorového vjemu, 
musí pravému a levému oku poskytnout 
stereo dvojici snímků, která byla natočena 

dvěma kamerami z různých úhlů pohle-
du, a obsahuje tak horizontálně posunuté 
části obrazu. Během reprodukce obrazu 
musí být dvojice snímků co možná 
nejlépe rozdělena mezi obě oči. Toho je 
většinou dosaženo pomocí 3D brýlí.

Červeno-zelené brýle 

V padesátých letech produkoval 
Hollywood 3D filmy, u kterých bylo k roz-
dělení obrazu použito červeno-zelených 
brýlí. Tento postup je vhodný jen pro 
černobílé filmy, protože brýle propustí 
do jednoho oka jen červené a do dru-
hého oka jen zelené světlo. Při tomto 
anaglyfickém procesu může dojít ke zra-
kovým potížím způsobeným binokulární 
rivalitou. Někteří lidé – zejména osoby 
s jedním silně dominantním okem – při 
pohledu přes červeno-zelené brýle ne-
vědomky přestanou používat jedno oko, 
a potom samozřejmě nevidí prostorově. 
Červeno-zelená technologie se dnes již 
u 3D filmů a 3D televizí nepoužívá.

Brýle s polarizačním filtrem 

Ve srovnání s rozdělením obrazu 
pomocí červeno-zelených skel dosahují 
brýle s polarizačními skly podstatně 

lepších výsledků. Často jsou používány 
lineárně polarizované filtry se směrem 
polarizace 45 a 135 stupňů. Polarizační 
brýle nevyžadují zásobení elektrickým 
proudem a jsou relativně cenově do-
stupné. Nevýhodou je, že technologie 
polarizačního filtru funguje v kině pouze 
tehdy, když je plátno opatřeno kovovou 
vrstvou (postříbřené). U běžného textilní-
ho plátna se efekt polarizace při odrazu 
ztrácí. Metalizované projekční plochy mají 
ovšem nevýhodu, že odrážejí světlo v ur-
čitém směru. Z toho důvodu není obraz 
na všech místech v kinosále stejně světlý 
a nejlépe vidí diváci sedící uprostřed. 

V dnešní době již existují i 3D tele-
vizory, kde rozdělení obrazu probíhá na 
základě polarizace. U těchto přístrojů jsou 
řádky televizoru střídavě pravotočivě a le-
votočivě polarizovány. Liché řádky jsou při 
pohledu přes cirkulárně polarizované 3D 
brýle zobrazovány pravému oku, levé oko 
vidí řádky sudé. Prostřednictvím rozdělení 
řádků obrazu mezi obě oči se rozlišení 
přístroje HDTV snižuje z 1920 × 1040 
pixelů na 1920 × 520 pixelů. 

Závěrkové brýle 

Kino, které používá elektronicky říze-
né závěrkové brýle, nepotřebuje plátno 
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s kovovou vrstvou. Prostřednictvím tech-
nologie závěrkových brýlí jsou snímky 
pravému a levému oku zobrazovány 
postupně. Synchronně s projektorem 
uvolňují brýle průhled vždy jen pro 
jedno oko. Pro druhé oko je v tomto 
okamžiku průhled uzavřen. Tento způ-
sob rozdělení obrazu se výborně hodí 
i pro 3D televizory.

Závěrková technologie má mnoho vý-
hod, našla proto široké uplatnění. Nedochá-
zí ke zkreslení barev a dokonce i při náklonu 
nebo otočení hlavy či špatném umístění 
sedadla je rozdělení obrazu velmi dobré. 

Dnešní 3D projektory zobrazují v kině 
vždy 72 snímků za sekundu pro pravé 
a levé oko (technologie 144 Hz). Tím 
je téměř splněn minimální požadavek 
73 snímků za sekundu, který již mnoho 
let platí u malých CRT monitorů. 3D tele-
vizory se závěrkovými brýlemi používají 
nižší frekvenci změny obrazu – snímky pro 
pravé a levé oko zobrazují 60× za sekun-
du (technika 120 Hz). Tato nízká střídavá 
frekvence může vyvolat zrakové obtíže. 
Snímek se pro každé oko neustále „zapí-
ná“ a „vypíná“ (černá barva), takže kmitá 
s vysokým kontrastem. U některých lidí se 
při nízkých frekvencích kmitání objevují 
problémy s viděním. Jedná se například 
o osoby, které jsou schopny kmitání 
snímků subjektivně vnímat – obzvláště 
je-li obraz velmi světlý. Dále jsou to lidé, 
kteří kmitání „cítí“ jen podvědomě. Není jim 
dobře, aniž by věděli proč. U senzibilních 
osob citlivých na světlo může viditelné, ale 
i subjektivně nevnímatelné blikání obrazu 
způsobit migrénu a dočasné výpadky 
zorného pole.   

Interakce mezi 3D televizí 
a zářivkami 

Závažný zrakový problém, který může 
nastat u závěrkových brýlí, je způsoben in-
terakcí mezi kmitáním televizního obrazu 
a blikáním běžných zářivek. To se ovšem 
stává jen v domácím prostředí, protože 
v temných kinosálech se zářivky nepou-
žívají. Běžné zářivky blikají s frekvencemi 
50 a 100 Hz. Toto pouhým okem sotva 
viditelné světelné blikání je prostřednic-
tvím závěrkových brýlí masivně zesíleno. 
Smíšením frekvence závěrkových brýlí (60, 
popř. 120 Hz) a frekvence zářivky vzniká 

interference (Wikipedia, 2012), která vede 
k tomu, že se člověku okolí televizoru 
(například tapeta za přístrojem) před 
očima mihotá s velmi nepříznivou nízkou 
frekvencí, což vede k bolestem hlavy. 
U citlivých lidí se někdy dostaví nepříjemné 
poruchy orientace a vnímání, které mohou 
přetrvávat ještě několik hodin po sejmutí 
závěrkových brýlí. Při určitých frekvencích 
může toto mihotavé světlo vyvolat dokon-
ce epileptický záchvat.    

Crosstalk a ghosting 

Problém, který nastává u všech 
3D brýlí, je technicky označován jako 
přeslech (angl.: crosstalk). Tento pojem 
v podstatě pochází z oblasti telefonie. 
Popisuje situaci, kdy člověk během te-
lefonování občas slyší i cizí telefonát. Ve 
vztahu ke stereovidění přeslech zname-
ná, že částečný obraz určený jednomu 
oku je v důsledku nedokonalé rozdělova-
cí techniky zčásti vnímán i druhým okem. 
Tak vznikají nežádoucí dvojité obrysy 
a obrazy duchů (angl.: ghosting), které 
narušují ostrost obrazu a snižují stereo 
efekt. U moderních LCD televizí se dnes 
vyskytuje crosstalk ve výši zhruba tři až 
čtyři procenta. U starších modelů to bylo 
dokonce osm procent a více. 

U brýlí s lineární polarizací se pro-
blém přeslechu objevuje obzvláště silně 
v případě, že divák nedrží hlavu v přesně 
svislé poloze. Pokud nakloní hlavu na 
stranu, neshoduje se již orientace po-
larizačního filtru s polarizací filmového 
projektoru. Obraz určený pro pravé oko 
je potom propuštěn i filtrem pro levé 
oko. U kruhově polarizovaných fólií je 
náklon hlavy nepodstatný, protože tyto 
filtry nemusejí být přesně nasměrovány. 

Ke ghostingu dochází u závěrkových 
brýlí tehdy, když synchronizace mezi te-
levizorem a brýlemi není perfektní nebo 
když pravé sklo ještě není kompletně za-
temněno ve chvíli, kdy se na obrazovce 
již objeví levý snímek. 

Možné problémy způsobené 
mihotáním obrazu u HFR 3D 
filmů 

Ve většině kin jsou 3D filmy pro-
mítány na plátno prostřednictvím 

digitálního filmového projektoru, který 
zobrazuje snímky pro pravé a levé oko 
postupně, tedy sekvenčně. To platí jak 
pro technologii závěrkových brýlí, tak 
pro brýle s polarizačním filtrem. Existují 
ovšem i systémy se skutečnou dvojitou 
projekcí, které poskytují podstatně klid-
nější a pro smysly příjemnější obraz. Tyto 
systémy jsou ale dražší a nejsou proto 
příliš rozšířené.

Při výrobě běžného 3D filmu je 
zaznamenáváno 24 snímků za sekundu 
pro každé oko. Kvůli omezení problémů 
s mihotáním je potom během přehrává-
ní každý jednotlivý snímek zobrazován 
třikrát za sebou. Z toho vyplývá již výše 
zmíněná snímková frekvence, která čítá 
24 snímků na jedno oko za sekundu 
× 3 opakování na oko × 2 oči = 144 sním-
ků za sekundu.

Film Hobit je prvním blockbusterem, 
který byl natáčen zcela novou techno-
logií, označovanou jako HFR 3D (HFR = 
high frequency rate). Tímto způsobem 
je snímáno dvakrát více snímků než do-
posud, tedy 48 snímků za sekundu pro 
každé oko. Díky vyšší frekvenci snímků 
jsou pohyby kamery měkčí, plynulejší 
a realističtější než předtím. S novými 
speciálními kamerami bylo zvýšeno 
také rozlišení obrazu, a to  z dosavadních 
2048 × 1080 na 5120 × 2700 pixelů, které 
se následně v postprodukci přepočítají 
na 4096 × 2160 pixelů. 

Nová HFR technologie ovšem ne-
přináší jen radost, ale i potíže při sledo-
vání. Jen málo kin je totiž v současnosti 
schopno zobrazit vyšší počet snímků za 
sekundu i vyšší rozlišení obrazu v odpo-
vídající kvalitě.

Vizuální vnímání 
3D obrazu 

Prostorové vidění je právem ozna-
čováno jako nejvyšší forma vizuálního 
vnímání. Aby byl mozek schopen ze dvou 
obrazů, které obsahují posunuté části ob-
razu, odvodit prostorovou hloubku, musí 
provádět vysoce komplexní matematické 
analýzy. Dnes již víme, že ve zrakové 
korové oblasti mozku V2 jsou obsaženy 
kooperativní neuronové sítě, které dokáží 
porovnat přesnou pozici jednotlivých 
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obrazových bodů v pravém a levém oku 
a rozpoznat horizontální disparitu.

Problémy způsobené 
pohybem 

Nepřirozená pohybová paralaxa 
Pokud před 3D televizorem pohybujeme 
hlavou a trupem ze strany na stranu, 
povšimneme si, že 3D obraz se na ob-
razovce chová nepřirozeně. V reálném 
světě totiž vedou pohyby do stran u po-
zorovatele k pohybové paralaxe, díky 
níž jsou vzdálené objekty překrývány 
bližšími předměty. U 3D televize tento 
efekt chybí. Takováto nepřirozená para-
laxa však běžně není nápadná, protože 
u televize nebo v kině sedíme klidně. 

Iluze zdánlivých pohybů 
Pro dobrý pocit jsou problematické 
synchronní pohyby celé scény. Tako-
vé pohyby mohou vyvolat působivé 
subjektivní pocity zdánlivého pohybu. 
Typický příklad, který mnoho čtenářů 
jistě zná, je následující: Člověk sedí ve 

stojícím vlaku, čeká na odjezd a vy-
hlédne z okna ven. Náhle se vlak na 
vedlejší koleji pomalu rozjede. Tento 
nečekaný pohyb vyvolá v pozorovateli 
dojem, že se pohybuje jeho vlastní vlak, 
a to v opačném směru oproti vlaku na 
sousední koleji. 

Tento fenomén se záměrně vy-
užívá v 3D simulátorech, například 
v leteckém simulátoru, kde má mít po-
zorovatel pocit, že se pohybuje uvnitř 
simulovaného světa. Také v kinech 
IMAX, jejichž plátna zaplňují téměř celé 
zorné pole, jsou záměrně vyvolávány 
iluze pohybu, jejichž účelem je ohro-
mit diváky. 

Subjektivně viditelné pohyby ve 
filmu kolidují s informacemi, které 
člověku poskytuje jeho rovnovážné 
centrum. Tento neřešitelný konflikt 
mezi  oběma smyslovými orgány 
může vést k takzvané kinetóze neboli 
mořské nemoci. Během letů ve ves-
míru bojovalo z tohoto důvodu 60 % 
astronautů s bolestmi hlavy, závratěmi 
a nevolností.  

Konflikt mezi akomodací 
a konvergencí 

Obrázek 1 na následující straně sche-
maticky znázorňuje, proč u 3D televize 
a 3D filmů dochází ke konfliktu mezi 
akomodací a konvergencí.
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V levé polovině obrázku je znázor-
něna poloha očí při přirozeném vidění. 
Na obr. 1A pár očí pozoruje objekt ve 
vzdálenosti cca 3 metry. Fixační linie 
se kříží v pozorovaném bodu objektu. 
Obě oči jsou zaostřeny na vzdálenost 
3 metry. Na obr. 1C oči sledují bližší 
objekt ve vzdálenosti cca 2 metry. Mu-
sejí nyní silněji konvergovat, dokud se 
vergenční pozice nepřizpůsobí kratší 
pozorovací vzdálenosti a snímky opět 
nejsou vidět oběma očima. Rovněž 
akomodace se automaticky přizpůsobí 
kratší vzdálenosti.

V pravé polovině obrázku je znázor-
něna situace při sledování 3D televize. Na 
obr. 1B pozorovatel sleduje objekt, který 
se nachází v rovině televizoru ve vzdále-
nosti 3 metry. Geometrické poměry na 
obr. 1B jsou stejné jako u přirozeného 
vidění na obr. 1A. Stejně jako u přirozené-
ho vidění jsou konvergence a akomodace 
nastaveny na rovinu televizoru.

Na obr. 1D se pozorovatel dívá na 
prostorový objekt, který vypadá, jako 
by levitoval ve vzduchu ve vzdálenosti 
2 metry před televizorem. V tomto 
okamžiku dochází ke konfliktu. Stejně 
jako u přirozeného vidění (obr. 1C) mu-
sejí obě oči změnit své konvergenční 
postavení, aby mohly zafixovat objekt, 
který se vznáší před televizorem. 
Akomodace se nyní ovšem nesmí při-
způsobit na kratší vzdálenost 2 metry, 
nýbrž musí zůstat v rovině obrazovky – 
v místě zobrazení. 

Tento konflikt mezi akomodací 
a konvergencí je nepřirozený a vede 
ke stresu. Proč? V lidském optickém 
systému jsou totiž akomodace a kon-
vergence neuronálně propojeny. To 
znamená, že zesílení akomodace 
v důsledku přiblížení objektu způ-
sobí zároveň i nárůst konvergence. 
Stejně tak vede konvergenční pohyb 
z dálky do blízka automaticky k ze-

sílení akomodace. Toto neuronální 
propojení má své výhody, protože 
akomodace a konvergenční pohyb 
probíhají podstatně rychleji ,  je -l i 
podnět k akomodaci a konvergenci 
ve stejném směru.

Při sledování 3D televize musí op-
tický systém své přirozené propojení 
akomodace a konvergence přerušit, 
protože televizor, na němž jsou prosto-
rové objekty zobrazovány, se nachází 
ve stále stejné vzdálenosti. Během 
pozorování prostorového objektu, 
který se zdánlivě nachází před rovinou 
obrazovky nebo za ní, se může měnit 
pouze konvergence. Akomodace 
musí být stabilně nastavena na vzdá-
lenost obrazovky. Pokud se divák není 
schopen přizpůsobit těmto umělým 
podmínkám, vidí neostře nebo dvojitě. 
Mozek musí tento konflikt vyřešit, což 
může vést k bolestem očí a hlavy nebo 
k únavě.

Dopady konfliktu mezi akomodací 
a konvergencí na pocity pohodlí zkoumal 
Shibata a kol. (2011). Zjistilo se, že v přípa-
dě vzdálené obrazovky bylo pohodlí di-
váka ovlivněno silněji, když se prostorové 
objekty nacházely za obrazovkou. V přípa-
dě blízko umístěné obrazovky tomu bylo 
přesně naopak. Prostorové objekty, které 
byly ještě blíže, zde ovlivňovaly pohodlí 
diváka negativně. 

Z pohledu optometristů tyto pro-
blémy úzce souvisejí s astenopickými 
potížemi, které mohou vzniknout při 
heteroforii. Člověk s nekorigovanou 
esoforií se lépe vypořádá s 3D objek-
tem, který se vznáší před obrazovkou. 
Pro osobu s nekorigovanou exoforií je 
příjemnější, když se 3D objekt nachází 
za obrazovkou. 

Za účelem minimalizace konfliktu 
mezi akomodací a konvergencí se 
tvůrci 3D filmů snaží důležité detaily 
filmové scény umísťovat co nejpřesněji 
do roviny obrazovky. 

Z německého originálu přeložila redakce.

Pokračování příště.

Literatura: 

Wesemann, W.: Sehlust und Sehfrust – Sehprobleme 
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obr. 1  Při sledování 3D televize dochází ke konfliktu mezi akomodací a konvergencí. Levá 
polovina obrázku (A a C): V případě přirozeného vidění se akomodace i konvergen-
ce nastaví na stejnou vzdálenost. Pravá polovina obrázku (B a D): Pohled na 3D 
televizor: Pozoruje-li člověk 3D objekt, který se vznáší před obrazovkou (D), musí 
na tento blízký objekt konvergovat. Akomodace musí naproti tomu dále ostřit na 
rovinu obrazovky.
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PAMĚTI OPTIKA   autor: redakce

ŽIVOTNÍ POUŤ 
OČNÍ OPTIKOU
 3. část
Jmenuji se Josef Navrátil, je 

mi osmdesát pět let a moji 
známí, přátelé a kolegové mě 
nabádají, abych zavzpomínal na 
svoji životní pouť oční optikou, 
neboť jsem měl to štěstí, že jsem 
mohl přes padesát let v oboru 
oční optiky působit a podílet se 
na jeho rozvoji.

Pozn. redakce: pan Josef Navrátil je 
dnes bohužel již jeden z posledních pa-
mětníků, kteří mohou dnešním mladším 
optikům připomenout začátky oboru 
oční optiky u nás, a vzpomínat může 
dlouho a hlavně právem – v oboru pů-
sobil přes padesát let, z toho téměř třicet 
let (až do roku 1994) byl ředitelem mono-
polního národního podniku Oční optika, 
který měl v 70. letech minulého století 
přes 700 očních optik po celé republice. 

O své pouti oční optikou bude pan 
Navrátil vyprávět na stránkách našeho 
časopisu. V prvních dvou částech svého 
vzpomínání hovořil o počátcích oboru 
v předválečném období, o osobnostech 
optiky v tehdejší době a také o začátcích 
optického vzdělávání u nás. V tomto čísle 
zavzpomíná mimo jiné na pojízdné op-
tické autobusy, které jezdily po republice 
v padesátých letech minulého století 
a měly velký úspěch.

První optické zaměstnání – 
kvalitář

Po skončení vojny v únoru 1954 jsem 
nastoupil do oční optiky jako zástup 
pana Pražáka, vedoucího optiky na Sta-
linově ulici (dnešní Vinohradská). Bylo 
to moje první místo po vojně. Pamatuju 

si, že na jaře 1954 byl můj nástupní plat 
809 korun hrubého. Jednalo se o tak 
nízký plat, že jsem toužil po tom, abych 
se stal aspoň vedoucím skladu. Ředitel 
Ota Charvát mě pak udělal vedoucím 
oddělení kvalitářů, čemuž se tehdy říkalo 
vstupní kontrola. Měl jsem pod sebou asi 
třicet starších optiků a dostával jsem plat 
asi 1230 korun. Kontrolovali jsme hlavně 
kvalitu brýlových skel, která se dovážela 
z Dioptry; přeměřovaly se tehdy dioptrie 
u každého skla, jestli odpovídají, prů-
hledem se také kontrolovalo, jestli sklo 
nemá takzvané šlíry, bubliny a podobně. 

Poté mě opět zvolili do závodního 
výboru a stal jsem se na chvilku jeho 
předsedou.

V oddělení kvality jsem pracoval jako 
vedoucí asi rok, pracoviště bylo ve veliké 
místnosti asi o 100 metrech čtverečních 
v prvním patře na Staroměstském ná-
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městí 15, na rohu Celetné, byly to domy 
před Týnským chrámem. 

V půlce té místnosti jsme seděli my 
kvalitáři, ve druhé půlce vedoucí příjmu 
Jan Pospíchal s dalšími čtyřmi kolegyně-
mi a přijímali zboží – myslím tím hlavně 
skla. Rozbalovali zboží, odsouhlasili po-
čet kusů a předávali je nám, kvalitářům 
ke kontrole. Na každou krabičku s pade-
sáti nebo i sto kusy jsme dávali razítko. 
Každý kvalitář měl přitom svoje razítko, 
svou značku – většinou dvě písmena 
jako zkratku křestního jména a příjmení 
– a na každou krabičku dal svoje razítko, 
že ji zkontroloval. Poté putovalo zboží do 
skladu do druhého patra, nebo se odvá-
želo do skladu v Holešovicích a odtud 
pak šlo na jednotlivé provozovny. 

Kolegyně Fanynka Krčková

Rád bych se zmínil o našich tehdejších 
kolegyních – pro mě to tehdy byly dámy, 
já jsem byl kluk po vojně, bylo mi třiadva-
cet let. Jedna z nich, asi šedesátiletá, se 
jmenovala Františka Krčková, říkali jsme jí 
Fanynka. Byla to typická dělnická máma. 

Její syn Antonín Krček dříve ve válce 
za protektorátu pracoval v optické fabrice 
Eta a současně byl činný v protifašistic-
kém odboji. Po válce se stal vedoucím ta-
jemníkem městského výboru KSČ v Praze.  

Fanynka Krčková si mě velice oblíbila, 
dokonce tak, že mi ke svatbě koupila dva 
porcelánové jeleny. Na veselku jsem ji 
ale nemohl pozvat, bral jsem si totiž 
děvče ze Vsetína, kde se veselka konala. 
Mluvím o tom všem proto, abych vyjádřil 
Fanynčin vztah ke mně. Nesmírně jsem 
si jí vážil a náš přátelský vztah navíc také 
později pomohl oční optice jako oboru, 
a to prostřednictvím jejího mateřského 
vlivu na syna Antonína. V roce 1965 
jsme totiž utvořili znovu národní podnik 
Oční optika, zformovali vysoké školství 
a v tom všem se její syn promítal, osobně 
mi s ním zprostředkovala setkání. O tom 
se ale zmíním později. 

Fanynka Krčková byla členkou výboru 
KSČ. Musím podotknout, že v tehdejší 
době byla stranická organizace v jakém-
koliv podniku vůdčí silou a musela se u ní 
schvalovat řada věcí. Fanynka Krčková, 
která mě měla ráda, mě také později 

doporučila, abych se stal členem výboru 
KSČ. Byl jsem opravdu zvolen a přestal 
jsem dělat předsedu závodní rady.

Členem KSČ jsem já osobně byl už od 
roku 1948, přihlásil jsem se na tzv. Gott-
waldovu výzvu – Gottwald totiž tehdy 
vyhlásil milionovou stranickou organizaci 
v Československu a tento nábor skutečně 
napomohl k tomu, že KSČ měla v letech 
1949 až 1950 více než milion členů. 

Charvátovci versus 
Desinfekta, neshody 
v KSČ

Členové stranické organizace se 
mezi sebou na schůzích a ve výborech 
tehdy pořád hádali. Byli mezi nimi 
takzvaní charvátovci, kteří stáli za Otou 
Charvátem, tehdejším ředitelem. K těm 
jsem patřil i já a otevřeně přiznávám – 
chodil jsem s nimi na schůze i na pivo – 
spousta věcí se totiž opravdu řeší u piva. 

Zbytek tvořila tzv. Desinfekta, pod-
nik, který měl za úkol deratizovat krysy, 
v Praze tehdy hodně rozmnožené. Tento 
podnik, řízený městským národním 
výborem, umísťoval do všech domů ná-
vnady a zbavoval město krys a myší. Když 
byl zrušen, přešli někteří z vedoucích 
pracovníků do národního podniku Oční 
optika, mezi nimi také soudružka Barto-
šová, která se stala vedoucí zásobování 
celého podniku a politicky jej ovládala. 
Její muž byl v tehdejší době generálním 

ředitelem státní banky. V pozdější době 
nám optikům tato paní Bartošová dost 
pomohla, protože se stala sekretářkou 
náměstka ministra zdravotnictví, doktora 
Františka Jaroše, se kterým jsme absolvo-
vali řadu jednání. 

Podnik Oční optika

Pamatuji se, že tehdejší ředitel pod-
niku Oční optika Ota Charvát, se kterým 
jsem úzce spolupracoval, mě vzal s se-
bou jako předsedu odborové závodní 
rady na ministerstvo zdravotnictví 
k náměstkovi ministra Jarošovi. Jeho 
sekretářkou, respektive tajemnicí se 
stala zmiňovaná soudružka Bartošová, 
která od nás z podniku mezitím odešla. 
Jaroš byl doktorem práv a vzpomínám 
si, že to byl kdysi nejmladší poslanec 
za sociální demokraty. Byl ústředním 
tajemníkem nemocenské pojišťovny, 
ale sloučením sociálně demokratické 
strany s KSČ vypadl z místa poslance 

Jan Sucharda byl vedoucím a organizátorem provozu optických autobusů, sám též někdy 
v autobusech jezdil a pracoval.

Josef Navrátil a Karel Bílek (vpravo), který 
řídil první optický autobus.
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a byl jmenován náměstkem ministra 
zdravotnictví. 

Charvát se tehdy Jaroše ptal, jestli 
je to pravda, že podnik Oční optika 
bude zlikvidován, ale Jaroš tvrdil, že 
o ničem neví. Načež Charvát, který 
byl v ráži, si před ním odplivl a řekl: 
„Pojďte, kluci, jdeme od něj, je to hajzl.“ 
Taková slova se mu samozřejmě stala 
osudnými, protože zakrátko přišel na 
stranickou organizaci ředitel hlavní 
správy ministerstva zdravotnictví Brňák 
Tomáš Holý s tím, že Charváta odvo-
lávají z funkce a navrhují na ředitele 
národního podniku Oční optika Leo-
polda Fárníka z Brna, který byl původně 
národním správcem a vedoucím jedné 
z největších očních optik v Brně. 

Zajímavé bylo také navrhování na 
funkci náměstka ředitele, tehdy totiž 
býval jenom jeden náměstek a říkalo 
se mu hlavní oční optik. Ředitel Holý 

konstatoval, že to je naše věc, která jej 
nezajímá, šlo mu o to, abychom si jako 
stranická organizace navrhli, koho chce-
me. Došlo tedy k velké diskuzi, osobně 
jsme navrhovali Karla Medka, který byl 
vedoucím oční optiky na Václavském 
náměstí v Praze. 

Leopold Fárník se stal ředitelem 
národního podniku Oční optika v roce 
1956. Náměstkem musel být optik a Karel 
Medek jím být nechtěl, načež Fanynka 
Krčková řekla: „A proč by to nemohl být 
Pepíček Navrátil?“ Karel Medek byl o tři 
roky starší než já, takže byl zkušenější. 
Protestoval jsem tehdy, že jsem příliš mla-
dý. V té době jsem ještě dělal vedoucího 
tzv. kvalitárny, konkrétně OTK – oddělení 
technické kontroly. Ale umluvili mě a řekli: 
„Vem to, ty jsi dobrej kluk.“ Namítal jsem, 
že jsem na takovou funkci mladý, ale bylo 
mi řečeno: „Náměstkovi ministra vnitřního 
obchodu je také teprve 25 let, tak proč 

bys ty nemohl být náměstkem ředitele?“ 
Nakonec jsem tedy souhlasil a stal jsem 
se v roce 1956 hlavním očním optikem. 

Rok 1951: pojízdné 
optické autobusy 

Rád bych se ještě zmínil o jedné 
zásadní věci, kterou Heřmanský pro obor 
udělal. V republice bylo málo provozoven 
očních optik. Po celém Slovensku byly 
při znárodňování tři samostatné oční 
optiky. V Čechách a na Moravě jich sice 
bylo přibližně 200, ale víc než dvě třetiny 
z nich byly společné s hodináři – jednalo 
se o opticko-hodinářskou činnost. Bylo 
tedy zapotřebí vybudovat síť optik, která 
byla velmi malá a v mnoha okresech – 
vzpomínám si např. na Trhové Sviny nebo 
České Budějovice – optiky vůbec nebyly.

Heřmanský tedy v první fázi vymys-
lel tzv. pojízdné autobusy. Do menších 
autobusů byla vmontována optická 
dílna s karborundovým brusem, voda na 
broušení se dolévala z konví. Takto pu-
tovaly po republice celkem tři autobusy. 
Budu hovořit o tom budějovickém, ve 
kterém jsem měsíc jezdil a pracoval, když 
jsem v roce 1954 přišel z vojny. Autobus 
vždycky zajel na polikliniku do města, 
ve kterém ještě nebyla oční optika. Byly 
v něm elektrické kabely, ty se natáhly do 
špitálu a napojily se do elektrické sítě. 
Optici si pak k sobě zvali nositele brýlí 
z okolních vesnic. Protože někde neměli 
ani lékaře, jezdil v autobuse i oční lékař, 
v první fázi to byl doktor Drechsler. Au-
tobus byl rozdělen na dvě části – v jedné 
seděl lékař, který prováděl refrakce, měl 
refrakční skříň, optotyp a skiaskopické 
zrcátko. Po vyšetření pacienta napsal 
doktor lékařský předpis a předal ho op-
tikovi, který byl ve druhé části autobusu, 
v dílně. První autobus řídil Karel Bílek, 
vynikající optik z Prahy, ve druhém byl 
Antonín Pína, také optik. 

Karel Bílek pracoval ve válečných 
letech na základě totálního nasazení 
v Německu (v době protektorátu Čechy 
a Morava v roce 1943 vyšlo nařízení, že 
vzhledem k válečnému úbytku mužských 
pracovních sil musí ročníky 1921 a 1922 
odejít pracovat do Německa, šlo o tzv. to-
tální mobilizaci pracovní síly). Karel Bílek byl 

Optické autobusy křižovaly v padesátých letech republiku.
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jedním z těchto totálně nasazených a pra-
coval v Německu jako optik (v Německu 
optici směli zkoušet zrak), později jako 
refrakcionista na poliklinice. Po návratu 
z Německa prováděl v optice u Heřman-
ského načerno refrakce. Později zásadním 
způsobem pomohl rozvoji a aplikaci 
světového patentu měkkých kontaktních 
čoček profesora Wichterleho. Stal se ve-
doucím a prvním optickým aplikátorem 
i prodejcem těchto čoček v oční optice 
v Mostecké ulici na Malé Straně. Zde do 
aplikací zaučoval i další aplikátory, Pavla 
Treglera a Alenu Kurovskou. Vzhledem ke 
své vysoké odbornosti byl asi jeden až dva 
roky vedoucím optického autobusu.

Antonín Pína byl ročník 1920 a vyučil 
se optikem v Praze, v Perlové ulici u pana 
Pátka. Později na učňovské škole externě 
učil teorii zhotovování brýlí. Tehdy v letech 
1945–1948 učni optického řemesla, mezi 
které jsem patřil i já, chodili do učňovské 
školy jedenkrát týdně, většinou na čtyři 
až pět hodin, a to pouze na teoretické 
předměty, neboť dílenské stroje ve škole 
nebyly. Za praktickou výuku ručil a také 
ji učil majitel optiky nebo některý starší 
optik v optice, ve které učeň pracoval. 
Antonín Pína byl také při závěrečné uč-
ňovské zkoušce jako předseda, mám jej 
podepsaného na výučním vysvědčení. Pan 
Pína postupně dělal vedoucího několika 
očních optik a od roku 1957 dělal při Stře-
dočeském ředitelství lékárenských služeb 
vedoucího provozního oddělení očních 
optik, tzv. krajského očního optika a po-
sléze od roku 1965 ředitele Středočeské 
krajské správy n. p. Oční optika až do své 
náhlé smrti v polovině devadesátých let 
(zemřel na infarkt).

Vedoucím a organizátorem provozu 
autobusů byl Jan Sucharda, který též 
někdy sám v autobusech jezdil a pra-
coval a později zastával různé vedoucí 
funkce jako vedoucí plánovač, krajský 
optik a posléze dlouhou dobu vedoucí 
celého zásobování. Jan Sucharda ještě 
žije, je mu 94 let. 

Autobusy měly velký úspěch, Heřman-
ský je nechal zřídit v roce 1951 a shrnu-li 
to, byla to velká sláva. Na zahájení jejich 
provozu, když se rozjížděly po republice, 
přišel sám slavný ministr zdravotnictví farář 
Josef Plojhar, který řečnil o tom, co provoz 
autobusů přinese lidem, jak se zlepšuje 

zdravotnictví a dostupnost pro lidi, kteří 
potřebují brýle. 

Autobusy jezdily po republice docela 
dlouho a vystřídala se v nich celá řada 
optiků. Já jsem s nimi jezdil jen jeden 
měsíc, ale strašně mě to bavilo, poznával 
jsem nové kraje, každý den jsme byli 
někde jinde. Spousta lidí, kteří si přišli pro 
brýle, nám byla hrozně vděčná, babičky 
nám nosily vajíčka, slepice a podobně, 
nebylo to na kila, ale občas nám někdo 
něco přinesl. 

V těch místech, kam autobusy jezdily, 
jsme domlouvali s národním výborem, 
že v místě zřídíme provozovny oční op-
tiky. Naši žáci tehdy studovali na optiky 
v Jablonci a museli jsme je někam umístit, 
museli dostat ubytování. Národní výbory 
a Okresní ústavy národního zdraví (OÚNZ) 
nám tedy zajišťovaly, že mladí optici, kteří 
přišli do těchto míst pracovat, většinou 
jeden nebo dva, protože se jednalo 
o malé provozovny, spali na sesternách. 
Zdravotničtí pracovníci z OÚNZů měli 
ubytovny, kde jsme také přespávali. 

V průběhu let jsme se snažili na 
národním výboru dosáhnout toho, aby 
se do volebního programu (při volbách 

do národních výborů) prosadilo zřízení 
provozovny optiky, ke kterému příslušelo 
i přidělení bytu pro pracovníky optiky. 
Většinou šlo o byt na sídlišti, jež se v tom 
kterém malém městě stavělo, a muselo 
se tedy vždy počítat s bytem pro očního 
optika. Optiky, které tehdy byly v těchto 
místech zřízeny, se tam nalézají většinou 
dodnes.

Pojízdné autobusy musely asi po 
pěti letech ukončit svůj provoz. Okresní 
ústavy národního zdraví musely lékař-
ské předpisy, které doktor Drechsler 
v autobuse předepsal,  proplácet, 
financovat (zboží patřilo bývalému 
národnímu podniku Oční optika) 
a stěžovaly si, že jim to kazí rozpočet, že 
s tím nepočítali a nemají na to finance. 
Vzpomínám si, že tehdy stála obruba 
26 korun a sférické sklo stálo 7 korun 20 
haléřů – hovoříme o době po měnové 
reformě v roce 1953.

Jsou to zajímavé ceny, ovšem za rok 
to dělalo několik tisíc korun a OÚNZům 
to kazilo rozpočet. Kolem roku 1956 byly 
tedy autobusy zrušeny. Pro zajímavost 
uvádím, že plat optika byl v té době 
800–1200 korun. 

Zákaznice si v autobuse zkouší brýle za asistence očního optika Zdeňka Dvořáka.
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Rok 1957: optiky 
a lékárny 

V té době jsem se stal,  ne na 
dlouho, asi na tři čtvrtě roku, hlavním 
očním optikem. Otu Charváta tehdy 
vyhodili z funkce ředitele. Moudré 
hlavy přišly při kopírování Sovětského 
svazu na to, že tam se prodávají brýle 
v takzvaných „apťekách“, tedy v lékár-
nách. Tak proč by to tak u nás nešlo 
také? Proč by u nás měl být nákladný 
národní podnik, když by ekonomiku 
mohla řídit jiná složka, která řídí na-
příklad i lékárny? 

Vládní vyhláškou byl proto národ-
ní podnik Oční optika k 1. lednu 1957 
zlikvidován a jednotlivé provozovny 
byly převedeny do Krajských ústavů 
národního zdraví, které měly samo-
statnou složku – tzv. lékárenskou 
službu. 

Z funkce hlavního očního optika 
jsem přešel do funkce provozního 
očního optika, respektive vedoucího 
provozní služby oční optiky při léká-
renské službě hlavního města Prahy, 
kde pracoval i další provozák pro lé-
kárny, šéf lékáren, celá administrativa, 
účtárny apod. kromě skladu. V Praze 
tehdy přešlo pod lékárenskou službu 
asi čtyřicet očních optik.

Za  pomoci  Tomáše K laubera 
(hovoř i l  jsem o něm v minulém 
čísle) jsme chtěli spolu s řádovými 
sestrami, jeptiškami, zkvalitnit své 
vzdělání a dohnat mladé optiky, kteří 
studovali na střední zdravotnické 
škole v Jablonci. Když však stranická 

organizace v čele s Karlem Medkem 
vystoupila zásadně proti desetimě-
síčnímu kurzu, rozhodli jsme se, že 
budeme studovat jiným způsobem. 
Asi třicet se nás tehdy přihlásilo na 
střední školu pro pracující v Praze ve 
Štěpánské ulici – jednalo se o jakýsi 
typ gymnázia, i když v tehdejší době 
se tomuto typu vzdělávání neříkalo 
gymnázium, ale jedenáctiletka.

Škola pro pracující

Do školy pro pracující se chodilo 
po večerech třikrát nebo čtyřikrát 
týdně, přibližně od čtyř hodin do 
devíti do večera. Z třiceti pražských 
optiků, kteří se původně přihlásili, 
jich většina z této školy postupně 
odcházela. Nechci se vytahovat, ale 
dodělali jsme ji nakonec jen dva – já 
a Honza Zika. Ten po tomto druhu 
vzdělání velmi toužil, protože nebyl 
optik, pracoval původně jako hodinář 
a chtěl si doplnit vzdělání, aby mohl jít 
do Jablonce na dálkové studium. Do 
Jablonce jsme se tehdy přihlásili oba. 

Vzhledem k tomu, že jsem školu 
pro pracující dodělal, mohl jsem školu 
v Jablonci dělat jen v nástavbách, ve 
dvou letech. Řada optiků, převážně 
k rajských,  tento dálkový způsob 
studia oboru oční optika v Jablonci 
studovala. Byli tedy na stejné úrovni 
jako já a přišli z dvaceti krajů v repub-
lice – mohu jmenovat Jindru Königa, 
Miloše Nebesáře za Liberecký kraj, 
dále Standu Beneše, Láďu Dolanského 

a mnohé další, ze Slovenska v Jab-
lonci studovali Vojta Mušitz nebo Jan 
Pekár. Po studiích byli zaměstnáni na 
ředitelství Krajské správy lékáren jako 
vedoucí provozu očních optik. 

Když nám byl nadřízenými orgá-
ny zakázán samostatný podnik Oční 
optika, soustředili jsme svou píli na 
vzdělávání. V lékárenských službách 
jsme proto chodili na různé odbo-
rářské schůze a porady s lékárníky 
a zdravotními laboranty. Toužili jsme 
po tom, abychom se jednou úrovní 
vzdělání dostali na úroveň lékárníků. 
Začali jsme proto také obíhat různé 
orgány a zjišťovat, jakým způsobem 
bychom mohli vzdělání získat. Ře-
ditelem školy v Jablonci nad Nisou 
byl po panu Břicháčkovi inženýr Ma-
těják, který byl dříve zaměstnancem 
v chemické továrně v Ústí nad Labem. 
Inženýr Matěják nám vnuknul nápad, 
že bychom se mohli i v optice pokusit 
získat vysokoškolské vzdělání pro oční 
optiky dálkovou zkrácenou formou 
a vyřešit tak naše „refrakční spory“ 
s očními lékaři. Bohužel se nám to 
tehdy nepodařilo, protože jsme v té 
době za sebou neměli žádnou silnou 
politickou osobnost, jako o dvacet let 
později, ale o tom teprve bude řeč.

Ředitelem chemičky v Ústí byl 
tehdy Stanislav Rázl, který se později 
stal ministrem. Tato chemička měla 
tzv. podnikové vzdělávání na úrovni 
vysokoškolského, což znamenalo, 
že pro své zaměstnance vyčlenila 
z ministerstva školství pro chemický 
průmysl určité osnovy a stanovy a pro 
své pracovníky organizovala vzdělává-
ní ( jednalo se o velkou továrnu, měla 
asi 10 až 12 tisíc zaměstnanců). S ředi-
telem Matějákem jsem tuto chemičku 
navštívil, měl jsem proto možnost 
seznámit se s tehdejším ředitelem 
Rázlem, se kterým jsem v pozdější 
době spolupracoval, když působil 
jako předseda státní plánovací komise 
nebo v jiných funkcích.

Redakce
Foto: z archivu Josefa Navrátila

Pokračování příště.

Oční optik při ořezávání brýlových skel v autobuse (asi 1954).
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VELETRHY autor: redakce

VELETRH SILMO
v povzbudivé atmosféře

Letošní ročník veletrhu Silmo 
byl ve znamení žluté barvy 

charakterizující rozzářené slun-
ce. Do stejné barvy se naladilo 
v  Pař íži i  počasí, které bylo 
vskutku letní.

  Organizátoři letos přišli s novým 
konceptem veletrhu a již nyní je patrné, 
že vsadili na správnou kartu. Silmo se 
prezentovalo jako vlajková loď světové-
ho obchodu v oční optice, v příjemné 
uvolněné atmosféře a současně s po-
vzbudivou dynamikou se stalo opravdo-
vým impulzem pro rozhýbání obchodu 
zúčastněných odborníků. 

Hned od prvního dne bylo na Silmu 
cítit oživení oboru oční optiky, k němuž 
dochází v celosvětovém měřítku. Doka-
zují to i první výsledky veletrhu – nárůst 
počtu návštěvníků o 5 %.

Odborné veletrhy potvrzují svou 
důležitost a nadále zůstávají nezbyt-
ným médiem pro navazování nových 

kontaktů, výměnu názorů a zkušeností, 
objevování nového, odborné vzdělávání.  

„Firmy hledají především významné 
akce, na kterých se chtějí představit 
a prodat své kolekce, vybírají si veletrhy 
s mezinárodním záběrem. Současně si 
přejí být naplno ponořeny do odbor-
ného prostředí své profese a prožívat 
obor s ostatními,“ uvedl Philippe Lafont, 
prezident veletrhu Silmo.

Ocenění Silmo d’Or 2015

Velká cena za inovaci a kreativitu Zlaté 
Silmo byla letos udělována již po dvaadva-
cáté. Slavnostní předání cen se uskutečnilo 
25. září v Maison de la Radio (Rozhlasový 
dům) v Paříži. Porota ocenila výrobky v osmi 
kategoriích a udělila také speciální cenu. 
Předsedou poroty byl letos designér a me-
zinárodně uznávaný profesor Emmanuel 
Gallina, jenž ve své práci vyznává především 
jednoduchost, eleganci a smysl pro detail.  

Kategorie Vidění
Brýlové čočky: Essilor za brýlové čočky 
Eyezen
Kontaktologie: Johnson & Johnson za 
kontaktní čočky 1-Day Acuvue Moist 
Multifocal

Kategorie Přístroje/Zařízení
Luneau Technology za přístroj Briot Attitude

Kategorie Slabozrakost
Visiole za výrobek Blaze-EZ

Kategorie Děti
Minima za obrubu Junior Hybrid

Kategorie Optické obruby
Masunaga za obrubu GMS-106

Kategorie Sluneční brýle
W-Eye za brýle Aifir

Kategorie Sportovní vybavení
Seiko Optical Group za brýle Seiko X Changer
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Kategorie Technologická inovace
Blackfin za systém Shark-Lock

Zvláštní cena poroty
Factory 900 za obruby FA-087

Italská značka Blackfin získala prestižní 
sošku Silmo D’Or 2015 v kategorii Technolo-
gická inovace, a to za systém Shark-Lock. 
Jedná se o revoluční systém bezšroubo-
vého usazení brýlové čočky do obruby. 
Díky systému Shark-Lock a speciálnímu 
profilování je možné vsadit brýlovou čočku 
do tenkého kovového okraje obruby pouze 
pomocí jednoduchého šroubováku.

Společnost Luneau Technology Group 
získala Zlaté Silmo za přístroj Briot Atti-
tude, systém kombinující broušení, mi-
krobroušení a frézování brýlových čoček 
s technologií TrueScan, která umožňuje 
rychlejší tracing a pracuje s menším tlakem 
na obrubu. Hlavní výhodou brusu Attitude 
je použití wavefrontové technologie měření 
založené na Shack-Hartmannově senzoru. 

Módní trendy pro rok 2016  

... pro ženy

Klasika se švihem
Nosit se budou klasické tvary okořeněné 
neobvyklými obrysy.

Extravagance
Designéři vyjadřují svou neomezenou 
kreativitu navrhováním nevšedních 
obrub, které upoutávají svou nápaditostí 
a u nichž tón udává fantazie.

Motýlí tvar 
Od původního vintage stylu se posouvá 
k často nápadně velkým obrubám, ma-
sivním očnicím a výrazným liniím.

Optické iluze
Černá a bílá zůstávají oblíbenou kom-
binací, ať už jsou vzájemně v ostrém 
kontrastu, nebo se prolínají v měkčích 

a jemnějších vzorech, které vytvářejí 
dojem optického klamu.

... pro muže

Městský sport
Čisté linie, elegantní design, ergonomic-
ké tvary pro svěží sportovní pocit. Barev-
né brýlové čočky jsou stále populární.

Mistrovská třída
Klasické a jasné linie převedené do 
širších objemů a doplněné o moderní 
vizuální efekty.

Nový obdélník
Tradiční a uklidňující tvar pro muže 
přechází k větším objemům.

Modernistický styl
Kulaté obruby oživené spojením dvou růz-
ných materiálů – kombinací kovu a acetátu.

... pro děti

Chlapci předstírají, že jsou superhrdinové 
a chtějí být stejně silní jako dospělí. Jejich ob-
ruby mají jasné linie a střízlivé mužské barvy.

Dívky nosí obruby plné fantazie, s in-
spirujícími vzory a ve světlých barvách.

Příští rok se veletrh Silmo Paříž bude 
konat od 23. do 26. září.

Redakce
Foto: tiskové oddělení veletrhu Silmo Paříž

La Matta LM3168 (Area98)

Kaos KK367 (Area98)

F-3542 (WestGroupe)

Converse B006BLA58 (Remdottica)

•  Veletrh SILMO letos navštívilo 34 250 
návštěvníků. 

•  Ze zahraničí přijelo 57 % návštěvní-
ků, francouzských optiků bylo 43 %.

•  Na veletrhu vystavovalo 892 spo-
lečností.

•  75 % vystavovatelů bylo ze zahraničí.
•  Vystavovatelé představili 1 350 značek.
•  Čistá výstavní plocha činila 33 300 m2 

(nárůst 5,3 % oproti roku 2014).
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VELETRH OPTI 
v novém kabátě
Veletrh opti Mnichov je prvním 

obchodním veletrhem v se-
zoně. V polovině letošního ledna 
jej navštívilo 25 671 odborných 
návštěvníků. Podle údajů nezávis-
lého návštěvnického průzkumu 
dosáhla poptávka po vystavova-
ných exponátech hodnoty přibliž-
ně 178 milionů eur. Během tří dnů 
zde 528 vystavovatelů představi-
lo své novinky, vize budoucnosti 
s chytrými Smart Glasses či nové 
kolekce dioptrických i slunečních 
brýlí. Veletrh optiky a designu 
obdržel od celých 95,5 procent 
návštěvníků hodnocení výborné 
až velmi dobré.

Veletrh opti je spolehlivým meziná-
rodním místem pro uzavírání důležitých 
obchodních kontraktů v oboru oční 
optiky. Téměř 88,3 procent odborných 
návštěvníků přijíždí ze zemí EU. „Krea-
tivita, důvěryhodnost, stabilita, trvalý 
rozvoj a zdravý růst, to jsou z hlediska 
vystavovatelů a návštěvníků typické zna-
ky veletrhu, který si svůj úspěch zakládá 
především na kvalitě, již garantuje plná 
podpora oboru,“ vysvětluje Dieter Dohr, 
generální ředitel společnosti GHM Ge-
sellschaft für Handwerksmessen mbH. 

Tři novinky, nový prostor
Výstavní hala C1 se na ploše 1 800 m2 

představí v nové podobě. Ústředním 

bodem bude tzv. !HOT-Area, ve které 
najdou po dobu tří dní svůj druhý do-
mov nezávislé značky (!HOT – Home of 
Optic Talents, tedy domov optických 
talentů). Důležitou součástí této plochy 
bude 16 optiboxů, které se z haly C4 
stěhují do haly C1. Prostor !HOT-Area 
bude doplněn zástupci národních 
i mezinárodních licenčních značek. 
V termínu od 15. do 17. ledna 2016 tedy 
můžete zažít zblízka premiéru nové haly 
C1 a prohlédnout si v ní směsici tvarů, 
stylů a funkcí. Spojnicí plochy !HOT-Area 
a haly C1 s dlouholetými stálicemi, jako 
jsou firmy Safilo, Marchon, EBM nebo 
Michael Pachleitner Group, bude stejně 
jako letos prostor Walk of Frame, kde se 
nad hlavami návštěvníků budou vznášet 
novinky ve skleněných koulích.

Nová vstupní brána k veletrhu opti
„Čtyři veletržní haly veletrhu opti 
jsou již vyprodány,“ říká Bettina Reiter, 
projektová manažerka veletrhu opti. 
„Rádi bychom umožnili účast na ve-
letrhu všem firmám, které mají zájem, 
bohužel v současné době je poptávka 
vyšší než disponibilní výstavní plocha 

ve čtyřech halách. V roce 2017 a 2018 
proběhne výstavba dvou nových hal 
C5 a C6. Toto rozšíření bude pro veletrh 
opti stoprocentním přínosem a rovněž 
vystavovatelům či návštěvníkům samo-
zřejmě přinese zcela nové perspektivy.“ 
Severní vchod, který je jednou ze dvou 
hlavních vstupních bran na veletrh opti, 
bude v prvním patře rozšířen o nový 
prostor, kde budou vystaveny obruby 
a příslušenství brýlí. Tento vstup využijí 
všichni ti, kteří přijedou na výstaviště 
bezplatným shuttlebusem z mnichov-
ského letiště. 

Veškerý návštěvnický servis v ČR 
zajišťuje www.expocs.cz.

Z  tiskových zpráv veletrhu zpracovala 
redakce.
Foto: GHM

VELETRHY autor: redakce
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Zaznamenejte si termín 
konání v r. 2016!

Informujte se online na: 
www.opti.de

15. – 17.1. 2016
FAIRGROUND MESSE MÜNCHEN
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ZE ŽIVOTA ŠKOL   autorka: Bc. Lucie Patočková

STÁŽ 
NA KYPERSKÉ 
OČNÍ KLINICE
Již druhým rokem jsem člen-

kou mezinárodní student-
ské organizace  IAESTE České 
republiky. Jedním z projektů 
a nejvýznamnějším posláním 
této organizace je zajišťovat 
studentům především tech-
nických oborů praxi v  zahra-
ničních společnostech. Na 
osobních schůzkách v českých 
firmách nabízíme projekty naší 
organizace, mezi nimi také me-
zinárodní program stáží. 

Tento systém stáží funguje na prin-
cipu reciprocity – všechny praxe v rámci 
tohoto programu se vyměňují takzvaně 
kus za kus. Příkladem je výměnná pra-
xe s Indií, kdy umožníme indickému 
studentovi praxi v jedné české firmě 

a naopak jeden český student má pak 
možnost vyjet na zahraniční stáž do 
Indie.

Vzhledem k mé velmi aktivní práci 
v této studentské organizaci mi bylo 
umožněno stát se delegátkou za Čes-
kou republiku. Od paní Demetry Valtas, 
zástupkyně kyperského IAESTE, jsem se 
dozvěděla o oční klinice, která shání na 
stáž optometristu. Neváhala jsem ani 
minutu a zaslala jsem na tuto kliniku svůj 
životopis, motivační dopis a výpis zná-
mek. Pak už mi nezbývalo nic než čekat. 

Přibližně po čtrnácti dnech mi za-
volala Demetra, že si zástupci kyperské 
firmy přejí uskutečnit se mnou rozhovor 
přes Skype. Po tomto rozhovoru mě 
majitel kliniky, MUDr. Potamitis, přijal na 
praxi a já se mohla začít těšit na sedm 
letních týdnů na Kypru.  

Praxe na klinice Pantheo 
Eye Centre

Stáž se uskutečnila od 27. června do 
16. srpna na soukromé klinice Pantheo 
Eye Centre, která se nachází v kyperském 
městě Limassol. Pantheo je nejžádanější 
a nejuznávanější klinikou na Kypru, která 
disponuje dvěma operačními sály, pokoji 
pro pacienty, lékařskými ambulancemi, 
optometrickým pracovištěm, ortop-
tickým pracovištěm a pracovištěm pro 
tvorbu očních protéz. 

Mým působištěm bylo optometric-
ké pracoviště, které se skládalo ze čtyř 
hlavních místností. První místnost byla 
vybavena fotokoagulačním laserem 
Pascal, perimetrem a přístrojem Orb-
scan. Ve druhé místnosti byla k dispozici 
štěrbinová lampa, manuální fokometr 
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a zkušební sada brýlových čoček. Třetí 
místnost byla vybavena OCT přístrojem, 
fundus kamerou a YAG laserem. Čtvrtá 
místnost sloužila především pro aplikaci 
kontaktních čoček a byla rovněž vyba-
vena štěrbinovou lampou a zkušební 
sadou čoček.

Na mém pracovišti se vůbec ne-
používal autorefraktometr, který byl 
nahrazen retinoskopem, ani automatický 
tonometr, místo něhož byl k dispozici 
Goldmannův aplanační tonometr. Na 
rozdíl od České republiky se na klinice 
používal pouze jednoduchý nástěnný 
optotyp se Snellenovým uspořádáním 
písmen. 

Moje pracovní povinnosti 

Práce optometristy se tu v mnohém 
výrazně lišila od náplně práce u nás 
v České republice. Následující výčet 
mých pracovních povinností seřadím od 
těch nejčastěji vykonávaných až po ty, 
jimž jsem se věnovala nejméně.

Nejčastějším výkonem bylo vyšet-
ření na očním koherenčním tomografu 
(OCT), kde jsem vyšetřovala jak makulu, 
tak i papilu zrakového nervu. Vyšetření 
bylo krátké a pacienti snadno chápali po-
kyny, které jsem jim udělovala. Výsledky 
vyšetření jsem po změření vytiskla a svá-
zala do desek, které poté pacienti dostali.

Druhým nejčastějším výkonem bylo 
vyšetření zorného pole na perimetru. 
Z pohledu obsluhy je to velmi jedno-
duché vyšetření, nicméně se mi velmi 
často stávalo, že jsem vyšetřovala starší 
pacienty, kteří nemluvili anglicky. Vyšet-
ření tím pádem trvalo nejen dlouho, ale 
bylo i pro pacienta náročné z důvodu 
snižující se koncentrace. Tento problém 
jsem se snažila co nejvíce redukovat tím, 
že jsem se naučila v řečtině základní slo-
víčka, která byla potřebná při vyšetření. 
Výsledky opět pacient dostal svázané 
v deskách. 

Teprve na třetím místě bylo zjišťová-
ní refrakce. Jelikož jsem měla k dispozici 
hodnoty vizu, které zjišťovaly zdravotní 
sestry, začala jsem nejprve statickou 
retinoskopií a poté jsem subjektivně 
dokorigovávala na dálku s případnou 
následnou adicí do blízka. Refrakci jsem 

mohla zjišťovat hned od prvního dne 
na klinice, přičemž jsem musela nejprve 
projít menší zatěžkávací zkouškou v po-
době stanovení refrakce u jednoho velmi 
náročného lékaře.

Na čtvrtém místě mezi mými pra-
covními povinnostmi byla aplikace 
tvrdých RGP kontaktních čoček, a to 
především pacientům s keratokonem. 
Při této aplikaci jsem pouze asistovala 
a učila se, jak rozeznat počínající změny 
na rohovce.

Pátou a poslední náplní mé práce 
byla fluorescenční angiografie a vyšet-
ření fundus kamerou. Také u tohoto 
vyšetření jsem pouze asistovala.

Všechny zjištěné patologické ná-
lezy mi moji nadřízení vždy podrob-
ně popsali a vysvětlili. Následně mi 
umožnili, abych si nálezy prohlédla 
na štěrbinové lampě. Prakticky jsem 
si nacvičila, jak pomocí Volkovy čočky 
vyšetřit sítnici. Za dozoru lékařů jsem 
mohla aplikovat oční kapky. Doktoři 
zde byli velmi milí a ochotní poradit 
a pomoci, nabídli mi naprosto vše 
k vyzkoušení, čehož jsem samozřej-
mě ráda využila. Neodvážila jsem se 
provádět pouze gonioskopii a měření 
nitroočního tlaku Goldmannovým 
aplanačním tonometrem.

Každé pondělí a čtvrtek jsem na 
klinice byla jediným optometristou, 
takže jsem sama prováděla veškeré OCT 

testy, vyšetření na perimetru a zjišťování 
refrakce. Mezi nejtěžší případy refrakce 
patřil pacient s dilatovanými zornicemi, 
anizometropií, vitrektomií pravého oka 
a kataraktou. Výjimkou nebyly refrakce 
pro pacienty s Coganovou dystrofií, 
s vertikální deviací bulbu při dislokaci 
bulbu nebo např. s dislokovanou nitro-
oční čočkou.

Největším zážitkem pro mě byl 
příjezd protézové specialistky z Řecka. 
Během jednoho dne, který jsem s ní 
strávila na jejím pracovišti, jsem viděla, 
jak se vytváří akrylátový odlitek oka a jak 
se barví disk, který se následně používá 
jako duhovka. Specialistka nedělala pou-
ze odlitky oka, ale také ostatních částí 
obličeje. Já jsem asistovala při výrobě 
odlitku pro nový nos a novou očnici 
i s částí tváře.

Když specialistka viděla můj zájem 
o tento obor, nabídla mi studium protéz 
na aténské univerzitě. 

Moje mimoškolní aktivita a tvrdá 
práce na seberealizaci mi přinesla tuto 
neuvěřitelnou zkušenost. Proto všem 
studentům radím, aby dali do studia 
vysoké školy víc než „jen“ učení se skript 
nazpaměť. Snaha, kterou při studiu 
vynaložíte, se vám v budoucnu několi-
kanásobně vrátí.

Bc. Lucie Patočková
Katedra optometrie a ortoptiky, LF MU v Brně
lucie.patockova@iaeste.cz

Můj první den v práci – autorka článku před klinikou, na které absolvovala stáž.
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VELETRHY autor: Jiří Erlebach

VELETRH OPTA 
ve fotografiích
Již 22. ročník Mezinárodního veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie se bude konat 18.–20. března 2016. Hlavní téma 
veletrhu je Očima řídíme svět a těšit se můžete na osvědčené doprovodné akce, soutěž TOP OPTA, soutěž o nejlepší aranžmá... 
Lépe než slova to možná připomene několik fotografií z velmi úspěšného ročníku 2015. Všichni už se na vás na OPTĚ 2016 moc 
těšíme! Aktuální informace sledujte na www.opta.cz.

22. MEZINÁRODNÍ VELETRH 

OČNÍ OPTIKY, OPTOMETRIE 

A OFTALMOLOGIE

18.–20. 3. 2016
Brno – Výstaviště
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více informací na www.crizaljunior.cz

Více informací k obchodním 
podmínkám kontaktujte naše 
zákaznické centrum na tel. čísle 
800 555 884 nebo naše odborné 
konzultanty pro brýlové čočky.
Nabídka platí do 31. 12. 2015. 

www.facebook.com /
essilorczech

www.youtube.com,
kanál Essilor CZ
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VZDĚLÁVÁNÍ 
očních optiků a optometristů

ZE ŽIVOTA ŠKOL   autor: redakce 

Vzdělání očního optika lze u nás 
získat na středních a vyšších 

odborných zdravotnických školách 
formou tříletého nebo čtyřletého 
studia. Optometrii a ortoptiku lze 
studovat na vysoké škole formou 
bakalářského a magisterského 
studia. Na následující dvoustraně 
přinášíme přehled středních, vyš-
ších odborných škol a univerzit, na 
kterých se obory optika, optometrie 
nebo ortoptika ve školním/akade-
mickém roce 2016/2017 budou 
otevírat.

Masarykova univerzita, 
Lékařská fakulta

Univerzitní kampus, Studijní oddělení, 
pavilon A17, Kamenice 5, 625 00 Brno
tel.: 54949 1305, 5342, 5415, 6767, 8076
e-mail: studijni@med.muni.cz
www.med.muni.cz

Typ studia:
 • Bakalářské prezenční studium specia-
lizace ve zdravotnictví, studijní obor 
optika a optometrie, doba studia 3 roky.

 • Bakalářské prezenční studium specia-
lizace ve zdravotnictví, studijní obor 
ortoptika, doba studia 3 roky.

 • Navazující magisterské prezenční studi-
um pro absolventy bakalářského studia 
specializace ve zdravotnictví, studijní 
obor optometrie, doba studia 2 roky.

Termín pro zaslání přihlášek ke studiu:
– pro bakalářské studium od 1. 11. 2015 
do 29. 2. 2016,
– pro navazující magisterské studium 
od 1. 2. do 30. 4. 2016.

Přihlášky se podávají pouze elektronicky na 
adrese http://is.muni.cz/prihlaska/, adminis-
trativní poplatek 400 Kč/1 přihláška.

Podmínky pro přijetí do bakalářského 
oboru:
– středoškolské studium ukončené státní 
maturitní zkouškou v červnu 2016 (nejpoz-
ději do 9. 9. 2016),
– úspěšné vykonání přijímací zkoušky na 
fakultě (písemný test z fyziky a biologie).

Podmínky pro přijetí do navazujícího 
magisterského oboru:
– ukončené bakalářské studium oboru 
optometrie anebo optika a optometrie 
ukončené státní závěrečnou zkouškou do 
23. 6. 2016 (nejpozději do zápisu ke studiu, 
tj. do 15. 7. 2016),
– úspěšné vykonání přijímací zkoušky na 
fakultě (test z úrovně vědomostí z bakalář-
ského studia).

Termín přijímací zkoušky:
23. 6. 2016 pro bakalářské i navazující ma-
gisterské studium.

Den otevřených dveří: 
16. 1. 2016 v 9.00 a 11.00 hodin, 
20. 1. 2016 v 15.00 hodin.
Informace o přijímacím řízení: 
www.med.muni.cz/index.php?id=28

Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého 
v Olomouci

17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
tel.: 585 634 253
e-mail: pluhacek@prfnw.upol.cz
www.optometry.cz, www.upol.cz

Typ studia:
 • Prezenční bakalářské studium opto-
metrie, doba studia 3 roky.

 • Prezenční navazující magisterské stu-
dium optometrie, doba studia 2 roky.

Termín pro zaslání přihlášek ke studiu:
do 29. 2. 2016 formou elektronické při-
hlášky; více na www.prf.upol.cz.

Přijímací zkoušky: 30. 5. – 3. 6. 2016
– bakalářské studium: písemný test 
z fyziky a biologie,
– magisterské studium: písemný test 
a přijímací pohovor s ověřením praktic-
kých odborných profesních dovedností, 
vše v rozsahu bakalářské zkoušky oboru 
optometrie na UP.

Den otevřených dveří: 
20. 11. 2015 a 16. 1. 2016 od 9.00 do 
14.00 hodin v budově Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

České vysoké učení 
technické v Praze, Fakulta 
biomedicínského inženýrství

nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
tel.:  224 358 497
e-mail: marcela.kreckova@fbmi.cvut.cz
www.fbmi.cvut.cz

Typ studia:
 • Prezenční bakalářské studium optika 
a optometrie, doba studia 3 roky.

Termín pro zaslání přihlášek ke studiu: 
do 31. 3. 2016. Přihlášky se podávají elek-
tronicky prostřednictvím http://prihlaska.
cvut.cz, administrativní poplatek činí 500 Kč.
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Podmínky pro přijetí:
dosažení úplného středního nebo úplného 
středního odborného vzdělání. 

Přijímací řízení: 
20.–24. 6. 2016. Přijímací zkouška z te-
matických okruhů biologie (15 otázek) 
a fyzika (15 otázek) má formu jednoho 
společného testu s volenou odpovědí.

Den otevřených dveří: 
20. 11. 2015 a 5. 2. 2016, vždy od 11.00 do 
15.00 hodin.

Střední zdravotnická 
škola a Vyšší odborná 
škola zdravotnická Brno, 
Merhautova, příspěvková 
organizace

Merhautova 15, 613 00 Brno
tel.: 545 576 263
e-mail: skola@szsmerh.cz
www.szsmerh.cz

Typ studia: 
 • Diplomovaný oční optik – kombi-
novaná forma (dálková, DOP) – 
tříleté studium pomaturitní, ukonče-
né absolutoriem. 

 • Oční optik (OCO) – čtyřleté denní 
studium ukončené maturitní zkouškou.

Termíny podání přihlášek a  počet 
přijímaných:
– obor DOP – do 31. 5. 2016, přijímáme 
30 studentů;
– obor OCO – do 15. 3. 2016, přijímáme 
30 žáků.

Termíny přijímacích zkoušek: 
– obor DOP – 20. a 21. 6. 2016 (1. kolo), 
2. kolo bude v srpnu 2016;
– obor OCO – 15. 4. 2016 (1. kolo), 
2. kolo bude v květnu 2016.

Požadavky na přijímací zkoušky:
– obor DOP – přij ímací pohovor ; 
dále se hodnotí průměrný prospěch 
ze 2. pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 
4. ročníku SŠ;
– obor OCO – jednotný test z českého 
jazyka a matematiky, dále se hodnotí 
průměrný prospěch z 2. pololetí 8. třídy 
a 1. pololetí 9. třídy.

Den otevřených dveří:
24. 11. 2015 a 11. 2. 2016, vždy od 11.00 do 
17.00 hodin.

Vyšší odborná škola 
zdravotnická a Střední 
zdravotnická škola

Alšovo nábřeží 6/82, 110 00 Praha 1
tel.: 221 771 111 
voszaszs@szspraha1.cz 
www.szspraha1.cz
Ředitel školy: Mgr. Miloš Tichý
Vedoucí oboru: Mgr. Václav Mareš

Typ studia:
 • Oční optik (OČO) – čtyřleté denní 
vzdělání zakončené státní maturitní 
zkouškou.

 • Diplomovaný oční optik (DOO) – 
tříleté denní vyšší odborné vzdělání 
zakončené absolutoriem. 

Termín podání přihlášek:
– obor OČO – do 15. 3. 2016,
– obor DOO – do 31. 5. 2016 (1. kolo).

Kritéria přijímacího řízení: 
Přijímací zkoušky se nebudou konat. Kritéria 
pro přijímací řízení budou uveřejněna na 
webových stránkách školy a na úřední 
desce školy nejpozději v lednu 2016 (platí 
pro obor OČO i DOO). 

Dny otevřených dveří a Dny otevřeného 
vyučování na SZŠ:
2. 12. 2015; 11. 1. a  9. 2. 2016 vždy od 16.00 
hodin, možná aktualizace na webu školy.
Prezentace oboru na akci Schola Pragensis 
ve dnech 26.–28. 11. 2015 v Kongresovém 
centru v Praze, 9.00–18.00 hodin (čtvrtek, 
pátek), 9.00–14.00 hodin (sobota).

Dny otevřených dveří na VOŠZ: 
16. 3. a 25. 4. 2016 vždy od 16.00 hodin, 
možná aktualizace na webu školy.

Vyšší odborná škola 
zdravotnická, managementu 
a veřejnosprávních studií, s.r.o.

Ledecká 35, 323 21 Plzeň
tel.: 377 534 450
e-mail: info@vosplzen.cz
www.vosplzen.cz 

Typ studia:
 • Diplomovaný oční optik – tříleté 
vyšší odborné studium absolventů 
středních škol ukončené absoluto-
riem. Denní a kombinovaná forma 
studia.

Termín podání přihlášek: 31. 5. 2016

Termín přijímacích zkoušek: 
28. 6. 2016 a 25. 8. 2016

Roční školné: 
19 000 Kč; je splatné ve dvou splátkách.

Den otevřených dveří:
21. 1. 2016 od 12.00 do 18.00 hodin, 
19. 3. 2016 od 9.00 do 15.00 hodin.

Vyšší odborná škola – 
Diplomovaný oční technik, 
s.r.o.

Masarykovo náměstí 1484, 532 30 Pardubice
tel.: 467 402 221, 603 588 331 
e-mail: vos-pce@inekooptik.cz
web: vos.inekooptik.cz

Typ studia:
 • Diplomovaný oční optik – tříleté 
studium v oboru 39-43-N/02 zakončené 
absolutoriem.

Podmínky pro přijetí:
– ukončené SŠ vzdělání s maturitou (doložit 
ověřenou kopií maturitního vysvědčení, 
popř. předloženým originálem),
– doložený strukturovaný životopis,
– praxe v oční optice v trvání nejméně jedno-
ho roku (doloženo potvrzením třetí strany),
– vyhovující zdravotní stav (doložený potvr-
zením od lékaře na přihlášce),
– řádně podaná podepsaná přihláška ke 
studiu. 

Termín podání přihlášek: 31. 5. 2016

Termín přijímacího řízení: červen 2016, 
bude upřesněno na webových stránkách.

Školné: 26 000 Kč

Redakce
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KONTAKTNÍ ČOČKY překlad: Mgr. Martin Falhar, Ph.D.

SYNDROM 
ÚNAVY ZRAKU 
z digitálních zařízení
Práce na digitálních zařízeních 

je stále rozšířenější a  čas-
tější. Lee Hall s Chantal Coles-
-Brennanovou nám přiblíží, co 
všechno musejí oční specialisté 
vzít v úvahu při řešení příznaků 
souvisejících s používáním těch-
to zařízení. Zvláště se zaměřují 
na pacienty používající kontaktní 
čočky, u kterých mohou přídav-
né faktory vyvolávat celou řadu 
symptomů.

 Existuje mnoho typů digitálních 
elektronických zařízení s obrazovkami 
nejrůznějších tvarů a velikostí, od obrov-
ských monitorů stolních počítačů po malé 
chytré telefony a nyní dokonce i maličké 
chytré hodinky. Tato různorodost klade 
větší pracovní nároky na zrak a způsobuje 

namáhání celé zrakové soustavy. Pacienti 
si častěji stěžují na související zrakové ob-
tíže, které můžeme souhrnně označit jako 
syndrom únavy zraku z digitálních zařízení 
(Digital Eye Strain – DES) [1].

Nedávný průzkum provedený ve 
Spojeném království zjistil, že dospělí 
tráví používáním mediálních zařízení 
v průměru 8 hodin a 41 minut denně 
[2] a že na domácnost dnes připadá 
7,4 internetových zařízení [3]. Jak se 
dalo očekávat, mladí lidé ve věku 16–24 
let používají mediální a komunikační 
zařízení po většinu času. Jejich činnosti 
se v průměrném souhrnu 14 hodin 
denně vměstnají do více než 9 hodin 
denně. Jedinci spadající do této skupiny 
totiž provádějí najednou více různých 
aktivit, v různém prostředí a na různých 
zařízeních současně [2].

Syndrom únavy zraku z digitálních za-
řízení (DES, z  angl. Digital Eye Strain) 
znamená zdravotní problém projevující 
se poruchami vidění a nepř íjemnými 
pocity v oku, které nastávají při použí-
vání digitálních zařízení. Zatížená je celá 
zraková soustava a spadá sem oslnění, 
rozostřené vidění, obtížná akomodace, 
fixační disparita (nestejnolehlost), suché 
oko, únava a nepříjemné pocity.



  61

Různorodost zařízení s sebou přináší 
i širokou škálu pracovních vzdáleností, 
velikostí písma, pozorovacích úhlů, jasů 
a kontrastů. Následkem jsou různé zrako-
vé potíže, které vedou k návštěvě očního 
specialisty. Například chytrý telefon drží-
me blíže k očím, než když čteme tištěný 
text. To klade větší nároky na akomodaci 
očí a jejich konvergentní pohyb [4]. Při 
hodnocení symptomů vzniklých násled-
kem používání novějších technologií je 
třeba vzít v úvahu další faktory.

Ve Spojených státech se s příznaky 
DES setkalo téměř 70 % dospělých, 
přičemž nejnáchylnější skupinou jsou 
lidé v rozmezí 18–34 let. Navzdory 
tomu skoro polovina dospělých 
nevěděla, čemu své zrakové potíže 
připsat nebo jak se s nimi vypořádat 
[5]. Výskyt DES bude pravděpodobně 
vyšší u nositelů kontaktních čoček, 
a to kvůli nižší frekvenci mrkání při 
práci s digitálním displejem v blízké 
vzdálenosti. Jedná se většinou o práci 
zblízka, kdy na oči klademe mnohem 
větší nároky a kdy optický systém 
musí provádět řadu různých zrako-
vých úkolů.

Klasifikační 
symptomatologie  

Na vzniku DES se podílí několik základ-
ních faktorů. Příčiny symptomů spojených 
s DES můžeme rozdělit do tří různých kate-
gorií: příčiny související se zrakem, příčiny 
související s digitálními obrazovkami a pří-
činy související s povrchem oka (obr. 1).

DES a zrak  

Oční specialista by se před provede-
ním všech obvyklých vyšetření oka měl 
rutinně ptát i na počet a typ digitálních 
zařízení, která pacient používá, a zvláště 
se zaměřit na symptomy DES. Důležitá 
je odlišná vzdálenost jednotlivých za-
řízení od oka, což klade vyšší nároky na 
akomodaci.

Pro snížení rizika vzniku DES je rov-
něž nezbytná plná korekce astigmatiz-
mu. Odhaduje se, že přibližně třetina po-
tenciálních nositelů kontaktních čoček 
potřebuje nějakou formu této korekce 
[6]. Různé studie zkoumaly průběh ako-
modace oka při práci na zobrazovacích 
zařízeních (VDU, z angl. Visual Display 

Unit). Ze závěrů však nevyplývá, že by 
zpožděná akomodace oka měla vliv na 
DES [7]. Nicméně se prokázalo, že nepa-
trné kolísání v akomodaci už může mít 
podíl na vzniku těchto symptomů [8]. 
Potíže mohou být větší, pokud je použito 
slabé zabarvení [9]. Na DES mají rovněž 
vliv nesprávné vergenční pohyby. Ne-
dávná studie prokázala, že po osmi ho-
dinách používání počítače se významně 
odsune blízký bod konvergence (NPC, 
z angl. Near Point of Convergence) [10]. 
Jiný výzkum, který se zabýval dopady 
pětihodinového nepřetržitého sledování 
obrazovky, však neodhalil žádné změny 
v NPC, ve vergenčních pohybech nebo 
vyšším výskytu případné heteroforie [11]. 
Je zajímavé, že u zkoumaných jedinců, 
jejichž vergenční pohyby očí jsou přes-
nější, tj. blíží se nulové fixační disparitě, 
je po opakovaném dlouhodobém pou-
žívání obrazovky větší pravděpodobnost 
výskytu příznaků DES [7].

DES a digitální zařízení  

Běžným symptomem DES vyvo-
laným pohledem na obrazovku je 

V závislosti na povrchu oka

Mrkání a nošení 
kontaktních čoček

Patologické 
změny

↓ frekvence 
mrkání víčko

↓ amplituda spojivky

interakce víčka 
s čočkou rohovka

nerovnoměrné 
rozptýlení slz ↓ kvalita slz

nestálý a tenký 
slzný fi lm množství slz

suché oko suché oko

tření čočky 
a víčka svědění

podráždění/tření 
oka

podráždění/tření 
oka

oslnění oslnění

zarudnutí zarudnutí

pálení pálení

rozmazané vidění rozmazané vidění

slzící/bolavé oči slzící/bolavé oči

svědění

obr. 1 Základní faktory podílející se na vzniku DES.

V závislosti na zraku

Refrakční příčiny Okohybné příčiny

refrakční 
vada včetně 
astigmatizmu

přidružená 
heteroforie

presbyopie vergentní pohyby 
oka

rozostření akomodace

neustálá 
stimulace 

k akomodaci oka
pupilární reakce

mžourání fi xační disparita

rozmazané vidění ↓ konvergence

diplopie ↑ zpožděná 
akomodace

unavené oči ↑ nepatrné 
kolísání

bolavé oči pupilární neklid

těžká víčka rozmazané vidění

bolest hlavy diplopie

obtížné 
zaostřování

bolavé oči

těžká víčka

bolest hlavy

V závislosti na digitální 
obrazovce

Zařízení, která se 
drží v ruce (chytré 
telefony, tablety)

Osobní počítače 
(stolní počítače, 

notebooky)

↓ pracovní 
vzdálenost okolní světlo

velikost písma mžourání

↑ nutnost 
akomodace

stálé zúžení 
zornice

mžourání oslnění

↑ námaha svalu 
orbicularis těžká víčka

↑ průtok krve unavené oči

rozmazané vidění

unavené oči

bolavé oči

těžká víčka

bolest hlavy
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oslnění. Oslnění je omezující a vět-
šinou ho lze zmírnit přemístěním 
obrazovky. U jedinců, kteří používají 
zobrazovací zařízení, je však výskyt 
nepříjemného oslnění vyšší ,  a to 
proto, že během jejich používání 
drží hlavu zpříma a na oči dopadají 
odrazy ze svítidel a oken. Rovněž 
se ukázalo, že s přibývajícím věkem 
jsme k oslnění náchylnější [12]. 

Několik studií zkoumalo spojitost 
mezi svalovou aktivitou a nepříjem-
nými zrakovými příznaky. Zvláště 
jedna z nich [13] přišla na význam-
nou korelaci mezi průtokem krve ve 
svalu orbicularis oculi a obtěžujícími 
zrakovými symptomy. Výsledky studií 
naznačují, že bolest v oblasti očí může 
být způsobena nadměrnou činností 
svalu orbicularis oculi (mžourání).

Obrazovky mnoha moderních 
digitálních zařízení vyzařují mimořád-
ně jasné modré světlo (400–500 nm) 
známé jako vysokoenergetické zá-
ření (High-Energy Visible light, HEV). 
Výzkumy prováděné na zvířatech 
[14, 15] a v laboratoři [16] prokázaly, že 
následkem dlouhodobého vystavení 
modrému světlu dochází ke změnám 
na sítnici, přičemž podle jedné studie 
[17] se poškození objevuje už v rozmezí 
od 10 minut do jedné hodiny. Tvrdí se, 
že používání tónovaných čoček, jež 
brání proniknutí modrého světla, by 
snad mohlo snížit riziko vzniku věkem 
podmíněné makulární degenerace 
[18]. Z toho důvodu se dnes běžně 
při operaci šedého zákalu používají 
nitrooční čočky, které mohou modrou 
složku světla pohlcovat. Dosud však 
není k dispozici žádný klinický důkaz 
o vlivu modrého světla na lidské oko 
a na tomto poli stále probíhají nejrůz-
nější výzkumy.

U digitálních zařízení je velice důleži-
tá ergonomie, která je pro každé zařízení 
jiná. Při používání přístrojů, které držíme 
v ruce, jako jsou například chytré telefo-
ny nebo herní zařízení, vznikají nepříjem-
né obtíže především díky ne zcela běžné 
velmi blízké pozorovací vzdálenosti. 
Pokud jde o notebooky a stolní počítače, 
pak případné muskuloskeletální obtíže 
souvisejí s faktory, jakými jsou pozoro-
vací úhel a výška židle [19, 20].

DES a povrch oka  

Několik studií zjistilo, že lidé, kteří 
pracují s obrazovkou, méně mrkají 
[21–23] a víčka se jim při mrkání plně 
nesevřou [24]. To vede k nerovnoměr-
nému pokrytí povrchu oka slzami a slzný 
film je tenký a nestálý. Klienti, kteří tráví 
hodně času před obrazovkou, se také 
často setkávají s problémem suchého 
oka a s tím souvisejícími příznaky, 
ačkoli žádné jiné problémy se zrakem 
nemají. Tyto obtíže se mohou ještě 
zhoršit v případě používání kontaktních 
čoček. Nedávný  on-line průzkum mezi 
uživateli zobrazovacích zařízení odhalil, 
že v průměru 85 % jedinců, kteří nosí 
kontaktní čočky, trápil alespoň jeden 
symptom související se suchým okem, 
kdežto u těch, kteří čočky nenosí, to bylo 
pouze 71 % [25]. Typickým klinickým pro-
jevem je fluorescenční bodové barvení 
na rohovce ve tvaru úsměvu (tzv. smile 
stain). Nedávný výzkum [26] ukázal, že 
ti jedinci, kteří používají kontaktní čočky 
a objevují se u nich symptomy suchého 
oka, mívají častěji porušený epitel na 
vnitřní straně okraje horního víčka (Lid 
Wiper Epitheliopathy – LWE). Častěji lze 
u nich zachytit také přítomnost spojiv-
kových řas souběžných s okrajem víčka 
(Lid Parallel Conjunctival Folds – LIPCOF). 
Nedojde-li k důkladné nápravě těchto 
obtíží, výsledkem je snížení tolerance 
kontaktních čoček.

Možnosti nápravy  

Používání několika různých digi-
tálních zařízení doma a v pracovním 
prostředí staví před jejich uživatele 
a následně i oční specialisty celou řadu 
výzev. Zejména je důležité upravit 
pracovní vzdálenost a velikost písma. 
Výběr způsobu zrakové korekce může 
ovlivnit alespoň některé symptomy 
související s DES, na něž si klienti stěžují. 
Pro uživatele kontaktních čoček to může 
znamenat použití doplňkových brýlí, 
multifokálních čoček nebo volbu speci-
ální korekční metody (tzv. monovision 
nebo modifikovaný monovision), čímž 
se dosáhne optimálního vidění a lze tak 
zmírnit určité symptomy DES. 

Častější výskyt suchého oka při 
používání zobrazovacích zařízení může 
být pro nositele kontaktních čoček také 
signálem ke změně materiálu kontaktní 
čočky, režimu nošení a roztoku, tak aby 
byl povrch čočky optimálně zvlhčen 
a nošení bylo pohodlné. Další klinické 
závěry ukážou, které možnosti korekce 
zraku dovedou lépe zmírnit určité 
příznaky DES. Velmi vhodné je použití 
zvlhčujících očních kapek. Ergonomic-
ké vlastnosti používaných digitálních 
zařízení by také měly jejich uživateli 
zajistit co nejpohodlnější fyzické pra-
covní podmínky.

Závěr  

Digitální zařízení se používají stále 
častěji, symptomy syndromu únavy 
zraku budou proto vyžadovat stále vět-
ší pozornost očních specialistů. Týká 
se to zvláště klientů, kteří používají 
kontaktní čočky, u nichž se na vzniku 
celé řady příznaků podílejí právě tyto 
další faktory.

Poděkování
Článek vychází z textu, který byl v červnu 
2015 zveřejněn v americkém periodiku 
Contact Lens Spectrum, a je otištěn se 
svolením redakce. Finančně jej zaštítil 
institut Johnson & Johnson Vision Care, 
Inc. (JJVCI), který se rovněž podílel na 
jeho redigování.

Volně zpracoval Mgr. Martin Falhar, Ph.D.

Originál článku: 
Hall, L., Coles-Brennan, Ch.: More Screen 
Time = More Digital Eye Strain. Contact 
Lens Spectrum, Vol. 30, Issue: June 2015, 
page(s): 38–40.

Seznam odkazů si v případě zájmu můžete 
vyžádat na e-mailu: pmairich@its.jnj.com.

O autorech:
Doktor Lee Hall je vedoucím klinického 
výzkumu ve Visioncare Research, britské 
nezávislé výzkumné organizaci. 
Doktorka Chantal Coles-Brennanová je 
hlavní optičkou výzkumu v Global Strategic 
Claims pro JJVCI na Floridě.



Technologie HYDRACLEAR® PLUS 
obsahuje zvlhčující složku, která 
napodobuje muciny2
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STABILNÍ SLZNÝ FILM

POMOZTE SVÝM PACIENTŮM OBSTÁT 
V DNEŠNÍM NÁROČNÉM PROSTŘEDÍ1

Věděli jste, že 60 % dospělých pacientů zažívá příznaky únavy zraku 
z digitálních zařízení včetně pocitu sucha a nepohodlí?3

Když se uživatelé soustředí na digitální obrazovku, mrkají pětkrát 
méně než obvykle. Tím se porušuje a odpařuje slzný fi lm.4 
S technologií stabilizace slz HYDRACLEAR® PLUS, která napodobuje 
vrstvu mucinu, pomáhají kontaktní čočky ACUVUE OASYS® udržovat 
stabilní slzný fi lm – i při používání digitálních zařízení.

Doporučujte ACUVUE OASYS® pro dnešní náročné prostředí. 
Vaši pacienti Vám poděkují.

astigmatismu
i pro korekci

1. Young G, Riley C, Chalmers R & Hunt C. Hydrogel Lens Comfort in Challenging Environments and the Eff ect of Refi tting with Silicone Hydrogel Lenses. Optom Vis Sci (2007); 84(4): 302-308. 2. JJVC Data on fi le 2014. 3. The Vision Council. Digital Eye Strain 
Report 2015: Hindsight is 20/20/20: Protect your eyes from digital devices. http://www.thevisioncouncil.org/sites/default/fi les/ VC_DigitalEyeStrain_Report2015.pdf  [zpřístupněno: duben 2015]. 4. Patel S, Henderson R, Bradley L et al.  Eff ect of visual display 
unit use on blink rate and tear stability. Optom. Vis. Sci. 1991;68(11):888-892. 
Všechny kontaktní čočky značky ACUVUE® obsahují UV fi ltr 1. nebo 2. třídy, který pomáhá chránit před pronikáním škodlivého UV záření k rohovce a dovnitř oka. Kontaktní čočky s UV fi ltrem nenahrazují plně další ochranné pomůcky jako například sluneční 
brýle nebo ochranné brýle s UV fi ltrem, protože nezakrývají celé oko a jeho okolí. 
ACUVUE®, INNOVATION FOR HEALTHY VISION™, ACUVUE OASYS® a HYDRACLEAR® PLUS jsou ochranné známky společnosti JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. © Johnson & Johnson, s. r. o., 2015.

Více informací na: www.thevisioncareinstitute.cz, sekce knihovna
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KONTAKTNÍ ČOČKY  překlad: Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

PŘÍČINY 
SUCHÉHO OKA
u nositelů kontaktních 
čoček
V optometrické praxi se stále 

setkáváme s  klienty, kteří 
přicházejí s příznaky suchého 
oka při nošení kontaktních čo-
ček. Cílem očních specialistů je 
zjistit, jaký vliv na pocity suchého 
oka mají vlastnosti materiálu 
kontaktních čoček, systémy 
péče o čočky, dosavadní léčba, 
kterou klient podstoupil, a další 
související faktory.

Příznaky suchého oka  

Nedávné studie naznačují, že se 
příznaky suchého oka vyskytují až 
u 50 % nositelů kontaktních čoček. 
Pocity suchosti související s kontakt-
ními čočkami se projevují kolísavým 
viděním, zkrácenou dobou nošení 

čoček a osycháním povrchu oka, s nímž 
souvisí riziko vzniku bakteriální infekce. 
Jako jeden z hlavních důvodů nesná-
šenlivosti kontaktních čoček a ukončení 
jejich nošení je uváděno nepohodlí 
a příznaky suchého oka.

Jedná se o mechanizmy, které bývají 
často spojovány se zvýšeným odpařo-
váním slzného filmu, záněty, sníženou 
tvorbou slz a jejich zvýšenou osmola-
ritou, případně s nedostatečnou bio-
kompatibilitou s povrchem kontaktních 
čoček, či jejich možnými kombinacemi. 
Rovněž kontaktní čočky s vysokým obsa-
hem vody, ztenčování prelentikulárního 
slzného filmu nebo limbální injekce jsou 
často řazeny k hlavním faktorům, jež jsou 
spojovány s příznaky suchého oka. Ke 
klinickým faktorům lze přiřadit také de-
hydrataci vlastního materiálu kontaktní 
čočky, množství a produkci slz a poruchy 

funkce Meibomských žlázek, které však 
s popisovanými obtížemi tolik nesouvisí. 

Malá pozornost je však věnována 
samotným materiálům použitým k výrobě 
kontaktních čoček, systémům péče o čoč-
ky, doporučením pro nositele a případné 
léčbě, tedy faktorům, které bývají uváděny 
spolu s příznaky suchých očí při nošení 
kontaktních čoček. 

Studie zaměřená na faktory 
spojené se suchým okem  

V jedné z nedávno provedených 
studií jsou posuzovány informace s ohle-
dem na věk, kdy začal klient čočky nosit, 
celkovou dobu nošení čoček (počet let), 
typy používaných čoček (měkké, tvrdé, 
příp. oboje), dobu používání jednotli-
vých typů čoček, další současně nošené 
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čočky (včetně počtu dní v týdnu a hodin 
denně). Dále jsou popisovány faktory 
spojené se snížením nošení čoček, po-
hodlí, zraková ostrost, používané léky či 
kapky v případě suchých očí (umělé slzy, 
zvlhčující kapky, masti, změna aplikace 
čoček, okluze slzných bodů apod.). Dů-
ležitý je také režim nošení čoček (přes 
noc, jednodenní, plánovaná výměna, 
konvenční čočky), jejich konkrétní typ 
a doporučený systém péče, celková 
a oční anamnéza vztahující se k nošení 
kontaktních čoček.

Této studie se účastnilo 360 klien-
tů, jejichž průměrný věk byl 31,1 let 
±11,5 roku, z toho 245 klientů (68 %) 
byly ženy. Celkově 327 klientů (90,8 %) 
nosilo hydrogelové čočky a 33 klientů  
(9,2 %) plynopropustné čočky, průměr-
ná délka nošení čoček byla 8,6 let ±6,4 
let. Celkem 199 klientů (55,3 %) bylo 
zařazeno do skupiny se suchým okem, 
161 klientů (44,7 %) bylo ve skupině 
bez příznaků.

Oční specialisté častěji volí farma-
kologickou léčbu než léčbu podpůrnou 
(k ní lze zařadit např. teplé obklady, 
zvlhčovače vzduchu apod.). Z výsledků 
vyplynulo, že léčba suchého oka u no-
sitelů kontaktních čoček není při tomto 
stavu zcela účinná. 

Vlastnosti materiálů na 
výrobu kontaktních čoček 
a jejich vliv na suché oko  

Při porovnání jednotlivých vlast-
ností materiálů kontaktních čoček se 
ukázalo, že velmi důležitým faktorem 
je klasifikace materiálů podle FDA, např. 
tvrdé čočky versus měkké čočky, doba 
výměny, atd. Čočky a materiály k jejich 
výrobě zařazené do skupin II (neiono-
genní materiály s vysokým obsahem 
vody) a IV (ionogenní materiály s vyso-
kým obsahem vody) vykazují dvakrát až 
třikrát vyšší spojitost se suchým okem 
než skupina I. Zjištění se opírala o fakt, 
že tyto materiály s vysokým obsahem 
vody vedou k pocitům suchého oka 
v důsledku dehydratace polymeru, 
i když se toto přímo neprokázalo. Určitý 
vliv má i samotné zanášení materiálu 
depozity, což naruší smáčivost povrchu 
čočky a stabilitu slzného filmu, případně 

jeho odpařování. Materiály s vysokým 
obsahem vody jsou obecně náchylnější 
k usazeninám. Čočky ze skupiny II jsou 
náchylnější k lipidovým usazeninám, 
čočky ze skupiny IV pak více k usazeni-
nám proteinovým. Výrobci kontaktních 
čoček se snaží docílit toho, aby větší 
množství polárních lipidů ze slz mohlo 
přitahovat více vody do těchto polyme-
rů (samotná voda má náboj a vodíkové 
vazby jsou silnější než vazby elektrosta-
tické, které vážou lipidy k polymeru). 
Výsledkem takových změn lipidové 
vrstvy na prelentikulárním filmu a na 
povrchu kontaktní čočky je zvýšení jeho 
odpařování a snížení smáčivosti. 

Rovněž se hovoří o tom, že základní 
materiál HEMA má nízký obsah vody 
s nízkou propustností pro kyslík, což 
může po nějaké době vést ke snížení 
citlivosti rohovky a snížení pocitů su-
chosti. Nicméně silikon-hydrogelové 
čočky (s nízkým obsahem vody a vyso-
kou propustností pro kyslík) jsou spojo-
vány také se sníženými pocity suchých 
očí. Není tedy pravděpodobné, že by 
pohodlí při nošení čoček bylo spojeno 
s určitým snížením citlivosti rohovkové 
tkáně nebo propustnosti pro kyslík 
u daného materiálu.

Přípravky péče o kontaktní 
čočky a suché oko 

V distribuci chybí možnost indivi-
duálně připravovaných roztoků, proto 
se veškeré problémy se suchým okem 
soustředí na roztoky, které obsahují 
konzervační látky. V dnešní době je 
v popředí zájmu vytvářet takové roztoky, 
které by zvyšovaly pohodlí při nošení 
čoček přidáním smáčedla nebo zvlh-
čujících složek. Tím by se do určité míry 
zabránilo následným barvicím se feno-
ménům rohovky, které jsou způsobeny 
nedostatečnou hydratací povrchu oka. 
Přítomnost lubrikační látky však nemá 
pro nositele čoček dlouhodobý efekt. 
V literatuře se lze setkat se studiemi, 
které popisovaly silnější prelentikulární 
film ve spojitosti s používáním roztoku 
Complete Moisture Plus, jenž obsahuje 
složku zvyšující tloušťku oproti roztoku 
Opti-Free Express. Ve srovnání s těmito 
roztoky nebyly zjištěny žádné změny 

v případě postlentikulárního slzného 
filmu. Může se tedy zdát, že přítomnost 
lubrikačních složek v roztocích nabízí 
i určité výhody při aplikaci čoček, avšak 
nemusí jednoznačně souviset s celko-
vým pohodlím. Takové složky obsahuje 
např. roztok Biotrue.

Shrnutí

U klientů, kteří všeobecně přicházejí 
k očním specialistům s pocity suchých 
očí, se nejčastěji jedná o čtyři následující 
příčiny: kontaktní čočky vůbec nenosí, 
nejsou se svými čočkami spokojeni, 
nosí čočky během dne kratší dobu, než 
by chtěli, nebo nemohou čočky nosit 
tak dlouho, jak by potřebovali. Klienti 
se suchýma očima nosí čočky celkově 
průměrně 12,6 hodiny, což je o dvě 
hodiny méně než u klientů bez příznaků 
suchého oka.

Mechanizmy účinku, které ovlivňují 
závislost suchého oka a kontaktních čo-
ček, nejsou zcela přesně známy. Ačkoliv 
se stále provádějí nejrůznější studie, 
které se snaží tyto mechanizmy objasnit 
a určit klíčové faktory, není dosud zcela 
přesně stanovena příčina, která suchost 
oka ve spojitosti s nošením kontaktních 
čoček a používanými roztoky způsobuje.

Volně zpracoval Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně,
Oddělení nemocí očních a optometrie FN 
u sv. Anny v Brně, 
Oční optika – Rubín v Brně

Originál článku: 

Ramamoorthy, P., Sinnott, L. T., Nichols, J. J.: Treatment, 

Material, Care, and Patient-Factors in Contact Lens-

Related Dry Eye. Optom Vis Sci. Aug 2008; 85 (8): 

764–772. Dostupné z http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pmc/articles/PMC2628947/.
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KLINICKÝ 
VÝZNAM 
LUBRICITY 
kontaktních čoček
Doktor Desmond Fonn je za-

kládající ředitel Centra pro 
výzkum kontaktních čoček (Cen-
tre for Contact Lens Research) 
a emeritní profesor na School 
of Optometry v Johannesburgu 
a na University of New South 
Wales v Sydney. Ve svém článku 
uvažuje o tom, jak může využití 
výsledků vědeckého výzkumu 
zlepšit u nositelů kontaktních 
čoček pohodlí nošení.

Navzdory všem pokrokům, ke kte-
rým dochází ve vývoji materiálů, designu 
a prostředků péče o kontaktní čočky 
přetrvává u nositelů nedostatečné po-
hodlí. Především suchost a nepohodlí 
na konci dne jsou hlavními příčinami, 
které vedou k přerušení nošení kontakt-

ních čoček. Bylo již uveřejněno mnoho 
prací, které se zabývají vývojem měkkých 
multifokálních čoček, stejně jako čoček 
ke sledování progrese myopie. Předmě-
tem výzkumů jsou také možnosti snížení 
výskytu infekce rohovky. Nejlepší cestou 
k většímu rozšíření kontaktních čoček 
mezi nositeli přesto zůstává vývoj takové 
povrchové vrstvy kontaktních čoček, 
která by napodobila vlastnosti rohovky 
a nabízela by i na konci dne dostatečné 
pohodlí.

Měkké kontaktní čočky jsou většinou 
hned po nasazení plně hydratovány 
a jsou příjemné k nošení. Víme však, 
že se pohodlí u nositelů během dne 
snižuje a nastupuje pocit suchosti. Po 
nasazení čočky se může změnit vlhkost 
v okolí oka, která může ovlivnit i samotné 
silikon-hydrogelové čočky. Vědečtí pra-

covníci, kteří bádají v oblasti polymerů, 
přístrojoví inženýři a výrobci materiálů 
a kontaktních čoček stojí před úkolem, jak 
zabránit ztrátě tekutiny na povrchu čočky 
a usazeninám a docílit tak skutečnou 
biokompatibilitu povrchu čočky. Někteří 
výrobci tvrdí, že těchto cílů již dosáhli. 
V následujících odstavcích se budeme za-
bývat fyzikálními a mechanickými pojmy, 
které souvisejí s povrchem čoček, a jeho 
interakcí s očními tkáněmi.

Tribologie

Tribologie je odborné odvětví 
strojírenství, které se zabývá třením, 
lubrikací a opotřebením materiálů. 
Zkoumá chování a působení dotýkají-
cích se povrchových vrstev, které jsou 
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ve vzájemném pohybu. Subbaraman 
a Jones v roce 2013 popsali, jak lze 
měřit tření a lubricitu u hydrogelových 
kontaktních čoček.

Tření

Tření je definováno jako stav, který 
vzniká při kontaktu mezi povrchy, jestliže 
se jedno těleso nebo obě pohybují, nebo 
mají tendenci se pohybovat. Koeficient 
tření (Coefficient of friction, COF) je hod-
nota na měřicí stupnici, která popisuje 
vztah mezi silou tření mezi dvěma povr-
chy a silou, která je drží pohromadě. Tato 
hodnota závisí částečně na materiálu. 
Můžeme uvést dva názorné příklady: 
led a ocel mají velice nízké COF, zatímco 
guma a asfalt mají vysoký koeficient. 
U nositelů kontaktních čoček existují 
různé druhy tření i lubrikace.

Hydrodynamická lubrikace znamená, 
že dvě pevné povrchové plochy jsou 
zcela odděleny filmem tekutiny. Jakmile 
dvě plochy přijdou do přímého kontaktu, 
uplatní se hraniční lubrikace. Uveďme si 
dva protichůdné příklady z oblasti kon-
taktních čoček: na jedné straně víčko, 
které se velkou rychlostí pohybuje přes 
plně hydratovanou hydrogelovou čočku 
(hydrodynamická lubrikace) – COF je 
zde relativně nízký; na druhé straně zcela 
dehydratovaný slzný film nebo nízká 
rychlost pohybu – v tom případě bude 
hodnota COF zřetelně vyšší (hraniční 
lubrikace).

Lubricita

Jako lubricitu označujeme schop-
nost materiálu odolat v hydratovaném 
stavu tření. U kontaktních čoček se 
lubricita týká tření, které vzniká mezi 
povrchem kontaktní čočky a víčkem při 
mrkání. Lubricita může být posuzována 
jako protiklad tření. Při nízkém tření je 
lubricita vysoká. Povrch dehydratované 
hydrogelové kontaktní čočky není příliš 
vlhký. Přidáme-li tekutinu (i s velmi 
nízkou viskozitou), nebo ponoříme-li 
čočku do roztoku, zlepší se lubricita 
a redukuje se tření při pohybu víčka 
po povrchu kontaktní čočky. Lubricita 

je ovlivněna schopností povrchu vázat 
vlhkost.

Smáčivost

Tento pojem se ve světě kontaktních 
čoček používá stále častěji a představuje 
přilnutí tekutiny k povrchu čočky.

Smáčivost lze měřit in vitro i ex vivo 
buď metodou kontaktního úhlu (Con-
tact angle, CA), nebo in vivo hodnocením 
přerušení celistvosti slzného filmu (Tear 
break-up time, TBUT). Ačkoliv jsou tyto 
hodnoty často citovány, existuje ještě 
řada dalších faktorů, které s pohodlným 
nošením kontaktních čoček korelují 
ještě lépe. Maldonado-Codina a Efron 
udávají, že interakci in vivo mezi slzami 
a povrchovou vrstvou čočky nelze 
předpovídat měřením kontaktního úhlu. 
Hystereze je definována jako rozdíl mezi 
zvětšením a zmenšením kontaktního 
úhlu. Zdá se, že se jedná o vhodnější 
metodu k vyjádření smáčivosti čočky 
v laboratorních podmínkách. Tighe 
ukázal, že silikon-hydrogelové čočky, 
které přicházejí v posledních letech na 
trh, prokazují zřetelně nižší hodnotu 
hystereze, což je částečně podmíněno 
vyšším obsahem vody.

Klinické projevy vysokého 
třecího koeficientu 

Je třeba říci, že díky vědeckým 
a technologickým pokrokům v oblasti 
kontaktních čoček zmizela nebo byla 
minimalizována řada komplikací, které se 
dříve vyskytovaly u nositelů kontaktních 
čoček. Mnohé komplikace souvisely 
s denaturovanými proteiny či jinými 
látkami, které znečišťují povrch čočky. 
Tím byly vyvolány autoimunitní reakce, 
které vedly v některých případech k vý-
raznému nepohodlí. Ztráta lubrikace 
a s tím spojené zvýšené tření na zákla-
dě kontaminace povrchu čočky byly 
pravděpodobně příčinou nežádoucí 
reakce povrchu oka. Při dalším techno-
logickém vývoji kontaktních čoček bylo 
čím dál důležitější stanovit nejen tření 
u nových čoček, ale také zjistit, jak se 
mění tření u čoček v závislosti na době 
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nošení a usazeninách na povrchu. Jed-
nou z nejzávažnějších komplikací, která 
se vztahuje k popsaným skutečnostem, 
je gigantopapilární konjunktivitida (giant 
papillary conjunctivitis, GPC). V roce 
1974 popsal GPC poprvé Thomas Spring 
jako zánětlivou reakci tarzální spojivky, 
která je častěji pozorována na horním 
víčku. Onemocnění je charakterizováno 
velkými, polygonálními, oploštěnými 
prominencemi, hyperemií a mukózní 
sekrecí. K příznakům GPC patří svědění, 
oční nepohodlí a špatné, kolísající vidě-
ní, které je často důvodem k přerušení 
nošení kontaktních čoček. Nezřídka bylo 
pozorováno, že se zdánlivě dehydrovaná 

čočka při mrknutí posunula o čtyři až 
pět mm, zjevně na základě ztráty lubrici-
ty. S moderními čočkami a odpovídající-
mi intervaly výměny se tyto komplikace 
vyskytují jen zcela výjimečně. V průběhu 
vývoje silikon-hydrogelových čoček bylo 
zjištěno, že ve srovnání s konvenčními 
hydrogelovými čočkami je u nich vyšší 
výskyt GPC, a to především při kontinu-
álním nošení. Při nošení nejnovějších 
silikon-hydrogelových čoček se však 
vyskytuje méně případů než s čočkami 
první generace. 

Lze předpokládat, že vedle změn 
tvaru a materiálů přispěje ke snížení 
výskytu gigantopapilární konjunktiviti-
dy také zvyšování vlhkosti na povrchu 
čoček. S vývojem nových silikon-hydro-
gelových čoček se objevily také zprávy 
o nových klinických nálezech. Korb se 
spolupracovníky popsal v roce 2002 
nález nazvaný víčková epitelopatie (Lid 
Wiper Epitheliopathy – LWE). Tzv. Lid 

Wiper je specializovaná zóna okraje 
víčkové spojivky, která leží přímo proti 
rohovce a slouží k rozdělování slzného 
filmu. Diagnózu tohoto nálezu potvrdí 
přibarvení fluoresceinem, bengálskou 
červení nebo lisaminovou zelení. Autoři 
usoudili, že nositelé kontaktních čoček, 
kteří trpí příznaky suchého oka, mají 
ve srovnání s asymptomatickými nosi-
teli mnohem vyšší podíl na pozitivním 
výskytu LWE. Pult se spolupracovníky 
popsal výskyt spojivkových řas, které 
probíhají paralelně s okrajem víčka (Lid 
Parallel Conjunctival Folds – LIPCOF). 
Jedná se o subklinické nařasení bulbární 
spojivky paralelní s okrajem dolního 

víčka. Zdá se, že tento nález je častější 
u nositelů kontaktních čoček, setkáváme 
se s ním ale i u pacientů se syndromem 
suchého oka, kteří čočky nenosí. Lze se 
domnívat, že jak LWE, tak i LIPCOF mají 
mechanické příčiny. V případě LWE je 
tarzální spojivka vystavena vyššímu 
tření nebo nižší lubricitě, čímž vznikají 
mikrotraumata epiteliálních buněk. 
K dalšímu zhoršení může dojít vlivem 
nedostatečného zvlhčování slzným 
filmem. Tyto poměrně nenápadné 
nálezy mají s GPC společnou pravdě-
podobně sníženou lubricitu povrchu 
kontaktní čočky. To je pravděpodobně 
příčina nepohodlí a pocitu suchosti.

Úsilí o zvýšení lubricity

Pokusy o zlepšení smáčivosti čočky 
nebo udržování vlhkosti na jejím povr-
chu v průběhu nošení zaznamenávají 

určitý úspěch. Příkladem integrace 
látek, které váží vlhkost v materiálu 
čočky, je polyvinylalkohol (PVA), po-
lyvinylpyrolidon (PVP) a kyselina hya-
luronová. Tyto látky se používají také 
jako součásti umělých slz. PVP slouží 
jako hydrofilní vrstva, která překryje 
hydrofobní vlastnosti silikon-hyd-
rogelových čoček. Další látky, které 
podporují zachování vlhkosti, jako jsou 
hydroxypropylmetylcelulóza (HPMC) 
a polyetylenglykol (PEG), ukazují zlep-
šení smáčivosti silikon-hydrogelových 
čoček. Detailně toto téma popsali Keir 
a Jones. Není ovšem známo, zda tyto 
látky mají déletrvající vliv na lubricitu.

Nejnovější vývoj technologie sili-
kon-hydrogelů pro jednodenní kon-
taktní čočky je na základě in vitro měře-
ní na nenošených čočkách označován 
jako čočka s vodním gradientem. 
V centru čočky je obsah vody 33 %, na 
povrchu 80 %. Na povrchu silikon-hyd-
rogelové čočky se nachází vrstva hyd-
rofobních polymerních řetězců o síle 
asi 5–6 μm. Sawyer došel k názoru, že 
tyto vrstvy mají velmi nízký koeficient 
tření (nižší než μ = 0,01). Brennanová 
a Coles ve dvou nezávislých studiích 
prokázali, že ze všech měřitelných 
parametrů souvisí koeficient tření 
nejvíce především s pohodlím nošení 
na konci dne.

Pokroky, kterých je dosahováno 
při měření a úpravě povrchu kontakt-
ních čoček, jež jsou schopny udržet 
vlhkost a lubricitu po celý den, jsou 
možná nejvýznamnějšími výsledky 
od okamžiku, kdy profesor Wichterle 
vynalezl měkké čočky, a možná ještě 
významnější než objev silikon-hydro-
gelových materiálů. 

Z německého originálu přeložila 
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Literatura: 

Fonn, D.: Klinische Relevanz der Lubrizität von 

Kontaktlinsen. DOZ 05/2015, str. 82–84.

Při výskytu epitelopatie víček 
je tarzální spojivka vystavena 
zvýšenému tření nebo snížené 

lubricitě povrchu kontaktní 
čočky a dochází ke vzniku 
mikrotraumat epiteliálních 

buněk.
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KONTAKTNÍ ČOČKY autor: Bc. Tomáš Dobřenský

DOPORUČENÍ 
PRO APLIKACI
multifokálních kontaktních 
čoček
Nejen v České republice, ale 

i v celé Evropě stárne po-
pulace. Prodlužuje se průměrná 
délka našeho života. Spolu s tím 
také přibývá velmi aktivních lidí 
v  presbyopickém věku. Tato 
nová generace presbyopů je 
orientována jinak, než tomu bylo 
v generaci jejích rodičů a prarodi-
čů. Pro oční specialisty pak tato 
skupina představuje velký poten-
ciál, pokud jde o korekci zraku.

Počet nových aplikací multifokálních 
kontaktních čoček sice zvolna roste, zdaleka 
však ne tolik, jak by z výše uvedené sku-
tečnosti vyplývalo. Otázkou tedy je, zda se 
mění také náš přístup k této klientele, nebo 
zda máme zažité, že multifokální kontaktní 
čočky jsou něco, co už z principu nefunguje. 

Pojďme si společně připomenout několik 
dobrých rad, které by vám mohly pomoci 
při úspěšné aplikaci multifokálních kon-
taktních čoček.

Oční dominance

Dříve, než se dostaneme ke konkrétním 
doporučením, jak aplikovat multifokální čočky, 
je důležité se zastavit u oční dominance. Její 
správné stanovení je zásadní pro další rozho-
dování, především pokud se jedná o konečné 
vyvážení korekce na obě oči a všechny potřeb-
né pracovní vzdálenosti. Existuje bohužel více 
typů oční dominance a pro nás bude zásadní 
uvědomit si rozdíl mezi tzv. vizuální dominancí 
a schopností oka potlačit rozostřený obraz 
(někdy se také používá termín senzorická 
dominance). Použití testů na vizuální domi-

nanci nám bohužel neposkytne informace 
o schopnosti potlačit rozostřený obraz a stojí 
velmi často za potížemi při aplikaci kontakt-
ních čoček u presbyopů. Přibližně 75 % lidí 
má obě dominance shodně na jednom oku. 
U takových klientů bude aplikace multifokál-
ních čoček obvykle bez vážnějších komplikací. 
Zbylých 25 % smíšených dominancí však 
víceméně odpovídá našim zkušenostem 
s tím, kolik klientů bojuje s návykem na čočky, 
ačkoliv je zdánlivě vše v pořádku. 

Vizuální dominanci nejčastěji zjistíme 
tzv. zakrývacími technikami. Každý z nás 
jistě zná některý z postupů, kdy vyšetřovaný 
v natažené ruce podrží předmět, za který 
něco schová, a střídavě pozoruje pravým 
a levým okem. Když zakrytí zůstane, jedná 
se o dominantní oko, pokud se posune 
mimo, pak je oko nedominantní. Obdobně 
funguje pohled přes otvor, kdy je naopak 
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zakryté okolí. Postup je totožný – kde obraz 
zůstává, tam je dominance.

K určení schopnosti potlačit neostrý obraz 
(senzorické dominance) slouží tzv. zamlžovací 
test. Ani jeho provedení není na první pohled 
nijak složité, vyžaduje však větší spolupráci vy-
šetřovaného. V zásadě hledáme oko, kterému 
při binokulárním pohledu bude méně vadit 
rozostření (zamlžení) obrazu. 

Klienta necháme s plnou binokulární 
korekcí pozorovat libovolný vzdálený obraz. 
Nemusí to nutně být optotyp, někdy je lepší 
celkový pohled na vzdálený kout vyšetřovny 
nebo ven z místnosti. Vezmeme plusovou 
čočku, která spolehlivě zamlží obraz jed-
noho oka. Může to být hodnota zjištěné 
adice nebo jednoduše univerzální čočka 
s hodnotou +1,5 až +2,0 D. Čočku střídavě 
přidržujeme před pravým a levým okem 
a vyšetřovaného požádáme o sdělení, kde 
mu zamlžení obrazu je více nepříjemné. Toto 
oko je tzv. senzoricky dominantní a budeme 
je následně primárně korigovat na dálku. 

V některých případech se můžeme se-
tkat s tím, že vyšetřovaný není schopen určit 
senzorickou dominanci. V lepším případě 
mu nevadí zamlžení ani na jednom oku – 
v takovém případě vycházíme z vizuální 
dominance a klient s velkou pravděpodob-
ností nebude mít potíže s návykem. Horší 
je to tehdy, pokud klientovi vadí zamlžení 
na obou očích bez zjistitelného rozdílu. 
Vnímavost takového člověka k zamlžení 
obrazu bude velmi vysoká a také pravděpo-
dobnost úspěchu s multifokální čočkou je 
spíše teoretická. Naštěstí se jedná o výjimky 
a někdy platí, že nic není nemožné.

Výběr kontaktní čočky

Multifokální kontaktní čočky společnos-
ti CooperVision nabízejí možnost výběru 
čočky ze dvou protichůdných designů D 
a N. Tzv. D čočka má v centru optické zóny 
dioptrické hodnoty na dálku a směrem do 
periferie přechází v korekci do blízka. U čoč-
ky typu N je tomu právě naopak. Vzájemnou 
kombinací obou typů můžete řešit drobné 
rozdíly v preferencích klienta pro práci na 
dálku nebo do blízka. Základní princip 
zní: při nízkých hodnotách adice, tedy do 
+1,5 D, začněte od dvou čoček typu D a te-
prve pro adice vyšší je první pár kombinací 
čočky typu D na senzoricky dominantní 

oko a typu N na nedominantní oko. Pokud 
však klient preferuje vidění do blízka, mů-
žete již u nízkých adicí použít kombinaci 
čoček typu D a N a podpořit tak ostrost na 
kratší pracovní vzdálenost. Samozřejmě ani 
u vyšší adice není vyloučeno použití dvou 
čoček typu D, pokud čtení není pro klienta 
hlavní prioritou.

Ostrost vidění

Pokud potřebujeme zlepšit ostrost vidě-
ní, zkusíme snížit rozmazání v periferii na do-
minantním oku. První možností je snížit adici 
dominantního oka. Nemusíme se bát použít 
rozdílné adice obou očí, nic mimořádného se 
nestane. Snížení adice zmírní neostrost ob-
razu v oblasti dioptrií do blízka. V extrémním 
případě můžeme na dominantním oku adici 
dokonce úplně vynechat a použít zde pouze 
jednoohniskovou čočku. 

Pokud si klient stěžuje na ostrost do 
blízka, vyloučíme nejprve možnost, že je to 
z důvodu nízké adice. Následně můžeme 
upravit dioptrickou hodnotu nedominant-
ního oka. Budeme měnit základní dioptrii 
(do dálky), a sice směrem více do plusových 
hodnot. Zároveň snížíme hodnotu adice, 
nepřidáváme totiž v celé ploše čočky, opět 
pouze snižujeme rozdíl na nedominantním 
oku mezi hodnotou do dálky a do blízka, 
tedy rozostření obrazu.

Doporučení závěrem 

K testování pohledů na krátkou vzdá-
lenost používejte předměty denní potřeby. 
Nejvíce se osvědčil pohled na hodinky 
nebo mobilní telefon. Veškerá refrakční 
vyšetření a testování čoček provádějte za 
běžného denního osvětlení. Vyvarujete se 
tak odmítavého hodnocení čočky hned po 
aplikaci. U hypermetropů vždy vycházíme 
z plné plusové korekce do dálky. Adici 
volte pokud možno přesně podle zjištěné 
hodnoty adice pro brýlovou korekci. Pokud 
je požadovaná adice mezi výrobními kroky, 
pak nejprve zkuste nejbližší nižší. 

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

www.coopervision.cz
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Postřehy a tipy při aplikaci 

jednodenních kontaktních čoček 

DAILIES TOTAL1®

V našem aplikačním středisku v Třebíči jsme od června 2014 do února 2015 
aplikovali 51 klientům jednodenní kontaktní čočky DAILIES TOTAL1®. Tyto kontaktní 
čočky společnosti Alcon jsme měli možnost poznat blíže a rádi bychom se s vámi 
podělili o zajímavosti z praxe. Jedná se o naše subjektivní hodnocení, proto je 
vnímejte jako postřehy, které si sdělujete např. mezi svými kolegy.

Jednodenní kontaktní čočky DAILIES TOTAL1® z materiálu 
delefilcon A jsou novou generací čoček s proměnným obsa-
hem vody. Kombinují moderní silikon-hydrogelový materiál 
s 33% obsahem vody uvnitř čočky, který plynule přechází 
v úpravu s více než 80 % vody na svém povrchu. Parametry 
8,5/14,1 mm se řadí k menším čočkám, což vítáme pro mi-
kroftalmické klienty se strmější rohovkou. Z naší zkušenosti 
hodnotíme, že tyto čočky usazením vyhovují většině rohovek. 
Z 51 klientů byly pouze jednomu klientovi volné, u ostatních 
bylo usazení na rohovce optimální.

Uchopíte-li čočku DAILIES TOTAL1® do ruky, ihned si všim-
nete její výrazné „kluzkosti“. Tím se liší od všech jednoden-
ních čoček, které jsme měli možnost doposud aplikovat. Díky 
této vlastnosti jsou klienti po jejich nasazení mile překvapeni 
tím, že čočky v očích téměř necítí. Pro nás kontaktology je to 
velká výhoda, protože prvotní strach klienta z nepohodlí s čoč-
kami, které nezná, a neví, co od nich má čekat, je překonán. 

Tato „kluzkost“ ovlivňuje i vyjmutí čoček DAILIES TOTAL1® 
z očí. Pokud jste zvyklí na své obvyklé čočky, pravděpodobně 
vám při prvním pokusu o vyjmutí z očí proklouznou mezi prs-
ty. Mějte při vyjímání suché prsty, vyndáte je pak z očí stejně 
jako jiné typy čoček. Zcela bez problémů nebo do třetího 
pokusu vyndalo čočku 84 % našich klientů, a proto hodnotí-
me „kluzkost“ jako malou daň za vysoký komfort při nošení.

Další výraznou vlastností čoček DAILIES TOTAL1® je jejich 
výborná smáčivost, kterou zajišťuje vysoký obsah vody na 
jejich povrchu. Povrch lze přirovnat k měkkému gelu, který již 
neobsahuje žádný silikonový polymer a věrně napodobuje 
reálný povrch oka. Silikon-hydrogel však tyto čočky obsahují 
ve svém jádře, a to zajistí kromě vysoké propustnosti pro kyslík 
(Dk/t při –3,0 D je 156) i dobře držící tvar. To vše umožňuje 

pohodlné nasazování. Všimli jsme si, že když jsou tyto čočky 
příliš suché, „koulí“ se z prstu dolů. Proto doporučujeme před 
nasazením lehce namočit do roztoku spodní část čočky a poté 
pokračovat v nasazování do oka běžným způsobem. Celých 
92 % našich klientů nasadí tyto kontaktní čočky do druhého 
pokusu.

Sledujeme-li u čoček DAILIES TOTAL1® usazení na očích 
ihned po nasazení, jeví se v některých případech jako volně 
aplikované – při pohledu klienta mírně nahoru a současném 
mrkání mají na rohovce větší pohyblivost. Doporučujeme 
proto nehodnotit usazení čoček ihned po vložení do očí 
jako konečné, ale překontrolovat je a zhodnotit minimálně 
po 15 minutách od nasazení. 

Při manipulaci s čočkami DAILIES TOTAL1® nelze pře-
hlédnout jejich jemnost a tenký profil. S tím souvisí horší 
rozpoznávání tvaru rubu a líce pohledem. Je nutné otočit si 
čočku na obě strany a tvary porovnat. K tomu doporučujeme 
dobré světlo a mírně sušší kontaktní čočku, kterou sledujeme 
ne z boku, ale mírně zespodu. 

Na závěr bychom rádi konstatovali, že kontaktní čočky 
DAILIES TOTAL1® jsou moderní čočky vyznačující se pokroko-
vým materiálem, který je zaměřen především na pohodlí při 
nošení. Klíčem k tomuto pohodlí jsou mimořádné vlastnosti 
jejich povrchu. Mají výborné mechanické vlastnosti, které 
usnadňují práci při manipulaci, a jsou navrženy tak, že berou 
ohled na zdraví očí našich klientů.

Mgr. Alena Falharová, DiS.
Oční optika Bohuslava Krejčí
Žerotínovo nám. 12/24, Třebíč
aliasek199@seznam.cz
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NYNÍ I V PLUSOVÝCH DIOPTRIÍCH!

DAILIES TOTAL1® KONTAKTNÍ ČOČKY
PRVNÍ A JEDINÉ KONTAKTNÍ ČOČKY S PROMĚNNÝM OBSAHEM VODY1, 2, 3

• DLOUHOTRVAJÍCÍ LUBRICITA4, 5 PRO VÝJIMEČNÝ POCIT POHODLÍ AŽ DO KONCE DNE6, 7, 8
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on the ratio of lens oxygen transmissibilities, among daily disposable lenses; Dk/t at center of -3.00D lens based on manufacturer-published values. Alcon data on fi le 2010.
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KONTAKTNÍ ČOČKY překlad: redakce

EVROPSKÝ TRH
s měkkými kontaktními 
čočkami v roce 2014
Evropská federace národních 

asociací a mezinárodních vý-
robců kontaktních čoček a pro-
středků péče (Euromcontact) 
zveřejňuje pravidelně od roku 
2003 statistické zprávy a sou-
borné informace o trhu v oblasti 
kontaktních čoček. V  červnu 
letošního roku zpřístupnila na 
svých webových stránkách 
www.euromcontact.eu souhrn-
né informace za loňský rok.

Organizace Euromcontact sdružuje 
mezinárodní společnosti vyrábějící 
kontaktní čočky – AMO, Alcon, Bausch & 
Lomb, CooperVision, Johnson & Johnson 
Vision Care a Menicon Europe, a dále 
národní sdružení výrobců z Francie, Itálie, 
Německa, Nizozemska, Španělska, Švýcar-
ska a Velké Británie.

Zdroj informací  

Euromcontact shromažďuje od 
výrobců údaje o jednodenních, tý-
denních, čtrnáctidenních a měsíčních 
kontaktních čočkách včetně měkkých 
konvenčních čoček. Na sběru dat se 
podílí 33 zemí, z nichž šest je spojeno 
po dvou do tří dvojic (Belgie a Lucem-
bursko, Česká republika a Slovensko, 
Velká Británie a Irsko), celkový počet 
tedy činí 30 zemí. 

Ze všech zemí byly získány úda-
je  o týdenních,  č trnáct idenních 
a měsíčních kontaktních čočkách. 
Některé země nedodaly kompletní 
údaje, například Rusko neposkytlo 
informace o jednodenních a měkkých 
konvenčních čočkách. 

Ve zprávě zveřejněné na webu 
jsou uvedeny údaje z jedenácti hlav-

ních zemí (Belgie a Lucembursko, 
Dánsko, Francie, I tál ie,  Německo, 
N izozemsko,  Norsko,  Španělsko, 
Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie 
a Irsko). 

Následující země sice údaje po-
skytly, ale nejsou zahrnuty ve zve-
řejněné zprávě: Bulharsko, Česká 
republika a Slovensko, Egypt, Chor-
vatsko, Izrael, Jihoafrická republika, 
Kuvajt, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, 
Rumunsko, Řecko, Saúdská Arábie, 
Slovinsko, Spojené arabské emiráty 
a Turecko. 

Zpráva neobsahuje údaje o prode-
ji tvrdých kontaktních čoček, protože 
významná část prodeje těchto čoček 
(zejména ve Velké Británii, Německu 
a Nizozemsku) připadá na společnosti, 
které se nepodílejí na tomto procesu 
sběru dat. 
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Pokračující růst v roce 
2014  

V loňském roce vzrostl trh s kontaktní-
mi čočkami v jedenácti hlavních zemích 
o 1,53 % na 1,198 milionů eur (ve všech 33 
zemích to činí nárůst o 3,3 % na 1,482 mil. 
eur). Výše uvedených jedenáct hlavních 
zemí představuje 80,8 % z celkově shro-
mážděných údajů ze všech 33 zemí. 
Ve skupině jednodenních čoček došlo 
k nárůstu o 3,3 %, ve skupině týdenních, 
čtrnáctidenních a měsíčních kontaktních 
čoček došlo ke zvýšení o 0,8 %. V oblasti 

Země Jednodenní čočky
Týdenní + čtrnác-
tidenní / Měsíční 

čočky

Měkké konvenční 
čočky

Všechny typy 
(celkem)

Změna ve srovná-
ní s rokem 2013 

(celkem)

Švédsko 7,07 % 7,02 % -- 14,09 % 6,57 %

Dánsko 8,14 % 3,13 % -- 11,28 % 3,89 %

Norsko 7,62 % 3,53 % 0,06 % 11,21 % 6,05 %

Švýcarsko 3,25 % 4,58 % 0,02 % 7,86 % 0,91 %

Nizozemsko 1,46 % 5,73 % -- 7,19 % –2,70 %

Velká Británie a Irsko 3,25 % 3,52 % 0,03 % 6,81 % –6,08 %

Francie 1,62 % 4,63 % 0,06 % 6,31 % 7,00 %

Belgie a Lucembursko 1,27 % 3,61 % 0,02 % 4,90 % 13,55 %

Itálie 2,38 % 2,27 % 0,04 % 4,70 % 1,53 %

Německo 0,78 % 2,83 % 0,05 % 3,66 % 3,20 %

Španělsko 0,57 % 2,95 % 0,05 % 3,57 % 3,15 %

Celkem 11 zemí 2,07 % 3,43 % 0,04 % 5,55 % 1,26 %

Celkem 30 zemí 0,91 % 2,00 % 0,02 % 2,93 % 3,62 %

tab. 1 Rozšíření kontaktních čoček mezi obyvateli ve věku 15 až 64 let.

Země 
Peroxidové roztoky / 
Víceúčelové roztoky

Změna v %

Belgie/Lucembursko 0,35 –5,9 % 

Francie 0,26 –0,1 %

Německo 0,85 6,9 % 

Nizozemsko 0,27 –11,0 %

Itálie 0,40 –3,8 % 

Švédsko 0,08 8,1 %

Španělsko 0,17 –12,3 %

Švýcarsko 0,88 18,2 %

Velká Británie/Irsko 0,19 –7,7 %

tab. 2  Velikost segmentu peroxidových roztoků v porovnání s víceúčelovými roztoky 
(údaje za rok 2014 a 2013).



76

měkkých konvenčních čoček došlo k po-
klesu o 10,6 %. Měkké konvenční čočky 
však tvoří velmi malou část z celkového 
trhu (0,8 %).

Nejsilnější růst mezi jedenácti hlav-
ními zeměmi byl zaznamenán v Belgii 
a Lucembursku (+11,6 %) a v Dánsku 
(+8,35 %). Naopak největší pokles nastal 
ve Velké Británii a Irsku (–5,68 %).

Rozšíření kontaktních čoček 
mezi obyvateli ve věku 15 až 
64 let

Nejvyšší podíl nositelů kontaktních 
čoček mezi obyvateli ve věku 15–64 let 

vykazuje Švédsko s 14,09 % (+6,57 % 
oproti předchozímu roku). Na druhém 
místě je Dánsko s 11,28 % (+3,89 %) 
a na třetím místě pak Norsko s podílem 
11,21 % (+6,05 %). Ve Švýcarsku vzrostl 
podíl nositelů na 7,86 %. Procentuálně 
nejnižší podíl nositelů kontaktních čoček 
mezi jedenácti hlavními zeměmi vykazu-
je Španělsko (3,57 %, +3,15 %), viz tab. 1. 

Jednodenní kontaktní čočky se nej-
více nosí ve Švédsku (7,07 %), v Dánsku 
(8,14 %) a Norsku (7,62 %). Týdenní, 
čtrnáctidenní a měsíční kontaktní čočky 
tvoří nejsilnější segment na trhu (v % 
všech nositelů) ve Španělsku (82,6 %) 
a Nizozemsku (79,7 %).

Silikon-hydrogelové čočky   

Ve skupině týdenních, čtrnáctidenních 
a měsíčních kontaktních čoček ve všech 
33 zemích tvoří silikon-hydrogelové čočky 
podíl 81,6 %. V jedenácti hlavních zemích 
mají celkový podíl na trhu přes 55 %.

Jednodenní čočky a silikon-hydroge-
lové čočky jsou v poslední době hlavní 
hnací silou na trhu s kontaktními čočkami. 
Ve skupině týdenních až měsíčních kon-
taktních čoček má největší podíl silikon-
-hydrogelových čoček Švédsko (89,10 %), 
Norsko (88,89 %), následuje Velká Británie 
a Irsko (87,05 %) a Švýcarsko (86,58 %). 
Nejnižší podíl má Itálie (55,77 %).

Prostředky péče o kontaktní 
čočky

Trh s prostředky péče o kontaktní 
čočky vzrostl celkově ve všech 33 zemích 
o 2,4 % na objem 227 milionů eur. V je-
denácti hlavních zemích se snížil o 3,6 %. 
Prodej víceúčelových roztoků klesl o 3,5 %, 
peroxidových prostředků o 0,4 %. Uvedené 
dva typy prostředků tvoří dohromady 
77,2 % z celkového trhu s prostředky péče 
o kontaktní čočky (tab. 2). 

Z anglického originálu přeložila redakce.

Zdroj:
Euromcontact a.i.s.b.l., 
www.euromcontact.eu.
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 Podíl silikon-hydrogelových čoček ve skupině týdenních + čtrnáctidenních / měsíčních čoček v % za rok 2014 a 2013.
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Předplatné 
časopisu 

Vychází 4x ročně 
(březen, květen, srpen, listopad)

Roční předplatné v ČR 252 Kč 
včetně DPH, balného a poštovného

Roční zlevněné předplatné pro studenty 126 Kč 
včetně DPH, balného a poštovného*

Roční předplatné na Slovensko 18,04 eur
včetně DPH, balného a poštovného

Roční zlevněné předplatné pro studenty 9,02 eur
včetně DPH, balného a poštovného*

Jak objednávat předplatné? 
 • vyplněním objednávky na webových stránkách www.4oci.cz
 • zasláním písemné objednávky poštou na adresu redakce
 • zasláním objednávky e-mailem

Redakce:
EXPO DATA spol. s r.o.
redakce časopisu Česká oční optika
Výstaviště 1, 648 03 Brno
tel.: 541 159 373
e-mail: pichova@expodata.cz
www.4oci.cz

*Zlevněné předplatné je určeno studentům odborných škol (obor oční optika, optome-

trie, ortoptika). Pro tento typ předplatného je podmínkou doručení potvrzení o studiu 

na adresu redakce.
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DVA PÁRY BRÝLOVÝCH SKEL  

VARILUX
ZA CENU JEDNOHO! 

Více informací k obchodním podmínkám a nákupním cenám kontaktujte
naše zákaznické centrum na tel. čísle 800 555 884 nebo svého odborného
poradce pro brýlové čočky. Platnost akce do 31. 12. 2015.

www.varilux.cz

www.facebook.com /
essilorczech

www.youtube.com,
kanál Essilor CZ

JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI     


