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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostalo se mi cti napsat několik úvodních vět. Je polovina května, kvetou 
kaštany, dozněl Majáles. Je zdánlivý, krátký čas klidu před vypjatým obdobím 
v každé škole. Začne vrchol sezony, která uvede do praxe nové oční optiky 
a optometristy.

Na středních školách se finalizuje známkování, aby se mohl studentům 
vystavit účet za jejich celoroční práci, jsou rozběhlé maturity – velký test, který 
si všichni budou pamatovat celý život. Na vysokých školách začíná zkouškové 
období, i zde budou studenti při zápočtech a zkouškách skládat účty za svoji 
práci v letním semestru a celém školním roce. 

Maturanti a ti, kteří odevzdali bakalářské nebo diplomové práce, udělají 
životní krok trochu do neznáma. Na absolventy čeká vstup do praxe – nová 
práce, noví spolupracovníci, nová zodpovědnost. Anebo soutěž, kdo lépe 
zvládne přijímačky a další studium. 

Součástí dění v tomto hektickém období jsou i učitelé. Každý, kdo se v této 
roli ocitá, zná svoji zodpovědnost – za to, aby ocenil dobré výsledky či poukázal 
na ty, kteří si během školního roku neujasnili svoje priority. Těch druhých je na-
štěstí méně. Stejně jako studenti při maturitách a státních zkouškách procházejí 
i učitelé testem s otázkou, zdali předali studentům potřebný objem informací, 
zkušeností, dovedností a spravedlivě je hodnotili. I oni nesou svůj díl zodpověd-
nosti. Přesto, že sedí na druhé straně lavice a při maturitách a státnicích jsou ve 
své roli výjimečně v početní přesile, jejich napětí a emoce z každého výsledku 
jsou podobné jako u studentů. Zkušenosti mi říkají, že pozitivní pocity v těchto 
situacích převažují, naděje a očekávání dobrého výsledku zkoušek jsou na obou 
stranách lavice většinou naplněny.

Každý z úspěšných studentů, absolventů, jejich rodičů i učitelů bude prožívat 
v době čtení těchto řádků pocity zvládnuté etapy života s očekáváním, co dál. 

Přeji všem pozitivní vidění budoucnosti.

RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.
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Dejte zákazníkům možnost vyzkoušet 
brýlové čočky ještě před jejich zakoupením

Zažijte  
novou  
technologii

S využitím skutečné hodnoty dioptrií daného zákazníka Vám Hoya Vision 
Simulator umožní předvést vysoce přesné 3D znázornění optických vlivů 
různých designů a úprav brýlových čoček. Hoya Vision Simulator ruší hranici 
mezi reálným a virtuálním světem tak, aby si zákazník ještě před nákupem mohl 
vybrat to řešení, které bude nejlepší pro zlepšení jeho vidění.
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ZPRÁVY REDAKCE   

Brýle s nastavitelným 
zvětšováním obrazu

Firma Adlens uvedla v únoru na evropský trh novinku 
Adlens Select – brýle, které umožňují individuální zvět-
šování obrazu.

V brýlích je použita unikátní technologie Alvarez, 
díky které mají nastavitelný rozsah dioptrií od –4 D do 
+5 D. Volba vyššího zvětšení umožňuje dalekozrakým 
zákazníkům vidět a číst i jemnější detaily.

Brýlovou čočku lze jednoduše a plynule nastavit 
na blízkou či střední vzdálenost nebo do dálky pomocí 
malého ručně ovládaného zaostřovače na očnici. Rafino-
vané řešení stranic podtrhuje aerodynamický vzhled brýlí 
a současně umožňuje bezpečné nošení.

Po úspěšném uvedení obdobného výrobku na trh 
v Japonsku, kde se setkal s kladným ohlasem, se brýle 
Adlens Select dostávají i na evropský trh, a to hned 
v několika barvách – černé, průsvitně bílé, kaštanové, 
modré a švestkové.

„Nastavitelné brýle jsou jednoduchým řešením pro 
lidi, kteří jsou frustrovaní tím, že se jim mění ostrost 
zraku. Věříme, že brýle Adlens Select budou znamenat 
velkou výhodu pro dalekozraké zákazníky, kteří potře-
bují větší zvětšení pro vidění na blízko,“ uvedla Dr. Karen 
Fitchettová, ředitelka produktového managementu ve 
společnosti Adlens.

Firmu Adlens, která má zkušený tým odborníků na 
vývoj nových možností korekce vidění, založil v roce 2005 
v Oxfordu filantrop James Čen. S tím souvisí i důraz na 
sociální cítění této společnosti – je partnerem nadace 
Vision for a Nation, jejímž cílem je zajistit přístup k péči 
o zrak a cenově dostupné pomůcky postupně potřebným 
státům, počínaje Rwandou.

Redakce
Foto: ZED_COMM

Jubilejní ročník Hoya 
Univerzity 2016

Poslední dubnový víkend patřil vzdělávací akci Hoya 
Univerzita. Jubilejní 10. ročník se konal v osvědčeném Relax 
& Sport resortu Vista Dolní Morava, kam se tato pověstná akce 
vrátila po třech letech.

Celý pracovní víkend probíhal v neformální přátelské 
atmosféře, krásné prostředí podporovalo koncentraci účast-
níků na rozsáhlý odborný program, který přinesl zajímavé 
přednášky i mnoho workshopů vedených osvědčenými 
i zcela novými lektory. 

Těžiště programu bylo letos v moderních technologiích, 
které jsou pro nezávislé optiky klíčem k udržení a zvýšení 
počtu zákazníků. Společnost Hoya představila množství ná-
strojů, které mohou nezávislé optiky využít ke své prezentaci 
a reagovat tím na tlak ze strany řetězců. Účastníci univerzity 
měli možnost vyzkoušet Hoya Vision Simulator, seznámit se 
s novými trendy i prověřenými postupy v on-line komunikaci. 
Představeny byly rovněž moderní aplikace, které rozvíjejí 
novou kvalitu komunikace se zákazníky. 

Samostatná přednáška byla věnována souhrnu doporu-
čených postupů zaměřených na rozpoznání stále rozvinu-
tějších osobních potřeb zákazníka. Zájmu účastníků se těšil 
přístroj EasyScan, který je nástrojem pro podporu kontinuity 
péče o vidění zákazníka a přispívá k dlouhodobé spolupráci 
optika a klienta. 

Doprovodný program v předvečer prvního máje se nesl 
v duchu čarodějné filipojakubské noci a hotel zaplnili velcí 
i malí kouzelníci a čarodějky.

Těšíme se na již 11. ročník Hoya Univerzity 2017, který se 
bude opět konat v tradičním termínu na konci dubna a na 
který vás již nyní srdečně zveme.

HOYA Lens CZ a.s.
Foto: archiv firmy
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DO DÁLKY

OBJEVTE SUPER OSTRÉ VIDĚNÍ NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI - BEZ NÁMAHY.

NA  BLÍZKO
NA STŘEDNÍ

VZDÁLENOST

Nabídka platí ve vybraných optikách 
do 30. 6. 2016.

Pro více informací k obchodním podmínkám 
a nákupním cenám kontaktujte naše zákaznické centrum Essilor
CZ: +420 800 555 884  
SK: +421 800 137 087
www.varilux.cz, www.varilux.sk

www.facebook.com/
essilorczech, 
essilorslovakia

www.youtube.com,
kanál Essilor CZ;
Essilor Slovakia

ČOO d b 16 b lk i dd 1 29 04 2016 11 08 52
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INFORMACE 
ze Společenstva
Metodika pro oční 
optiky a Metodika 
pro optometristy

Představenstvo SČOO ve spolupráci 
se společností re-medical vyhotovilo 
brožuru Metodika pro oční optiky, ve 
které se podrobně vysvětlují práva 
a povinnosti provozovatelů očních 
optik podle právních předpisů platných 
k březnu 2016.

Věříme, že Metodika pro oční optiky, 
která poprvé v historii oboru zevrubně 
mapuje veškerou legislativu vztahující 
se k provozování oční optiky, vám bude 
důležitým pomocníkem v podnikání.

Každý člen SČOO obdržel zdarma 
jeden výtisk metodiky poštou. Další výtisky 
si členové mohou zakoupit na sekretariátu 
Společenstva za 70 Kč plus DPH a poš-

tovné, celkem tedy za 105 Kč za výtisk, 
nečlenové za 140 Kč plus DPH a poštovné, 
celkem tedy za 190 Kč za výtisk. 

Metodika je zároveň pouze pro členy 
SČOO zveřejněna v elektronické formě 
v neveřejné části webu Společenstva 
(www.scoo.cz). 

Nyní je rozpracovaná obdobná 
Metodika pro optometristy, jejíž zveřej-
nění předpokládáme ve druhé polovině 
letošního roku.

Metodika SČOO ke splnění 
ohlašovací povinnosti pro 
výrobce IZZP

Ohlašovací povinnost pro výrobce 
individuálně zhotovovaných zdravot-
nických prostředků (IZZP) do registru 

RZPRO (www.rzpro.cz) stále trvá. Týká 
se fyzických a právnických osob pro-
vozujících oční optiku, které se neza-
registrovaly před 31. březnem 2015 
na Ministerstvu zdravotnictví a dosud 
se nezaregistrovaly na Státním ústavu 
pro kontrolu léčiv (SÚKL). Nově musí 
registrace proběhnout prostřednictvím 
SÚKL. Společenstvo se rozhodlo v tomto 
pomoci svým členům a poskytnout jim 
metodiku k úspěšnému splnění ohlašo-
vací povinnosti. Více informací lze nalézt 
na www.scoo.cz (ve veřejné části webu).

Změny v organizaci 
veletrhu OPTA

Jsme velmi rádi, že OPTA 2016 
proběhla úspěšně. Veletrhy opět 

STRÁNKY SČOO   autor: Ing. Pavel Šebek
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získávají na významu a popularitě, 
o čemž svědčí rozšiřování výstavní 
plochy i zvyšování návštěvnosti ve-
letrhu. Nedílnou součástí veletrhů se 
stal společenský večer OPTA Party, 
který se letos extrémně vydařil a řada 
z 950 účastníků se při něm bavila až 
do ranních hodin. Děkujeme tímto 
veřejně jak a.s. Veletrhy Brno jako 
spoluorganizátorovi party, tak ge-
nerálním sponzorům, společnostem 
Safilo a CooperVision, které k úspěchu 
akce velmi výrazně přispěly.

Rozsah veletrhů již zřejmě nikdy 
nebude srovnatelný se zlatou érou 
90. let, přesto však OPTA dokazuje, že 
se může jednat o hezkou, zajímavou 
a přínosnou událost, a to jak pro obor, 
tak i pro vystavovatele.

Přípravy letošního ročníku OPTY 
však provázely komplikace a mnohé 
požadavky vystavovatelů i Společen-
stva jako spolupořadatele nebyly ze 
strany organizátora vyslyšeny.

Je nám proto potěšením vám 
oznámit, že při našem květnovém 
jednání s vedením a.s. Veletrhy Brno 
byly akceptovány dlouhodobě uplat-

ňované připomínky a návrhy vystavo-
vatelů i Společenstva a OPTA 2017 tak 
proběhne v důstojnějším pavilonu V. 
Její přípravy povede nový realizační 
tým v čele s Ing. Gabrielou Císařovou 
(ředitelkou projektů Styl a Kabo, tedy 
veletrhů módy a obuvi). Organizační 
kontinuitu OPTY bude zajišťovat Ing. 
Bohuslava Knopová. Tento krok je vel-
mi slibným náznakem změny přístupu 
k veletrhu OPTA ze strany vedení a.s. 
Veletrhy Brno.

Kongres OPTOMETRIE–
OPTIKA 2016

Již 11. ročník vzdělávacího kon-
gresu OPTOMETRIE–OPTIKA 2016 pro-
běhne 17.–18. září 2016 v prostorech 
Stavební fakulty Českého vysokého 
učení technického v Praze, na adrese 
Thákurova 7/2077, Praha 6 – Dejvice. 
Společenstvo letos organizuje tento 
kongres ve spolupráci s Fakultou bio-
medicínského inženýrství ČVUT, která 
vyučuje obor optika a optometrie 
(v Kladně).

Po odborné stránce bude letos 
kongres zaměřen na binokulární vidění 
a refrakci i korekci jeho nedostatečnos-
ti. Program, opět ve formě několika 
společných přednášek a množství 
seminářů pro menší počet účastníků, 
bude rozdělen pro tři úrovně účastní-
ků: oční optik, optometrista-začáteč-
ník a optometrista-pokročilý. Mluvit 
a diskutovat se tedy bude o mnohých 
tématech, od zábrusu prizmat a spe-
cifik jejich prodeje až po analýzy bi-
nokulární funkce zrakového systému 
a zrakový trénink. Kongres umožní 
optometristům získat kredity v rámci 
povinného celoživotního vzdělávání 
a pro optiky bude opět zdrojem no-
vých poznatků z oboru.

Podrobné informace ke kongresu 
včetně registrace budou zveřejněny na 
www.scoo.cz v průběhu května.

Ing. Pavel Šebek
tajemník SČOO
scoo@scoo.cz

11. vzdělávací kongres zařazený do kreditního systému

téma kongresu

Binokulární vidění

17. - 18. září 2016
v Praze 
Stavební fakulta Českého vysokého učení technického 
v Praze (ČVUT, Thákurova 7/2077, Praha 6 - Dejvice)

Informace ke kongresu, včetně možnosti on-line registrace, 
budou zveřejněny na www.scoo.cz v průběhu května.

Společenstvo českých optiků a optometristů ve spolupráci 
s Katedrou přírodovědných oborů Fakulty biomedicínského 
inženýrství ČVUT pořádá
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NOVÉ VEDENÍ 
SČOO 
SE PŘEDSTAVUJE
V  červnu loňského roku bylo 

na mimořádné volební valné 
hromadě zvoleno dvanáct osob, 
které budou působit ve vedení 
SČOO v období 2015–2019. Na 
první schůzi v  červenci 2015 
pak byli zvoleni noví členové 
představenstva a revizní komise. 
Jednotlivé zástupce obou hlav-
ních orgánů Společenstva vám 
budeme postupně představovat 
na stránkách našeho časopisu, 
a to prostřednictvím odpovědí na 
několik otázek. V tomto čísle při-
nášíme odpovědi Jany Červené 
a Petra Klingra.

1.  Proč jste se začal/a  věnovat opti-
ce, co Vás přivedlo k této profesi? 
Máte takzvaně „optiku v  rodině“, 
pokračujete v  tradici rodinného 

podniku, nebo jste první, kdo se 
v rodině optice věnuje?

2.  Co je podle Vás největší „bolest“ obo-
rů optika a optometrie v současné 
době?

3.  Proč jste se rozhodl/a kandidovat do 
předsednictva SČOO?

4.  Jaké hlavní cíle hodláte z pozice své 
funkce prosazovat?

5.  Jaké rady byste dal/a  studentům, 
kteří zahajují studium a  chtějí se 
věnovat stejnému oboru jako Vy?

6.  Co Vás ve Vaší práci naposledy pře-
kvapilo, ať už mile, nebo nepříjemně?

7.  Máte v  profesním životě vytčený 
nějaký cíl? Jaký? A podařilo se Vám 
jej dosáhnout?

8.  Co Vám na Vaší práci přináší největší 
uspokojení?

9.  Jaké je Vaše krédo pro úspěšné pod-
nikání?

10.  Co (nebo kdo) Vám dodává vnitřní 
sílu a energii? Jak relaxujete?

Jana Červená
oční optička, optometristka
členka představenstva SČOO

STRÁNKY SČOO   autor: redakce 
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1. V roce 1977 v oční optice v Jeseníku 
hledali někoho, kdo by šel studovat na 
očního optika. Právě jsem odmaturovala 
a nevěděla jsem, co bude dál. Tip na oční 
optiku přišel včas. Ráda jsem šila oble-
čení na sebe, kamarádky i rodinu. Měla 
jsem blízko k ručním pracím. Doma měl 
tatínek dílnu, kde jsem často něco děla-
la – šroubovala, pilovala, vrtala – a tak mi 
přišla práce v oční optice zajímavá, proto 
jsem se pro ni rozhodla. Optiku máme 
jako rodinnou firmu, pracuji s manželem 
i dcerou a dvěma kolegyněmi.

2. Problémy vidím v tom, že se do oboru 
dostali lidé, kteří nedělají práci pro lidi 
pořádně, nevidí profesi očního optika 
jako službu lidem. Neuznávám výrobu 
brýlí přes internet, nepovažuji ji za indi-
viduál, ale za zmetky na úrovni hotovek.

3. Když jsem byla navržena, řekla jsem si, 
že zkusím udělat maximum pro profesi 
očního optika. Chci pomoci mladým 
lidem, kteří nemají ještě tak velké zkuše-
nosti. Dcera je také oční optička, opto-
metristka, mám se tedy pro koho snažit. 

4. Nastavit jasná pravidla v podnikání 
oční optik, optometrista, která by se 
neobcházela. Zlepšit spolupráci mezi oč-
ními optiky, optometristy a očními lékaři. 

5. Studentům bych doporučila, aby chodili 
hned po prvním ročníku na praxi do očních 
optik, učili se a zajímali se více o práci s lidmi. 
Empatie je velmi důležitá, ale zároveň je 
potřeba, aby si zachovali profesionalitu.

6. Milé je, že mě práce v optice pořád 
baví. Překvapují mě zákazníci, kteří si ne-
chají udělat brýle po internetu a potom 
chtějí servis v nejbližší optice...

7. Mám cíl ve Společenstvu – ochranu obo-
ru oční optik. Doufám, že se mi to podaří.

8. Spokojení zákazníci, kteří se vracejí.

9. Kvalita, spokojenost zákazníků, spoko-
jenost zaměstnanců, soudržnost v oboru.

10. Relax v přírodě, jízda na koloběžce, 
procházky se psem, plavání, zahradni-
čení, spánek.

Petr Klingr, DiS.
oční optik, optometrista
člen představenstva SČOO

1. U nás je optika téměř celorodinnou 
záležitostí. Můj tatínek začal studovat 
optiku v půlce padesátých let, pak násle-
dovala jeho sestra. Mí rodiče se seznámili 
na škole a jsou oba optici. Moje teta si 
vzala také optika a oba jejich synové 
pracují v optice. Dokonce i moje sestra 
pracuje v optice. No a moje dcera vystu-
dovala „Alšák“. Takže se dá říct, že u nás je 
optika opravdu velmi rodinná záležitost.

2. Asi stejná bolest jako u ostatních ře-
mesel v EU. Se snahou vše  obejít, udělat 
to přes internet a neznalostí základních 
dovedností oboru se šíří neumětelství, 
které deklasuje řemeslo jako takové. 
Pod dojmem, že „to je přeci jednoduché, 
to zvládne každý“ pracují v oboru lidé, 
kteří prostě vzdělání a patřičné znalosti 
v oboru nemají. 

3. I to, co jsem uvedl v předešlé odpo-
vědi, bylo jedním z důvodů, proč jsem 
kandidoval. Aby došlo k opravdové 
„očistě“ oboru. Aby se optika provo-
zovala v prostorách k tomu určených 
a aby v oboru pracovali lidé, kteří ty 
znalosti a zkušenosti mají a opravdu jsou 
schopni svým zákazníkům pomoci a ne 
se na ně jen koukat jako na „otevřenou 
peněženku“.

4. Asi se stále opakuji, ale hlavně tu čis-
totu oboru. Aby bylo jasné, kdo je optik 
a optometrista. Abychom mohli být na 
své řemeslo hrdí a aby veřejnost věděla, 
co děláme a že to děláme dobře. 

5. Každé řemeslo je v podstatě řehole 
a to naše je krásné v tom, že lidem 
pomáháte s jednou z nejdůležitějších 
věcí. Tedy s tím, aby dobře viděli. A ten 
dobrý pocit z toho, že jste někomu 
pomohl, je velice motivující. Navíc 
v předmětu přístrojová optika při vý-
počtech objektivů najednou zjistíte, že 
chcete vědět, jak to opravdu funguje. 
No a pak už je jen krok k tomu vzít 
fotoaparát a začít fotit. A obstarat si 
další „lásku“ na celý život. 

6. Staré přísloví praví, že „kdo bývá 
připraven, nebývá překvapen“. Spíše 
než překvapí mě tedy opravdu potěší, 
když se lidé vracejí s tím, že minule 
jsme jim pomohli, a tak nám důvě-
řují a opět chtějí pomoci s problémy 
se svým viděním.

7. Upřímně, při „vytyčování cílů“ se mě 
„páskuje střelivo“. Ta doba vytyčování, 
překračování a naplňování už je snad 
pryč. Co tak člověk chce, to je spokojený 
rodinný život, aby se i děti měly dobře 
a dařilo se jim, aby v práci vše klapalo 
a fungovalo jak má, aby se ráno nestyděl 
podívat do zrcadla a aby tu po něm něco 
smysluplného zůstalo. A jestli se toho 
podařilo dosáhnout? No něčeho snad 
ano a na ten zbytek mám, doufám, ještě 
pořád dost času.

8. Jak jsem uvedl již výše – pocit pomoci 
a dobře vykonané práce, která má smysl 
a pomáhá.

9. Poctivost, slušnost, spolehlivost, 
pracovitost.

10. Rodina, asi jako většině lidí. A potom 
koníčky, kterých také není málo, a které 
mi manželka s bezbřehou trpělivostí 
toleruje. Asi největším a prakticky ce-
loživotním koníčkem je fotografování 
a s tím spojené toulky přírodou po celém 
světě. Sbírání starých knih, map a turis-
tických průvodců, starých pivních lahví 
a domácí vaření piva. Ale nakonec stejně 
člověk usedne u „krbu rodinného“ a tam 
načerpá nejvíc sil...

Za rozhovor poděkovala redakce
Foto: z archivu J. Červené a P. Klingra
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OPTOMETRIE   autor: Mgr. David Severa

AKOMODAČNĚ-
VERGENČNÍ 
PARAMETRY 
u uživatelů výpočetní 
techniky
Používání počítačů je v po-

sledních letech stále roz-
šířenější. Jen v  českých do-
mácnostech se jejich počet 
za posledních sedm let téměř 
zdvojnásobil. S rozvojem výpo-
četní techniky došlo zároveň 
k  rozvoji skupiny specifických 
symptomů, které se souhrnně 
nazývají Computer Vision Syn-
drome (CVS). Tento stav má 
základ v  rozdílné podstatě po-
zorovaných objektů – tištěný vs. 
elektronický předmět. V praxi je 
potřeba u symptomatologických 
pacientů sledovat refrakční stav, 
akomodačně-vergenční para-
metry i ergonomii pracovního 
prostředí.

Podle sociodemografické studie 
Českého statistického úřadu (ČSÚ) z roku 
2014 je v České republice přibližně 72 % 
domácností vybavených alespoň jedním 
počítačem (graf na obr. 1). Podle Euro-
statu se Česká republika v této kategorii 
pohybuje na 17. místě z celkového počtu 
28 členských zemí EU (v roce 2014). Co 
se týká samotných uživatelů osobních 
počítačů, byl jejich podíl v ČR stanoven 
na 74 %. Uživatelem byl za účelem této 
studie označen ten, kdo použil osobní 
počítač alespoň jednou během posled-
ních tří měsíců před samotným šetřením. 
Stejné číslo pak platí i pro uživatele in-
ternetu. Toto číslo představuje přibližně 
6,4 milionu obyvatel České republiky 
starších 16 let. V každodenním kontaktu 
s osobním počítačem je přibližně 56 % 
Čechů. Vzhledem k faktu, že asi 94 % 
domácností s dětmi vlastní minimálně 

jeden osobní počítač, dá se očekávat 
vzrůstající tendence k vystavení uživa-
telů vlivům výpočetní techniky. Jelikož 
mezi osoby, které nepoužívají osobní 
počítače, patřily převážně osoby starší 
65 let, je nutné vzhledem ke stále nad-
průměrné úmrtnosti v České republice 
a ke vzrůstající digitální gramotnosti 
populace počítat s procentuálním ná-
růstem uživatelů výpočetní techniky. 

Komplex počítačového 
uživatele  

Computer Vision Syndrome (CVS) 
je souhrnné označení skupiny očních 
obtíží, pramenících ze zpravidla prodlou-
ženého používání výpočetní techniky 
[1]. Podle AOA (American Optometric 
Association) trpí takovými obtížemi 
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přibližně 70 % všech amerických kaž-
dodenních uživatelů výpočetní tech-
niky. Z hlediska zdravotní terminologie 
však není označení slovem syndrom 
zcela exaktní, jelikož syndrom označuje 
skupinu symptomů, vztahujících se ke 
specifickému onemocnění. V důsledku 
toho by pak CVS nesplňoval kritéria 
pro označení jako syndrom. Přesnější 
se v tomto případě jeví pojmenování 
komplex počítačového uživatele. Celo-
světově se však používá pojmenování 
syndrom. Mezi nejčastější cesty účinku 
videoterminálů na vizuální systém lid-
ského oka patří působení emitovaného 
spektra elektromagnetického vlnění, 
nevhodná ergonomie pracovního pro-
středí a jeho osvětlení, nekorigovaná 
refrakční vada a neodpovídající výkon 
akomodačního a vergenčního systému. 
Z celkově působících faktorů je možné 
doplnit okolní teplotu a vzdušnou vlh-
kost. Podle Hayese (2007) navíc existuje 
přímá úměra mezi délkou působení 
výpočetní techniky na uživatele a úrovní 
zrakového nepohodlí [2]. Rossignol et al. 
(1987) navíc stanovuje čtyři hodiny jako 
významnou časovou hranici pro pravdě-
podobný rozvoj příznaků CVS. Bolesti očí 
se pak podle autora ve významnějším 
měřítku objevují po sedmi hodinách 
práce s počítačem [3]. 

Scheiman a Wick (2008) kategorizují 
příčiny potíží spojených s používáním vý-
početní techniky do čtyř základních pod-
kapitol – refrakční stav, binokulární vidění, 
celkové zdraví a zdraví očí, ergonomie. 

Kromě několika hlavních příčin, 
uvedených výše, existuje škála dalších 
faktorů, které přispívají k urychlení 
vzniku, popř. trvání příslušných projevů. 
Patří mezi ně již zmíněná délka zátěže 
a úroveň vizuálních schopností uživa-
tele. Pod tímto pojmem si lze představit 
úroveň okulomotorických funkcí, věkem 
podmíněné změny očních tkání, korekce 
přítomné ametropie, přesnost akomo-
dační a vergenční odezvy a zároveň 
koordinaci akomodačně vergenčních 
schopností. Přestože se dá očekávat 
odeznění celkových a očních příznaků 
po ukončení práce na počítačových 
zařízeních, existuje určitá pravděpodob-
nost, že řada příznaků (převážně těch 
pramenících z akomodačního podkladu) 

může přesto, alespoň v omezeném roz-
sahu a intenzitě, dále přetrvávat. Naopak 
při pokračující zátěži se dá očekávat 
prodloužení a celkové prohloubení 
potíží. Toto je třeba podpořit znalostí 
o fungování vlastní akomodace a jejích 
vlastnostech [1].

Obecně pak z uvedených příčin mohou 
vyplývat následující příznaky:
 • bolesti hlavy,
 • zamlžené vidění,
 • slzení,
 • pálení a řezání očí,
 • červené oko,
 • syndrom suchého oka,
 • bolesti krční páteře,

 • únava očí,
 • ospalost,
 • obtížná koncentrace,
 • ztráta pozornosti s narůstajícím 
časem,

 • přeskakování čteného textu a obtíž-
ná orientace v něm,

 • diplopie.

Na vznik uvedených příznaků má za-
jisté vliv i již zmíněná nekorigovaná ame-
tropie. V tomto ohledu je rozhodující 
přítomnost hypermetropie a některých 
typů astigmatizmu. Dá se očekávat, že 
hodnota nekorigované hypermetropie 
přibližně odpovídá hodnotě naddimen-
zované akomodace a tedy spotřebované 
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obr. 1  Vybavení českých domácností osobním počítačem (zdroj: ČSÚ 2014).
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obr. 2  Ergonomické uspořádání pracovního prostředí uživatele osobního počítače.
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akomodační rezervy. Při nedodržení 
přibližně jedné třetiny akomodační šíře 
jako rezervy se jedná o možný spouštěč 
akomodační únavy [11].

Kromě nekorigované refrakční 
vady může být poměrně častou příči-
nou obtíží nevhodné použití korekční 
pomůcky. Tento stav si lze představit 
jako práci s počítačem u nositele 
bifokálních brýlí – presbyopa, který 
kompenzačně zaklání hlavu a přibližuje 
se k monitoru tak, aby umístil pozoro-
vanou obrazovku do oblasti segmentu 
na čtení, navíc v primárně korigované 
čtecí vzdálenosti. Daná situace může 
vyplývat nejen z nepochopení principu 
korekce nositelem, ale bohužel také 
z absence poradenství ze strany očního 
specialisty či očního optika. Doporučení 
by mělo směřovat spíše do kategorie 
progresivních brýlových čoček, popř. 
k vhodně nastavené jednoohniskové 
variantě brýlí.

Z hlediska ergonomie pracoviště 
s počítačem (obr. 2) často nevyhovuje 
nárokům dětských uživatelů, u kterých 
se mohou ještě častěji rozvíjet nejen 
problémy očního, ale i pohybového 
aparátu. Typické jsou bolesti a vývojo-

vé abnormality v oblasti ramen, krční 
páteře apod.

Akomodace a vergence  

Mezi nejčastěji monitorované funk-
ce akomodačního systému patří akomo-
dační amplituda, akomodační snadnost, 
zpoždění akomodace a předstih ako-
modace, resp. akomodační přesnost. 
Ve světle moderní doby se dnes v op-
tometrické praxi tyto parametry zjišťují 
za poněkud nepřirozených podmínek. 
V reálném životě se totiž poměr časů, 
kdy jedinec pracuje s tištěným textem 
a s textem na obrazovce počítače, popř. 
smartphonu, stále výrazněji posunuje ve 
prospěch výpočetní techniky. I z toho 
důvodu se odborná oftalmologická 
společnost stále více a podrobněji 
zaměřuje na stav a chování zrakového 
systému za podmínek, které nejsou pro 
lidský organizmus primárně přirozené, 
tedy při pohledu na digitální obraz – dis-
plej. Předmětem mnohých studií bývá 
především srovnání normativních dat, 
získaných v minulých dobách dosud ob-
vyklou cestou (pomocí tištěných testů) 

s hodnotami naměřenými při pohledu 
na obrazovku. Studie z roku 2002 se 
například zabývala srovnáním přesnosti 
akomodační odpovědi (měřeno po-
mocí optometru) u mladých emetropů 
při pohledu na stejně velký předmět 
v podobě tištěného a elektronického 
textu. Přibližně 80 % osob vykazovalo 
o 0,33 D nižší hodnoty akomodační 
odpovědi při pohledu na písmo na 
monitoru. Dá se tedy hovořit o narůs-
tajícím zpoždění akomodace, přičemž 
hodnota akomodační šíře nebyla li-
mitujícím faktorem [5]. V praxi bývá 
často zvažováno použití, resp. navýšení 
přídavku do blízka z důvodu eliminace 
příznaku syndromu počítačového uži-
vatele. S ohledem na výsledky uvedené 
studie by však byl tento krok zbytečný, 
z hlediska některých způsobů korekce 
dokonce kontraproduktivní. Většina 
vyšetřovaných totiž nepociťovala vyšší 
potřebu akomodovat. Úprava přídavku 
do blízka se v tomto případě jeví jako 
logická spíše pro práci s tištěným tex-
tem. Zvýšení, popř. aplikace přídavku 
do blízka se naopak jeví užitečné v pří-
padech esoforie s vysokou hodnotou 
AC/A poměru, při řešení presbyopie 
nebo akomodační insuficience. O dva 
roky později se objevila studie (Penisten 
2004), která přináší zcela opačné výsled-
ky. Bylo zjištěno, že vzrůstající hodnota 
akomodačního zpoždění (= klesající 
akomodační odpověď) se projevuje při 
pohledu na tištěný text. Dioptrický rozdíl 
zde dosahoval až statisticky významné 
hodnoty 0,92 D. V tomto případě byly 
výsledky zjišťovány pomocí dynamické 
retinoskopie. 

Peres (2015) se zabýval měřením 
akomodační amplitudy a akomodační 
snadnosti u uživatelů počítače. Výsled-
kem jeho studie byl normální nález 
akomodační amplitudy ve srovnání 
s hodnotou podle Hofstetterovy formu-
lace a snížená akomodační snadnost. Již 
v úvodu tohoto článku byl zmíněn čas 
jako jeden z mnoha faktorů, které mají 
vliv na vznik příznaků. S narůstajícím ča-
sem totiž dochází k úbytku vergenčních 
schopností, tedy pozitivních a negativ-
ních fúzních rezerv [9]. Následkem toho 
se upravuje stav fixační disparity směrem 
do exo odchylky [10].
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Rozdíl ve způsobu vidění tištěného 
znaku a znaku na obrazovce spočívá již 
v principu tvorby znaku samotného. Za-
tímco kvalitně vytištěné písmo v detailu 
představuje ohraničenou a kontinuálně 
probarvenou plochu slitých bodů s jem-
ným rozlišením vysoko nad minimem 
separabile lidského oka (bodovou 
strukturu je možné rozeznat spíše na 
mikroskopické úrovni), detail digitál-
ního písma na obrazovce je poněkud 
hrubší. Každý znak je sestaven z množiny 
jednotlivých bodů (pixelů), kde každý 
pixel nese ve své ploše proměnlivý jas. 
Ten se od centra pixelu k jeho periferii 
postupně snižuje. Tato vlastnost je pří-
činou obtížnějšího zaostření lidského 
oka na takový znak. Úroveň akomodace 
je v tomto případě obtížně udržitelná, 
její úroveň klesá na tzv. klidovou úroveň 
akomodace a systém oka je tak zaostřen 
na bod ve virtuálním prostoru za moni-
torem. Toto je však podnětem pro opa-
kovanou aktivaci akomodace a posun 
předmětové roviny na požadovanou 
rovinu monitoru, resp. pixelu. Popsané 
střídání akomodační odpovědi během 
pohledu na displej postupně vyvolává 
únavu svalů akomodačního aparátu 
a zároveň svalů okohybných, které 
kvůli nebezpečí vzniku diplopie udržují 
úroveň vergence v rovině předmětu 
(monitoru). Obtížnost zaostření je dána 
také absencí fyzického kontaktu uživa-
tele s předmětem (monitorem). Tištěný 
text, který čteme, držíme v ruce, což 
nám napomáhá proximálně odhadnout 
potřebu akomodační odpovědi, zatímco 
k fyzickému kontaktu s monitorem vět-
šinou nedochází. Chybějící spolupráce 
oko-ruka vstupuje do celé problematiky 
jako další zatěžující faktor.

Závěr  

Na základě mnoha studií, realizo-
vaných během několika uplynulých 
desetiletí, se stále nedaří efektivně 
pojmenovat a shrnout optické, vizuální 
a optokinetické jevy, které by přehledně 
charakterizovaly skupinu uživatelů výpo-
četní techniky. Vcelku přesně však doká-
žeme změřit či jinak zaznamenat většinu 
parametrů akomodačního, vergenčního 

a okulomotorického aparátu a na zá-
kladě jejich analýzy potom doporučit 
nutnost a způsob řešení potenciálního 
problému. Je tedy na zvážení každého 
praktika, zda a kolik dílčích testů zařadit 
do koncepce vlastního vyšetření. Tento 
individuální způsob se prozatím ukazuje 
stále jako nejspolehlivější. Cestu k řešení 
totiž představuje analýza okulomoto-
rických funkcí, řešení refrakčního stavu, 
optimalizace binokulárních funkcí, kon-
trola zdravotního stavu zrakového apa-
rátu, zohlednění ergonomických nároků 
a v neposlední řadě odborná konzultace 
ohledně použití aplikované korekce.

Mgr. David Severa
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně
severadavid@seznam.cz
Grafické podklady: archiv autora, Adobe Stock
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ZAJÍMAVOSTI   autor: redakce 

OČNÍ OPTIKA 
V NĚMECKU
Vývoj oboru oční optika v sou-

sedním Německu jsme 
sledovali pravidelně již v minu-
lých letech. Jednak se jedná 
o největší evropský optický trh, 
jednak němečtí optici disponují 
přesnými statistickými informa-
cemi. Oborový svaz německých 
optiků (ZVA) zveřejnil na začát-
ku letošního roku přehledná 
čísla, která vyplynula z průzku-
mu provedeného mezi očními 
optikami v období od 1. září do 
10. října 2015. 

Dotazník byl rozeslán e-mailem do 
více než 6500 očních optik, průzkumu 
se zúčastnilo 986 provozoven, což je 

téměř 10 % z celkového počtu očních 
optik (bez řetězců).

V Německu nosí brýle více než 
40 milionů lidí, což jsou téměř dvě 
třetiny dospělého obyvatelstva. Počet 
nositelů brýlí je v posledních deseti 
letech trvale vysoký, ve věkové skupině 
20 až 29 let se jejich počet dokonce za 
posledních 60 let zdvojnásobil (graf 1). 
Stále více se nosí také kontaktní čočky 
(tab. 1).

V Německu má 93 % majitelů provo-
zoven titul mistr oční optiky, jejich prů-
měrný věk je 52,3 roku. U zaměstnanců 
činí průměrný věk 43,1 let, přičemž 71 % 
všech zaměstnanců jsou ženy (u majitelů 
optik je tomu naopak, tam celých 74 % 
tvoří muži).

Průměrná velikost provozovny opti-
ky činí 118,4 m2, prodejní plochy 74,9 m2. 
V průměru téměř polovina provozoven 
se nachází v obcích do 20 000 obyvatel. 
Podíl optik, které jsou členem nákupní-
ho nebo marketingového sdružení, se 
v letech 1992–2010 neustále zvyšoval, 
v posledních letech se však tento vývoj 
mění – podíl optik, které nejsou členem 
žádné takové skupiny, vzrostl z 28 % 
v roce 2010 na 32 % v roce 2014. 

Struktura obratu

Z vývoje v posledních dvaceti letech 
vyplývá, že podíl podniků s čistým ob-
ratem do 250 000 eur ročně klesá – za-
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tímco v roce 1992 činil tento podíl 58 %, 
v roce 2014 je to 45 %. Současně  se zvýšil 
podíl podniků s obratem do 500 000 eur 
ročně, a to na 41 % v roce 2014 (tab. 2).

Vývoj obratu

Hlavní podíl na obratu očních optik 
má prodej brýlí (76,6 %), druhý největší 
podíl tvoří prodej kontaktních čoček 
(8,6 %). Během posledních 12 let se podíly 
jednotlivých druhů zboží přesunuly – za-
tímco prodej brýlové optiky mírně poklesl, 
podíl prodeje kontaktních čoček, sluneč-
ních brýlí nebo zvětšovacích pomůcek 
nepřetržitě roste (tab. 3). Průměrný čistý 
obrat z jedné optiky činí podle aktuálního 
průzkumu 335 100 eur. Celkem 91 % op-
tik aplikuje kontaktní čočky, ve 3 % optik 
se čočky pouze vydávají, ale neaplikují 
(tab. 4). Ve 44 % optik nabízejí nositelům 
kontaktních čoček systém „předplatného“. 
Průměrný počet aplikací je 155 za rok 
(v optikách s obratem do 125 000 eur je 
to 50 aplikací ročně, v optikách s obratem 
nad 750 000 eur pak 608 aplikací za rok).

Brýlové obruby

Více než polovinu prodaných brýlových 
obrub tvoří kovové obruby – v roce 2014 
se jich prodalo 54,8 %, v roce 2012 to bylo 
58,3 %. Jejich podíl tedy mírně klesá, zatím-
co počet prodaných plastových obrub se 
naopak zvyšuje – v roce 2012 tvořily 20,7 %, 
o dva roky později jejich podíl vzrostl na 
27,6 %. Vázané obruby tvoří 4,0 %, obruby 
vrtané 2,4 % prodaných brýlových obrub.

V kategorii brýlových čoček jasně 
převažují plastové čočky – v roce 2014 
tvořily 93,5 % všech prodaných brýlo-
vých čoček, zatímco minerálních čoček 
se prodalo pouze 6,5 %.

Vybavení provozoven

Velké změny zaznamenalo v po-
sledních letech používání internetu. 
Webovou stránku má 87 % optik (v roce 
2010 to bylo 78 %), téměř 39 % optik je 
zastoupeno na sociálních sítích, jako je 
např. Facebook nebo Twitter (v roce 2010 

to bylo pouze 15 %). Pouhých 6 % optik 
má vlastní internetový obchod.

Zábrus brýlových čoček
V oblasti výroby brýlí, konkrétně 

zabroušení skel, došlo rovněž k výrazné 
změně. V průměru 25 % korekčních brý-
lových čoček se zabrušuje mimo vlastní 

provozovnu oční optiky (v roce 2010 
to bylo pouhých 15 % čoček). Přibližně 
47 % provozoven tuto možnost zásadně 
nevyužívá, 21 % optik nechává až 5 % 
brýlových čoček zabrousit externě. Na 
druhou stranu v průměru 10 % optik 
nechává zabrousit 100 % brýlových čo-
ček. Tuto možnost více využívají menší 
firmy (17 % provozoven s ročním čistým 

graf 1 Počet nositelů brýlí mezi dospělým obyvatelstvem.

obyvatelé 
nad 16 let 

63,5 %

muži nad 
16 let 
59,0 %

ženy nad 
16 let 
67,0 %věková 

skupina 
20–29 let 

32,0 %
222222

věková 
skupina 

30–44 let 
38,0 %

vě

věková 
skupina 

45–59 let 
73,0 %

věková sku-
pina 60 let 

a více 
92,0 %

2008 2010 2012 2014

Celkový obrat optického maloobchodního trhu (mld. eur) 4,734 4,916 5,165 5,416 

   z toho:

– brýlová optika vč. služeb a oprav 3,828 4,006 4,225 4,433

– kontaktní čočky vč. roztoků 0,411 0,396 0,402 0,423

–  ostatní (služby, zvětšovací pomůcky, doplňkové zboží) 
vč. naslouchadel a příslušenství 0,495 0,515 0,538 0,560

Počet prodaných brýlí (mil. kusů) 11,0 11,0 11,3 11,5

Počet provozoven očních optik 11 820 11 960 12 030 11 950

Počet zaměstnanců v optikách vč. majitelů 48 700 48 900 49 000 48 700

tab. 1  Základní údaje o stavu oboru v Německu v letech 2008–2014 (zdroj: www.zva.de/
branchenkennzahlen).

Podnik s ročním obratem 1992 2002 2010 2014

do 125 000 eur 19 % 15 % 20 % 15 %

do 250 000 eur 39 % 38 % 31 % 30 %

do 500 000 eur 34 % 33 % 37 % 41 %

do 750 000 eur 6 % 10 % 8 % 9 %

nad 750 000 eur 2 % 4 % 4 % 5 %

tab. 2  Rozložení provozoven podle výše obratu (zd  roj: www.zva.de).
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obratem do 125 000 eur využívá externí 
zábrus čoček stoprocentně).

Shrnutí

Pokud se chce optika prezentovat 
veřejnosti, je dnes již nezbytné mít 
vlastní webovou stránku – přeneseně 

řečeno je to digitální výloha obchodu 
a základní předpoklad k tomu, aby po-
tenciální zákazníci optiku na internetu 
našli. Zatímco mít webové stránky je 
povinností, být na sociálních sítích je 
na svobodném rozhodnutí majitele. 
Většina obchodů si tuto skutečnost 
uvědomuje a počet optik, které mají 
webové stránky nebo jsou na Face-

booku či Twitteru, se značně zvýšil. 
A v nadcházejících letech je očekáván 
ještě větší nárůst.

Poměrně překvapivé jsou význam-
né změny týkající se zhotovování 
brýlí. Jestliže se 25 % brýlových čoček 
zabrušuje externě a 15 % brýlí se 
kompletně zhotovuje mimo provo-
zovnu, znamená to, že vlastní dílna 
v optice ztrácí na významu, že bruska 
v dílně je postradatelná. Není tedy 
divu, že zejména malé provozovny 
tuto možnost využívají – mohou tak 
ušetřit významnou  částku na investi-
cích do vybavení dílny. To by však na 
druhou stranu mohlo vést k situaci, že 
v takové optice s nekompletně vyba-
venou dílnou nebudou schopni včas 
splnit individuální přání a požadavky 
zákazníků – ztratí tak výsadu řemeslné 
zručnosti a kvality zpracování.

Z německého originálu volně přeložila 
redakce
Grafické podklady: redakce, Adobe Stock
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2002 2006 2010 2014

Brýlové obruby a brýlové čočky 79,2 % 78,2 % 77,3 % 76,6 %

Kontaktní čočky 6,4 % 7,2 % 8,1 % 8,6 %

Prostředky péče o kontaktní čočky 2,2 % 2,2 % 2,3 % 2,4 %

Sluneční brýle 5,0 % 5,2 % 5,3 % 5,4 %

Naslouchadla 1,8 % 2,4 % 2,0 % 2,4 %

Doplňkové zboží 4,4 % 3,7 % 3,6 % 2,9 %

Zvětšovací pomůcky 1,0 % 1,1 % 1,4 % 1,7 %

tab. 3 Vývoj obratu (zdroj: www.zva.de).

Celkem
Obrat do 

125 000 eur
Obrat do 

375 000 eur
Obrat do 

750 000 eur
Optika aplikuje kontaktní čočky 91 % 74 % 95 % 97 %

Optika kontaktní čočky vydává, ale neaplikuje 3 % 8 % 1 % 1 %

Optika nabízí systém „předplatného“ 44 % 13 % 46 % 80 %

Podíl prodeje kontaktních čoček na celkovém obratu 8,6 % 7,0 % 8,9 % 15,2 %

Průměrný počet aplikací za rok 155 50 111 608

tab. 4 Oční optiky, které aplikují nebo vydávají kontaktní čočky (zdroj: www.zva.de).
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Z PRAXE OPTIKA   autoři: Jana Burdová, Přemysl Kučera, Jiří Novák

VLIV NÁKLONU 
brýlové čočky vůči oku na 
efektivní hodnoty korekce 
a na zrakovou ostrost
Náklon tenké sférocylindrické brýlové čočky podle 

horizontální a vertikální osy vůči oku má vliv na 
efektivní dioptrické hodnoty, vzniká indukovaný astig-
matizmus a účinek takové brýlové čočky negativně 
ovlivňuje zrakovou ostrost. Kompenzaci tohoto vlivu 
při korekci refrakčních vad oka lze určit výpočtem, 
nebo lze tomuto vlivu předcházet již při stanovení 
refrakčního deficitu a při výběru korekční pomůcky.

V praxi se čím dál více prosazují brýlové obruby, které 
mají zavedený náklon podle horizontální, resp. vertikální osy 
vůči oku. Takovéto obruby jsou běžné např. u sportovních 
brýlí apod. [1–4]. Optická osa korekční brýlové čočky při jejím 
prostém sklopení neprochází středem otáčení oka. Jestliže se 
oko dívá skrze optický střed skloněné sférocylindrické brýlové 
čočky, jsou efektivní dioptrické hodnoty této čočky v důsledku 
aberací brýlové čočky odlišné. Tyto aberace jsou indukovány 
sklonem brýlové čočky a směrem optické osy čočky vůči 
ose vidění [4–7]. Tato změna dioptrických hodnot může být 
v mnoha případech významná a může ovlivňovat kvalitu vidění 
charakterizovanou např. zrakovou ostrostí a kontrastní citlivostí. 

Abychom dosáhli co nejlepší kvality vidění, je nutné provést 
kompenzaci náklonu brýlové čočky. 

V následujícím textu jsou popsány postupy výpočtu vlivu 
náklonu tenké sférocylindrické brýlové čočky podle horizon-
tální a vertikální osy vůči oku na efektivní dioptrické hodnoty 
korekční čočky a možnosti kompenzace tohoto vlivu při 
korekci refrakčních vad oka. 

Vliv náklonu brýlové čočky na efektivní 
dioptrickou hodnotu čočky 

Pro popis a analýzu vlivu náklonu brýlové čočky na hodno-
tu indukovaného astigmatizmu budeme používat formalizmus 
maticové a vektorové analýzy dioptrických hodnot [6, 8–10], 
který využívá matice lámavosti, resp. vektory lámavosti popi-
sující dioptrické vlastnosti korekční brýlové sférocylindrické 
čočky pomocí nezávislých parametrů. Tento formalizmus lze 
s výhodou použít pro různé základní výpočty v brýlové optice. 
Uvažujme tenkou sférocylindrickou brýlovou korekční čočku 
(obr. 1) se sférocylindrickým zápisem S / C

 × θ, která je skloně-
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na podle vertikální osy (90°) o úhel αf  (úhel zalomení brýlové 
obruby, panoramatický úhel – angl. faceform tilt). 

V důsledku náklonu brýlové čočky dojde ke vzniku astigma-
tizmu šikmých paprsků a efektivní dioptrické hodnoty lámavosti 
se změní oproti brýlové čočce bez náklonu. V rámci teorie abe-
rací třetího řádu pro tenkou čočku může být efektivní hodnota 
S

e / Ce × θe sférocylindrického zápisu skloněné korekční čočky 
získána následujícím způsobem [11–13]. Úhlové veličiny jsou 
vyjadřovány v rozsahu   0°–180°. Nejprve si vyjádříme sférocylin-
drický zápis brýlové čočky pomocí tzv. matice lámavosti F [6, 8]

θ+θθ−
θθ−θ+
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2
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ff
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F .  (1)

Dále následujícím způsobem sestrojíme prvky matice 
lámavosti Fe čočky s náklonem o úhel αf . Platí, že [11–13]
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kde n je index lomu materiálu brýlové čočky a veličina hf se 
vypočte ze vztahu

n
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Pro předchozí matici Fe nakloněné čočky dále vypočteme 
odpovídající vektory lámavosti (Me, Je,0, Je,45), podle vztahů
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ze kterých lze již jednoduše získat odpovídající efektivní diop-
trické hodnoty Se / Ce × θe sférocylindrického zápisu skloněné 
brýlové čočky
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K předchozím vztahům je nutno poznamenat, že funkci 
arctan ve vztahu (5c) musíme vyjádřit v intervalu (–180°, 180°). 
V případě, že výsledný úhel θe vychází menší nežli 0, potom 
přičteme 180°, abychom dostali hodnotu v intervalu (0°, 
180°) tak, jak je obvyklé v oční optice (podle TABO schématu). 
Uvedená brýlová korekční čočka tedy působí jako čočka se 
zápisem S

e / Ce × θe a efektivní hodnoty složek sférocylindric-
kého zápisu se liší od původních hodnot S / C × θ. 

Je nutné poznamenat, že předchozí postup výpočtu je 
přibližný, nicméně velmi dobře platný pro úhly náklonu αf 
menší nežli 30°, kdy jsou odchylky od přesného výpočtu 
velmi malé [11, 12]. To, jak významná je změna efektivních 
dioptrických hodnot pro různé druhy sférocylindrických 

čoček, bude ukázáno v kapitole Teoretická a experimentální 
analýza. Uvažujme například zjednodušený případ sférické 
čočky, kde C = 0 dpt a je skloněna o úhel αf podle vertikální 
osy (90°). Po dosazení se nám předchozí vztahy (1–5) zjed-
noduší na následující tvar:

α
+=

n
SS f

e 2

sin
1

2

,   f
f

e n
SC α

α
+= 2

2

tan
2

sin
1 ,   90=θe . (6)

Například pro čočku S = –5 dpt, úhel náklonu čočky αf = 20° 
a index lomu n = 1,5 vychází z předchozích vztahů efektivní 
dioptrické hodnoty Se = –5,2 dpt, Ce = –0,69 dpt. Z výše uve-
deného vyplývá, že i jednoduchá sférická brýlová čočka se při 
náklonu bude chovat jako čočka sférocylindrická, vzniká tedy 
astigmatizmus. V případě pantoskopického náklonu čočky podle 
horizontální osy bude vztah (6) pro výpočet efektivních hodnot 
S

e / Ce × θe stejný, pouze osa cylindru bude θe = 180°.
Dalším jevem, který vzniká v důsledku náklonu brýlové 

čočky, jestliže uvážíme konečnou tloušťku t čočky, je prizma-
tický účinek. Prizmatický účinek čočky nakloněné o úhel α lze 
přibližně vyjádřit jako [13]

αϕ=Δ
n

t
P 1100 ,  (7)

kde φ1 je lámavost přední plochy čočky v dioptriích, t je osová 
tloušťka čočky v metrech a α je úhel náklonu čočky v radiánech. 
Například pro brýlovou čočku se základní křivkou φ1 = 10 dpt, 
osovou tloušťkou t = 4 mm , indexem lomu n = 1,5 a úhlem 
náklonu αf = 20° vychází odpovídající prizmatický účinek při-
bližně 0,93 pdpt (báze temporálně). Prizmatický účinek vlivem 
náklonu čočky se projeví i v případě afokální čočky.

Vliv náklonu tenké sférocylindrické čočky podle horizon-
tální osy (180°) o úhel αp (pantoskopický náklon čočky, inklina-
ce – angl. pantoscopic tilt) je schematicky znázorněn na obr. 2.

V takovémto případě je postup získání efektivních hodnot 
nakloněné čočky obdobný případu náklonu podle vertikální 
osy. Pouze prvky matice lámavosti F

e čočky s náklonem o úhel 
αp mají následující formu

obr. 1  Náklon brýlové čočky podle vertikální osy.

obr. 2  Náklon brýlové čočky podle horizontální osy.
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kde veličina h se vypočte ze vztahu 

n
h p
p 2

sin
1

2 α
+= .  (9)

Efektivní dioptrické hodnoty Se / Ce × θe poté stejným 
způsobem vypočteme pomocí vztahů (4) a (5).

Kompenzace náklonu brýlové čočky 

Pro dosažení co nejlepšího vidění je nutné uvedený vliv 
náklonu brýlové čočky na efektivní dioptrické hodnoty čočky 
nějakým způsobem kompenzovat. Relativně jednoduše lze 
kompenzovat vliv indukovaného astigmatizmu v důsledku 
pantoskopického náklonu αp (okolo horizontální osy 180°) po-
mocí vhodné decentrace brýlové čočky. Pokud decentrujeme 
sklopenou brýlovou čočku tak, aby optická osa čočky přibližně 
procházela středem rotace oka (obr. 3), potom nebude vznikat 
indukovaný astigmatizmus při pohledu přes čočku. 

Pro velikost decentrace potom platí ΔOC = s'c 
tan αp, kde 

s'c je přibližná vzdálenost středu otáčení oka od optického 
středu čočky. Dosadíme-li do uvedeného vztahu reálné hod-
noty vrcholové vzdálenosti brýlové čočky, potom dostaneme 
pravidlo, které říká, že chceme-li kompenzovat pantoskopický 
náklon brýlové čočky, potom musíme decentrovat čočku 
přibližně o 0,5 mm na 1° náklonu. Prakticky se jedná o změnu 
výšky centrace brýlové čočky (v tomto případě bude výška 
před zábrusem do obruby snížena).

V případě, že nechceme nebo nemůžeme provádět decen-
traci při pantoskopickém náklonu αp, je nutno použít následující 
výpočetní postup pro výpočet dioptrických hodnot Sc / Cc × θc 
sférocylindrické kombinace kompenzované brýlové čočky, která 
bude mít při daném náklonu αp požadovaný dioptrický účinek 
Se / Ce × θe . V zásadě provádíme inverzní postup k postupu uve-
denému v předchozí části pro nalezení efektivních dioptrických 
hodnot nakloněné čočky. Nejprve si vyjádříme sférocylindrický 
zápis Se / Ce × θe požadovaného dioptrického účinku brýlové 
čočky pomocí matice lámavosti Fe [11–13]
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Dále následujícím způsobem sestrojíme prvky matice lá-
mavosti Fc čočky kompenzující vliv pantoskopického náklonu 
o úhel αp. Platí, že
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kde n je index lomu materiálu brýlové čočky a veličina h 
se vypočte ze vztahu (9). Pro předchozí matici lámavosti Fc 

vypočteme obdobným způsobem jako v předcházející části 
vektory lámavosti (Mc, Jc,0, Jc,45) podle vztahů

2
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c
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C
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C
ffJ θ2cos

2
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C
fJ θ2sin

221,45, −== .   (12c)

Dosazením veličin (Mc, Jc,0, Jc,45) ze vztahů (12) do následu-
jících vzorců lze získat dioptrické hodnoty Sc / Cc × θc sférocylin-
drické kombinace kompenzované brýlové čočky, která bude mít 
při daném náklonu αp požadovaný dioptrický účinek Se / Ce × θe . 
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V případě, že máme brýlovou čočku skloněnou podle 
vertikální osy o úhel αf , což je například běžné u sportovních 
brýlí, potom výpočet odpovídající kompenzované brýlové 
čočky je téměř stejný, pouze matice Fc čočky kompenzující 
vliv náklonu o úhel αf má následující tvar
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kde veličina hf se vypočte ze vztahu (3). Dioptrické hodnoty 
Sc / Cc × θc sférocylindrické kombinace kompenzované brýlové 
čočky, která bude mít při daném náklonu αf požadovaný diop-
trický účinek Se / Ce × θe, poté vypočteme pomocí vztahů (12) 
a (13). Opět platí, že vztahy jsou přibližné a platí velmi dobře pro 
úhly náklonu menší nežli 30°, což však pokrývá téměř veškeré 
praktické případy.

Teoretická a experimentální analýza 

Abychom si demonstrovali, k jakým změnám optických 
vlastností brýlové čočky v důsledku jejího náklonu dochází, 
provedeme analýzu na základě předchozích částí článku. 
Nejprve budeme zkoumat, jak se změní optické vlastnosti 
brýlové čočky různých sférocylindrických kombinací při odliš-
ném pantoskopickém náklonu αp . Příklad výpočtu efektivních 
dioptrických hodnot podle vztahů (8) a (9) pro tři různé čočky 
je uveden v tabulkách 1–3. V tabulce je též uvedeno, jaké 
by vznikly zbytkové refrakční vady ΔS / ΔC × Δθ při korekci 
takovou skloněnou čočkou. Tyto hodnoty můžeme získat 
z rozdílu mezi efektivními hodnotami čočky a hodnotami 
původními. Platí, že

2
45

2
0 JJMS Δ+Δ+Δ=Δ ,   (15a)

2
45

2
02 JJC Δ+Δ−=Δ ,  (15b)
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0
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Δ=θΔ ,   (15c)

kde ΔM, ΔJ0, ΔJ45 značí rozdíly mezi složkami astigmatického 
vektorového zápisu (M, J0, J45) dioptrických hodnot čočky s ná-
klonem a čočky bez náklonu. Hodnota ΔM představuje rozdíl 
sférických ekvivalentů ΔSE obou případů (čočka s nenulovou 
inklinací a čočka s nulovou inklinací). Z tabulek 1 až 3 je vidět, že 
rozdíl je tím významnější, čím vyšší je vrcholová lámavost čočky.

Z praktického hlediska se dá předpokládat, že pokud při 
nakloněné čočce dojde k významnější změně ΔSE sférického 
ekvivalentu, potom dojde ke zhoršení vidění (zrakové ostrosti, 
kontrastní citlivosti). U většiny jedinců zaregistrujeme mírně 
zhoršené vidění, jestliže ΔSE > 0,3 dpt [14, 15]. Jak lze pozorovat 
z předchozích tabulek, jestliže jsou úhly náklonu menší a zároveň 
se jedná o nižší dioptrické hodnoty korekční čočky, nebude indu-
kovaný astigmatizmus příliš ovlivňovat kvalitu vidění a prakticky 
lze jeho vliv zanedbat. V případě vyšších úhlů náklonu a vyšších 
dioptrických hodnot lze předpokládat zhoršení kvality vidění 
v důsledku inklinace brýlové čočky. Obdobně jako v případě pan-
toskopického náklonu brýlové čočky bychom dostali podobné 
výsledky i pro náklon αf kolem vertikální osy (běžný případ např. 
sportovních brýlí).

Dále bylo prováděno experimentální vyšetření vlivu panto-
skopického náklonu brýlové čočky na zrakovou ostrost (vizus) 
VA, která je jedním ze základních subjektivních kritérií kvality 
vidění. Měření bylo prováděno v laboratoři optometrie Fakulty 
biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze s použitím LCD opto-
typu, zkušební obruby a zkušebních brýlových čoček. Vyšetření 
probíhalo na vzorku studentů ČVUT. Nejprve byl u vyšetřovaného 
zjištěn objektivní refrakční deficit pomocí autorefraktokeratome-
tru. Poté byla vycentrována zkušební obruba podle parametrů 
klienta a byl zjištěn monokulární i binokulární vizus naturalis. 
Dále se pokračovalo ve stanovení subjektivní refrakce S/C × θ 
na LCD optotypu s nulovým náklonem podle horizontální osy 
(inklinací). LCD optotyp byl umístěn ve výši očí probandů. Nulový 
úhel inklinace zkušební obruby odpovídá přibližně 10° inklinace 
korekční brýlové obruby. Subjektivní vyšetření se provádělo za 
pomoci obvyklých testů (zamlžovací metoda u hypermetropů, 
monokulární červenozelený test, Jacksonův zkřížený cylindr 
s bodovým testem). Po plném vykorigování byl stanoven dosa-
žený monokulární vizus. K binokulárnímu vyvážení byla použita 
Humphrissova technika, Osterbergův bichromatický polarizační 
test a třířádkový balanční test. Následně byla určena přítomnost 
heteroforie a fixační disparity pomocí křížových polarizačních 
testů bez fúzního podnětu i s fúzním podnětem. Binokulární 
vyvážení a zhodnocení binokulárního stavu bylo provedeno 
z důvodu zjišťování binokulárního vizu.

Následně byla nastavena zkušební obruba s korekčními 
čočkami získanými v předchozím postupu do úhlu panto-
skopického αp = 20°, resp. do úhlu retroskopického αp = –12°, 
tj. do maximálních hodnot, které umožňovala konstrukce 
zkušební brýlové obruby (záporný i kladný náklon obruby 
mají stejný efekt na změny refrakčního účinku). Pro oba dva 
případy byla zaznamenána hodnota dosažené zrakové ostrosti. 

Sférická hodnota S  dioptrické korekce byla dokorigována 
monokulárně za pomoci sférické lišty a cylindrická složka C 
taktéž monokulárně Jacksonovým zkříženým cylindrem. Ten-
to případ odpovídá experimentálnímu zjištění dioptrických 
hodnot S´/C´ × θ´ korekční brýlové čočky kompenzované pro 
danou inklinaci αp (tab. 5). Dále byla zkontrolována hodnota 
dosaženého vizu do dálky VA´ a byla porovnána s hodnotou 
vizu VA při nulové inklinaci zkušební brýlové obruby. Ve 
většině případů bylo dosaženo nižších hodnot. Hodnoty byly 
počítány pro experimentálně realizované hodnoty inklinace 
αp = 20°, resp. αp = –12°. Tab. 4 je doplněna výpočtem hodnot 
zbytkové (nevykompenzované) refrakční vady ΔS / ΔC × Δθ 
a změny sférického ekvivalentu ΔSE, získaných z rozdílu mezi 
dioptrickými hodnotami Se / Ce × θe a S / C × θ.

Z tab. 4 lze vyvodit, že zraková ostrost vyšetřovaných jedinců 
obecně při náklonu čočky klesá. Nicméně v případě malých di-
optrických hodnot je tato změna i pro větší inklinaci αp prakticky 
zanedbatelná. Pro vyšší dioptrické hodnoty korekční čočky už tomu 
tak není. V tab. 5 jsou pro tři případy vyšetřovaných s různě vysokými 
dioptriemi uvedeny hodnoty zjištěné subjektivní metodou mono-
kulárního vyšetření zrakové ostrosti VA a VA

e , odpovídající korekční 

obr. 3  Kompenzace pantoskopického náklonu brýlové čočky 
decentrací.

αp [°] Se/Ce × θe ΔS [dpt] ΔC [dpt] Δθ [°]
5 –5,01/–0,04 × 180 –0,01 –0,04 180

10 –5,05/–0,16 × 180 –0,05 –0,16 180
15 –5,11/–0,37 × 180 –0,11 –0,37 180
20 –5,19/–0,69 × 180 –0,19 –0,69 180
25 –5,30/–1,15 × 180 –0,30 –1,15 180

tab. 1  Příklad výpočtu efektivních dioptrických hodnot sférické 
čočky S = –5 dpt s proměnnou inklinací αp ≤ 25°.

αp [°] Se/Ce × θe ΔS [dpt] ΔC [dpt] Δθ [°]
5 –1,51/–0,51 × 161 –0,00 –0,02 176,3

10 –1,52/–0,56 × 162 –0,02 –0,07 176,4
15 –1,54/–0,63 × 164 –0,03 –0,15 176,5
20 –1,57/–0,75 × 166 –0,06 –0,28 176,6
25 –1,61/–0,93 × 168 –0,09 –0,47 176,7

tab. 2  Příklad výpočtu efektivních dioptrických hodnot sférocy-
lindrické čočky –1,5/–0,5 × 160° s proměnnou inklinací 
αp ≤ 25°.

αp [°] Se/Ce × θe ΔS [dpt] ΔC [dpt] Δθ [°]
5 6,52/–1,98 × 15 0,05 –0,03 84,2

10 6,58/–1,90 × 16 0,19 –0,13 84,3
15 6,68/–1,78 × 18 0,45 –0,31 84,5
20 6,84/–1,60 × 22 0,82 –0,58 84,8
25 7,06/–1,40 × 28 1,35 –0,98 85,0

tab. 3  Příklad výpočtu efektivních dioptrických hodnot sférocylin-
drické čočky 6,5/–2 × 15°  s proměnnou inklinací αp ≤ 25°.

indukovaný astigmatizmus kompenzovaný astigmatizmus
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čočce S / C  × θ v brýlové obrubě s nulovou inklinací a experimentálně 
zjištěné nejlepší korekční čočky S  ́/ C´× θ  ́s nenulovou inklinací 
(αp = 20°, resp. αp = –12°), zajišťující maximální zrakovou ostrost. Je 
nutné poznamenat, že tyto subjektivně zjištěné refrakční hodnoty 
jsou ovlivněny faktory, jež mají vliv na subjektivní vyšetření refrakčního 
stavu, a také tím, že ve zkušební brýlové obrubě není jedna tenká 
sférocylindrická čočka, kterou nakláníme, ale kombinace více čoček 
umístěných za sebou, což při náklonu ovlivňuje optické vlastnosti.

Každá korekční brýlová obruba by měla mít od výrobce 
konstrukční inklinaci přibližně 10°. Nicméně vybranou obrubu je 
nutné na každého klienta individuálně přizpůsobit, což se také 
může projevit změnou inklinace, která se bude snižovat, nebo 
naopak zvyšovat. Tuto skutečnost je třeba v případě potřeby 
zohlednit a případně změnit parametry obruby nebo výslednou 
korekci. Z výše uvedených hodnot je možné vyvodit, do jaké míry 
ovlivňuje pantoskopický náklon hodnoty refrakčního deficitu. Za 
předpokladu nižších dioptrických hodnot a nižšího náklonu je 
možné změny refrakčních hodnot v důsledku náklonu zanedbat. 
Avšak s narůstající hodnotou vrcholové lámavosti a pantoskopic-
kého náklonu se bude v mnohých případech podstatně lišit kvalita 
zobrazení poskytovaná brýlovou korekcí, která bude ovlivněna 
aberacemi nakloněné čočky. Podobně bude vysoký korigovaný 
astigmatizmus při brýlovém středu zalomeném více nebo méně, 
než je obvyklé, ovlivňovat významněji hodnoty zbytkové refrakční 
vady. Tyto aberace se budou podílet na změnách hodnot dosažené-
ho vizu. Indukovaný „nedokompenzovaný“, resp. nedokorigovaný 
astigmatizmus může – kromě snížení vizu – způsobovat zkreslení 
obrazu a tím v některých případech ovlivňovat binokulární komfort 
skrze tvarovou aniseikonii. Význam ovlivnění dosaženého vizu je 
možno zjistit z tabulek 4 a 5. Z tohoto důvodu bychom měli diop-
trické hodnoty uzpůsobit tak, aby odpovídaly dané inklinaci, čímž 
se zaručí vysoká zraková ostrost a kontrastní citlivost oka s danou 
korekční brýlovou čočkou. Tab. 5 ukazuje příklady změn refrakčního 
stavu po náklonu brýlové čočky podle horizontální osy, ale pře-
devším změnu vizu VA' po tomto náklonu, dále hodnoty vzniklé 
dokorigováním, které odpovídají efektivním početně stanoveným 
hodnotám a vizu VA

e po dokorigování určeném. Obdobné závěry 
lze samozřejmě aplikovat i na případ náklonu podle vertikální osy, 
eventuálně na případ kombinace náklonů brýlové čočky podle osy 
horizontální i vertikální [12].

Výsledky teoretické a experimentální analýzy se neshodují 
zcela, můžeme však konstatovat, že respektují hodnoty stanovené 
početně. Drobné rozdíly připočtěme vlivu naklánění soustavy brý-
lových čoček ve zkušební obrubě oproti naklánění předpokládané 
tenké čočky. Svůj díl vlivu mají také subjektivní příčiny – vyšetření 
refrakčního deficitu v několika pozicích zkušební brýlové obruby 
bylo poměrně dlouhé a pro probandy náročné. Jako poslední 
důvod nevelkých rozdílů můžeme uvést odstupňování zkušeb-
ních brýlových čoček po 0,25 dpt. Aberace vzniklé u nízkých 
refrakčních vad byly pro většinu probandů při běžném postupu 
vyšetření refrakčního deficitu očí nerozpoznatelné.

Také je potřeba brát v úvahu další skutečnosti vycházející z prak-
tické brýlové optiky. Rozdíl mezi pantoskopickým náklonem zkušební 
obruby (foropteru) a korekční obruby, který respektuje pohledový 
směr, byl již zmíněn výše (0° u zkušební obruby vs. 10° u korekční 
obruby je rozdíl relativní, změna náklonu je totiž nulová s ohledem 
na osu vidění). Připomeňme ještě rozdíly mezi zkušební obrubou, fo-
ropterem a korekční obrubou u zalomení brýlového středu (zkušební 
obruba: 0°, foropter – podle typu: 0°–10°, korekční obruby: kolem 5°). 
U vyšších náklonů v kombinaci s vyšší ametropií bychom tedy měli 
zohlednit rozdíl v prohnutí brýlového středu. V neposlední řadě uva-
žujme anatomické a mechanické vlivy na umístění a tvar obruby, které 
mohou změnit její náklon. Pozici brýlových čoček v obrubě ovlivní 
pozice bulbů (orbit), boltců, kořene nosu a dále šířka hlavy. Rovněž 
zasazená brýlová čočka může obrubu mechanicky deformovat a tím 
měnit její náklon (sférická, asférická; konkávní, konvexní atp.).

Závěr 

V článku byl popsán postup určení vlivu náklonu tenké 
sférocylindrické brýlové čočky podle horizontální a vertikální 
osy vůči oku na efektivní dioptrické hodnoty této korekční čočky 
a postup kompenzace dioptrických hodnot čočky pro zvolenou 
míru náklonu brýlové čočky v obrubě. Byl též experimentálně 
a teoreticky analyzován vliv pantoskopického náklonu zkušební 
brýlové čočky na zrakovou ostrost a experimentálně byly získány 
dioptrické hodnoty čočky optimálně korigované pro danou 
inklinaci. Lze konstatovat, že skutečný náklon brýlové čočky 
v obrubě může mít významný vliv na optické vlastnosti brýlové 

αp [°] Oko S/C × θ VA Se/Ce × θe VA' ΔS 
[dpt]

ΔC 
[dpt] Δθ  [°] ΔSE 

[dpt]

20
 P –1,25/–0,75 × 115 1,2 –1,43/–0,71 × 122 1,0+ –0,07 –0,18 170,3 –0,16

L –1/–0,25 × 65 1,2 –1,13/–0,21 × 48,1 1,2 –0,04 –0,14 4,2 –0,12

–12
 P –1,25/–0,75 × 115 1,2 –1,31/–0,73 × 117,2 1,2– –0,02 –0,06 169,7 –0,06
L –1/–0,25 × 65 1,2 –0,02/–0,05 × 4,4 1,2 –0,02 –0,05 4,4 –0,04

20
 P –4,25 1,5 –4,42/–0,58 × 180 1,0 –0,17 –0,58 180 –0,46
L –4,75 1,5 –4,94/–0,65 × 180 1,2 –0,19 –0,65 180 –0,51

–12
 P –4,25 1,5 –4,31/–0,19 × 180 1,5– –0,06 –0,19 180 –0,16
L –4,75 1,5 –4,82/–0,22 × 180 1,2 –0,07 –0,22 180 –0,18

20
 P 5 /–0,5 × 170 1,5 5,36/–0,23 × 117,4 1,5– 0,80 –0,60 90,9 0,50
L 6,25/–1,5 × 170 1,5 6,54/–0,98 × 180 1,2+ 0,88 –0,66 64,8 0,54

–12
 P 5 /–0,5 × 170 1,5 5,08/–0,32 × 163,3 1,5 0,27 –0,20 90,9 0,17
L 6,25/–1,5 × 170 1,5 6,35/–1,32 × 180 1,5– 0,45 –0,52 49,8 0,19

tab. 4  Příklady efektivních dioptrických hodnot čoček s proměnnou inklinací αp = 20°, resp. αp = –12°, odpovídajících změn hodnot 
zrakové ostrosti a refrakčního deficitu v důsledku inklinace.
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korekční čočky a následně i na kvalitu vidění. Nakloněná brýlová 
čočka indukuje astigmatizmus, který je ve vhodných případech 
nutno kompenzovat. Potřeba kompenzace vlivu náklonu brý-
lové čočky je významná především u vyšších hodnot náklonu 
a vyšších hodnot vrcholové lámavosti korekční brýlové čočky, 
eventuálně u vyšší cylindrické korekce. Pokud je vliv náklonu 
dostatečně malý, je možné ho v praxi zanedbat, což platí pro 
nižší hodnoty lámavostí brýlové čočky. 

Závěrem lze vyvodit několik pravidel: 
1.  Nekompenzovaný vyšší pantoskopický i panoramatický 

náklon mění účinek brýlové čočky. 
2.  Nekompenzovaný vyšší pantoskopický i panoramatický úhel 

indukuje astigmatizmus (i u prosté sférické brýlové čočky).
3.  Nekorigovaný indukovaný astigmatizmus mění zrakovou 

ostrost (a kontrastní citlivost).
4.  Mezi faktory ovlivňující míru změny refrakce při náklonu patří kro-

mě velikosti úhlu samotného vrcholová lámavost čočky v obou 
základních meridiánech a v menší míře i index lomu čočky. 

5.  Při změně pantoskopického úhlu je osa indukovaného 
astigmatizmu (v záporném sférocylindrickém zápisu) ve 
180°, resp. u sférocylindrické čočky se osa astigmatizmu 
posunuje směrem k 180°.

6.  Při změně panoramatického úhlu je osa indukovaného 
astigmatizmu (v záporném sférocylindrickém zápisu) v 90° 
(u sférocylindrické čočky se osa astigmatizmu posunuje 
směrem k 90°).

7.  Změna náklonu brýlové čočky (i afokální) navozuje priz-
matický účinek.

Jana Burdová, FBMI ČVUT v Praze, jankaburdova@seznam.cz 
Bc. Přemysl Kučera, katedra přírodovědných oborů, FBMI ČVUT 
v Praze, premysl.kucera@fbmi.cvut.cz 
prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D., katedra fyziky, FSv ČVUT v Praze, 
 novakji@fsv.cvut.cz
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αp [°] Oko S/C × θ VA S´/C´ × θ´ VA´ Se/Ce × θe VAe

20°
P –1,25 1,5 –1,50 1,5– –1,30/–0,17 × 180 1,5
L –1,25 1,5 –1,25/–0,25 × 180 1,5 –1,30/–0,17 × 180 1,5

–12°
P –1,25 1,5 –1,50/–0,25 × 180 1,5– –1,27/–0,06 × 180 1,5
L –1,25 1,5 –1,25 1,5 –1,27/–0,05 × 180 1,5

20°
P –1,00/–0,50 × 170 1,5 –1,25/–0,75 × 173 1,2+ –1,04/–0,75 × 172 1,5
L –2,25/–0,50 × 5 1,5 –2,75/–0,75 × 4 1,2+ –2,34/–0,90 × 3 1,5

–12°
P –1,00/–0,50 × 170 1,5 –1,25/–0,25 × 170 1,5– –1,02/–0,57 × 171 1,5
L –2,25/–0,50 × 5 1,5 –2,50/–0,50 × 5 1,5 –2,28/–0,63 × 4 1,5

20
P –5,25 1,5 –5,75/–0,25 × 180 1,2 –5,45/–0,72 × 180 1,5
L –5,00 1,5 –5,25/–0,25 × 180 1,5 –5,19/–0,68 × 180 1,5

–12°
P –5,25 1,5 –5,75 1,2 –5,33/–0,24 × 180 1,5
L –5,00 1,5 –5,25 1,5 –5,07/–0,23 × 180 1,5

20°
P 2,50/–2,25 × 170 1,5 2,75/–2,25 × 165 1,2– 2,61/–2,32 × 169 1,5
L 3,50/–4,00 × 175 1,0 3,75/–4,50 × 172 0,5 3,64/–4,23 × 175 0,8

–12°
P 2,50/–2,25 × 170 1,5 2,25/–2,25 × 165 1,2– 2,54/–2,27 × 170 1,2+
L 3,50/–4,00 × 175 1,0 3,75/–4,50 × 180 0,6 3,55/–4,08 × 175 0,8

20°
P –7,25/–0,75 × 10 1,0 –7,50/–0,75 × 30 0,9 –7,55/–1,85 × 4 1,0
L –8,75/–0,50 × 130 1,0 –9,00/–0,75 × 100 0,9 –9,33/–1,27 × 167 1,0

–12°
P –7,25/–0,75 × 10 1,0 –7,50/–0,75 × 80 0,9+ –7,36/–1,11 × 7 1,0
L –8,75/–0,50 × 130 1,0 –9,25/–0,50 × 140 1,0– –9,03/–0,60 × 151 1,0

tab. 5  Příklady experimentálně určených korekčních čoček a jejich porovnání s teoretickým výpočtem. Sférocylindrický účinek 
S/C × θ vyjadřuje subjektivně změřené hodnoty při nulové inklinaci, kterým odpovídá stanovený vizus VA. Hodnoty  S´/
C´ × θ´ ukazují subjektivně změřené refrakční defi city při pantoskopickém náklonu 20° a retroskopickém náklonu –12°. 
VA´ prezentuje změnu vizu po náklonu zkušební obruby se zkušebními korekčními čočkami. VAe  představuje vizus po 
sférocylindrickém dokorigování. Pro srovnání jsou uvedeny početně stanovené hodnoty Se/Ce × θe.
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Vítězné budou vždy 
takové technologie, které 
LIDEM UMOŽNÍ 
LÉPE VIDĚT
Igor Loshak je ředitelem společ-

nosti Younger Optics Europe, 
evropské pobočky americké 
společnosti Younger Optics, která 
již více než 60 let vyrábí brýlové 
čočky. Igor Loshak je rovněž 
uznávaným odborníkem na vý-
voj optiky a optické technologie. 
Materiály na výrobu čoček, povr-
chové úpravy i optické vlastnosti 
čoček jsou dnes na takové úrovni, 
že moderní brýlové čočky dokáží 
uspokojit téměř každou potřebu 
uživatele brýlí. Inovace ve výro-
bě a současně špičkový servis 
pro zákazníky jsou podle Igora 
Loshaka základem úspěchu.   

Firma Younger Optics patří k  největ-
ším výrobcům optických čoček. Kolik 
má vlastních patentů? 

Younger Optics v současné době vlast-
ní přes 100 patentů na různé optické 
technologie. 

Jak dlouho trvá vývoj nového materiá-
lu pro brýlové čočky? 
Společnost Younger Optics nevyvíjí ma-
teriály sama, spolupracujeme s firmami 
jako např. PPG a Mitsui Chemicals, které 
je zdokonalují pro optickou aplikaci. Vy-
vinout čočky z nového materiálu obvykle 
trvá jeden až dva roky.

V  dnešní době se používají převážně 
plastové čočky, předcházely jim ale 
čočky minerální – prodávají se ještě? 
Mají nějaké specifi cké využití? 
Minerální čočky pořád existují a ještě 
dlouho existovat budou, jelikož se vždyc-
ky najdou lidé, kteří jim dávají přednost. 
Trh s minerálními čočkami se nicméně 

každým rokem zmenšuje. Společnost 
Younger Optics přestala skleněné čočky 
vyrábět již v 80. letech.

V roce 2003 fi rma Younger Optics ote-
vřela distribuční centrum v  Průhoni-
cích. Jaké byly začátky tohoto centra 
a jaké byly vstupní investice? 
Počáteční investice do firmy Younger 
Europe v roce 2003 byla 2,5 milionu 
dolarů. Firma Younger Europe tehdy 
začínala se sedmi zaměstnanci, dnes 
je mnohem větší a stále roste. Do firmy 
i zaměstnanců nadále investujeme. 

Jak se od roku 2003 rozvinuly vaše dis-
tribuční kanály? Do jakých zemí dodá-
váte nejvíce produktů? 
Distribuční kanály ve světě se kvůli kon-
solidaci v odvětví neustále mění. V roce 
2003 tvořily 90 % naší obchodní činnosti 
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dodávky do nezávislých optických labo-
ratoří v západní Evropě. Dnes dodáváme 
do laboratoří ve 43 zemích a důležitou 
část našeho prodeje tvoří také dodávky 
velkým maloobchodním skupinám, 
které mají vlastní laboratoře. 

Zabýváte se kromě distribuce i  výro-
bou a  výzkumem. Jakým směrem se 
v  současnosti ubírá výzkum přede-
vším a  jaké jsou vaše výrobní kapaci-
ty? 
Společnost Younger má šest výrobních 
závodů. Vždy si udržujeme dostatečné 
výrobní kapacity, abychom mohli 
přicházet s novými produkty a aby byl 
možný organický růst. Na trh každo-
ročně uvádíme 8–12 nových skupin 
výrobků. 

Hlavní sídlo vaší fi rmy je v  Kalifornii. 
Jak se liší americký a evropský trh? 
Rozdíly mezi oběma trhy jsou značné. 
Evropu netvoří jeden stát, každá země 
je jiná, a proto zde musíme být více fle-
xibilní. Naproti tomu Spojené státy jsou 
jeden velký trh. A rozdíly jsou samozřej-
mě i v produktech. V Americe převažují 
polykarbonáty, zatímco v Evropě jsou 
preferovány čočky s indexem lomu 1,50 
nebo 1,60.

Firma Younger působí na trhu už přes 
šedesát let. Co je podle Vás nejdůleži-
tější pro to, aby si udržela svou pozici? 
Nejdůležitějším aspektem našeho pod-
nikání jsou inovace. Musíme přicházet 
s takovými produkty, které ostatní ne-
mají. Také se soustředíme na špičkový 
servis pro naše zákazníky.

Jedním z  nosných produktů vaší fi rmy 
jsou polarizační čočky. Jaká je jejich 
hlavní výhoda? Používají je třeba rybáři 
nebo lyžaři, pro koho jsou ještě vhodné? 
Polarizační brýlové čočky jsou vhodné prak-
ticky v každé situaci, jelikož rušivé oslnění je 
během dne stále přítomné. Samozřejmě 
existují situace, ve kterých je oslnění více 
znatelné, jako například při řízení vozidla, 
v blízkosti vody nebo na horách. V těchto 
případech je zlepšení vidění pomocí pola-
rizačních čoček výraznější. Tyto čočky však 
zlepšují viditelnosti i tehdy, když to není 
zcela zjevné. 

Má smysl, aby si je člověk pořídil do brý-
lí, které používá v kanceláři, u počítače? 
Polarizační čočky budou vždy čočkami do 
slunečních brýlí. Měly by tedy být použí-
vány venku, nejsou navrženy pro kancelář. 

V  čem jsou specifi cké fotochroma-
tické čočky? Jaké maximální inten-
zity zabarvení jsou dnešní materiály 
schopny? 
Zabarvení fotochromatických čoček 
závisí na fotochromatické technologii 
a okolních podmínkách: intenzitě UV 
záření a teplotě. Fotochromatické čočky 
obecně fungují lépe při nižší teplotě 
a hůře, když je větší teplo. Každý výrobce 
používá jiné fotochromatické molekuly 
a jinou aplikační metodu, takže intenzita 
zabarvení závisí také na schopnostech 
výrobce. Nejtmavší fotochromatické 
čočky jsou Transitions XTRActive, jejichž 
absorpce světla dosahuje až 88 %, jsou-li 
aktivovány při 23 ºC. 

V současnosti se hodně mluví o škod-
livé modré složce světla, kterou vy-
zařují smartphony, tablety atd. Jak 
velké je riziko poškození očí modrým 
světlem? 
Zatím neexistuje vědecky podložený 
důkaz o škodlivých dopadech modrého 
světla na oči. Existuje však předpoklad, 
že modré světlo je nejbližší UV spektru, 

a proto může být potenciálně škodlivé. 
Je tedy zapotřebí dlouhodobý výzkum, 
který tento předpoklad snad prokáže – 
anebo naopak vyvrátí. 

Má používání digitálních zařízení i  jiný 
negativní vliv na zrak? Častěji a delší dobu 
se díváme do blízka, méně mrkáme – je to 
pro oči namáhavější? Dá se tento problém 
nějak ovlivnit brýlovými čočkami? 
Text na digitálních zařízeních, jako např. 
na smartphonech, se čte jinak než texty 
v klasických tištěných knihách nebo 
časopisech. Lidé drží digitální zařízení 
mnohem blíž očím, jelikož text je na nich 
často menší. To může mít vliv na hodnotu 
dioptrií čoček na čtení a také na design 
multifokálních čoček určených ke korekci 
presbyopie. Mnoho firem včetně Younger 
Optics má ve svém portfoliu progresivní 
designy, které zlepšují vizuální zážitek při 
používání digitálních zařízení. 

Velkým tématem jsou dnes také čočky 
určené pro řidiče – jaké by měly mít 
specifi cké vlastnosti? Je rozdíl mezi 
brýlemi na řízení ve dne a v noci, kdy 
je nepříjemné třeba oslnění světly 
protijedoucích aut? 
Použití těch správných čoček při řízení 
automobilu je velmi důležité pro řidičo-
vu bezpečnost. Během dne je použití 
slunečních brýlí, které zabraňují oslnění, 
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velmi přínosné. Co se týče nočního 
řízení, jedinou prokazatelně přínosnou 
technologií je antireflexní vrstva. Existuje 
také teorie, že silnější korekce zlepšuje 
viditelnost v noci, ale já si myslím, že je 
to velmi individuální. Protože moderní 
automobily přecházejí v posledních 
letech k LED reflektorům, které vyzařují 
viditelné světlo v úzkém spektru barev, je 
možné použít čočky, jež světlo v tomto 
spektru částečně pohlcují, a tím snížit 
oslnění od protijedoucích vozidel. 

V sortimentu máte od roku 2012 čoč-
ky Camber s  inovativním zakřivením 
přední plochy. Jak se tato technologie 
osvědčila a jak dlouho trvala práce na 
jejím vývoji? 
Camber je unikátní patentovaná tech-
nologie, která zásadně zlepšila vizuální 
výkonnost progresivních čoček vyrá-
běných technologií free-form. Jejich 
vertikálně symetrická zakřivenost přední 
plochy umožňuje laboratořím vyrábět 
progresivní čočky technologií free-form 
bez kompromisů v ostrosti na blízké 
a střední vzdálenosti. Camber je pro spo-
lečnost Younger a její zákazníky velkým 
úspěchem, umožňuje nabízet progre-
sivní čočky bez adaptačních problémů 
a s okamžitým zlepšením zorného pole.

Mezi vašimi výrobky fi gurují také čočky 
Trilogy, které jsou velmi odolné a využí-
vají se hlavně pro dětské nebo sportovní 
brýle. Vyvíjíte nějakou další jejich řadu? 

Čočky Trilogy Trivex se mohou používat 
pro všechny typy brýlí. Jejich přínos pro 
dětské a sportovní brýle a jejich bezpeč-
nost je však všeobecně uznáván. Když 
byly na trh uvedeny polarizační čočky 
a Trilogy Trivex Drivewear pro řidiče, trh 
s čočkami Trivex výrazně expandoval. 
Troufám si tvrdit, že dnes už tyto čočky 
nejsou pouze výrobkem pro specifický, 
úzký segment trhu. 

Jaké ohlasy jste zaznamenali od zá-
kazníků na čočky Drivewear? Budete 
vyvíjet podobnou technologii pro jiné 
lidské činnosti?  
Řízení automobilu je unikátní aktivita, 
která se liší od všeho ostatního, co 
děláme, a tudíž vyžadovala ze spekt-
rálního pohledu speciální produkt. Ve 
většině případů je výběr brýlí určen 
spíše individuálními preferencemi 
zákazníka než samotnou aktivitou. 
Proto vyrábíme nejširší možný výběr 
polarizačních a fotochromatických 
čoček. V budoucnu se možná něco 
podobného čočkám Drivewear objeví, 
zatím je ale za produkty pro specifické 
aktivity spíše marketing než věda. 

Zcela odlišná situace je ovšem 
v oblasti designu progresivních čoček, 
kde máme mnoho výrobků určených 
pro specifické aktivity, jako je řízení 
auta, práce v kanceláři, sportování, 
používání digitálních zařízení a další, 
které navíc mohou být vylepšeny 
a přizpůsobeny zákazníkovi na míru. 

V současné době se nejvíce nosí plas-
tové vysokoindexové či ztenčené brý-
lové čočky. Dá se do budoucna praco-
vat s  ještě vyššími indexy lomu, než 
existují v současnosti? 
Nejvyšší dostupný index lomu u plas-
tových čoček je 1,76. Osobně si umím 
představit, že je možné dosáhnout 
indexu 1,9 jako u čoček minerálních. Nic-
méně i s existujícími indexy v kombinaci 
s technologií free-form je možné vyrábět 
velmi tenké čočky pro vysokou hodnotu 
dioptrií. Použití free-form technologie je 
v tomto případě lepším řešením, protože 
čím vyšší je index lomu, tím nižší je hod-
nota Abbeho čísla čočky. 

Jaký proces je z  hlediska technologie 
výroby u brýlových čoček, které vyrá-
bíte, nejnáročnější?
Nejnáročnější na výrobu jsou jedno-
značně polarizační čočky. Jejich výroba 
vyžaduje více než 80 výrobních kroků, 
přičemž v každém z nich se může něco 
pokazit. 

Lze podle Vašeho názoru ještě v  bu-
doucnu vylepšovat digitální techno-
logie, které se při výrobě čoček pou-
žívají? 
Další vylepšení výrobních technologií 
jsou rozhodně v dohlednu. Se stále se 
zdokonalujícím zařízením na výrobu di-
gitálně opracovaných čoček se otevírají 
nové možnosti. 

Jaká je budoucnost brýlových čoček – 
lze ještě očekávat nové materiály nebo 
nové optické vlastnosti? Jaké novinky 
se nyní vyvíjejí?
Pochopitelně se neustále vyvíjejí různé 
technologie jak na vylepšení čoček, tak 
na jejich náhradu. Existují také technolo-
gie, které čočkám přidávají další funkce, 
jako např. informační displej. Zrak je 
patrně nejdůležitějším lidským smyslem, 
proto také vítěznými technologiemi 
budou i nadále ty, které lidem umožňují 
lépe vidět. To je ostatně ta nejzákladnější 
funkce péče o zrak. 

Za korespondenční rozhovor poděkovala 
redakce
Foto: z archivu firmy Younger Optics

Sídlo společnosti Younger Optics v Torrance ve státě Kalifornie v USA.
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STRÁNKY OÚS   autorka: Ing. Alexandra Kováčiková

OPTICKÁ ÚNIA 
SLOVENSKA informuje
Podnikanie v očnej 
optike na Slovensku za 
hranicami pravidiel

Podnikanie v očnej optike na Sloven-
sku sa javí ako veľmi perspektívne, ale 
vôbec nie jednoduché. V našom odbore 
panuje neľútostný konkurenčný boj, po-
hybujúci sa veľmi často na hranici, alebo 
až za hranicou zákonných predpisov. 
Bohužiaľ, Optická únia Slovenska sa stále 
častejšie zaoberá riešením podnetov tý-
kajúcich sa takýchto foriem „podnikania“ 
v očnej optike. 

Pravidlá hry sú však pevne dané 
a mali by platiť pre všetkých podnikate-
ľov, zahraničných, či slovenských, a je na 
príslušných orgánoch, aby trvali na ich 
dodržiavaní. OÚS posúva jednotlivé pod-
nety ku príslušným kontrolným orgánom 

vždy s vysvetlením právnych predpisov 
týkajúcich sa daného problému. 

Očná optika na 
Slovensku je viazaná 
živnosť  

Každý podnikateľ, ktorý chce podni-
kať v očnej optike na Slovensku, nesmie 
zabúdať na to, že optika je viazaná 
živnosť. Osobitnou podmienkou jej pre-
vádzkovania je preukázanie odbornej 
spôsobilosti, to znamená preukázanie 
odborného vzdelania v odbore očný 
optik, a doklad o absolvovaní päťročnej 
odbornej praxe. Optiku je možné pre-
vádzkovať aj prostredníctvom zodpo-
vedného zástupcu, ktorý spĺňa vyššie 
uvedené podmienky.

Ďalšou podmienkou preukázania 
odbornej spôsobilosti prevádzkovania 
očnej optiky na Slovensku je súhlasný 
posudok Štátneho ústavu pre kontrolu 
liečiv (ŠÚKL). ŠÚKL vydáva súhlasný po-
sudok, ak očná optika spĺňa nasledujúce 
podmienky: 
•  Kladný posudok Regionálneho úra-

du verejného zdravotníctva (Hygie-
na) na pracovné priestory. Podotý-
kam, že schválenie prevádzkovania 
očnej optiky v daných priestoroch 
musí byť doložené platnou nájom-
nou zmluvou, alebo výpisom listu 
vlastníctva.

•  ŠÚKL takisto vyžaduje platnú nájomnú 
zmluvu alebo list vlastníctva ku priesto-
rom prevádzky.

•  Dispozičné riešenie priestorov očnej 
optiky s legendou (projekt).
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•  Súpis prístrojového vybavenia očnej 
optiky vrátane typu prístroja a výrob-
ného čísla v zmysle vyhlášky MZ SR 
č. 523/2011 Z. z.

•  Prevádzkové priestory očnej optiky 
musia mať osobitný priestor na:

 a)  príjem poukazu, výber a výdaj optic-
kej zdravotníckej pomôcky,

 b)  individuálne zhotovovanie, úpravu 
a opravu optických zdravotníckych 
pomôcok,

 c)  aplikáciu kontaktných šošoviek.

Očná optika musí mať zariadenie na 
osobnú hygienu zamestnancov. 

Požiadavky na materiálne a pries-
torové vybavenie očných optík musia 
byť splnené po celý čas vykonávania 
činnosti spojenej so zaobchádzaním 
so zdravotníckymi pomôckami. 

Samozrejme, že vydávanie posud-
kov RÚVZ a ŠÚKL nie je bezplatné. Nák-
lady s tým spojené sa pohybujú okolo 
300 eur na jednu prevádzku.

Až po vydaní kladného posudku 
ŠÚKL môže Živnostenský úrad vydať 
živnostenský list na predmet podnikania 
očná optika.

Pripomeňme si ešte niektoré para-
grafy zo zákona č. 362/2011 o liekoch 
a zdravotníckych pomôckach, ktoré by 
mal mať na pamäti každý podnikateľ 
v očnej optike. 

Napríklad § 25 hovorí o tom, že 
vydávať okuliare ako zdravotnícku po-
môcku je možné len v očnej optike a vy-
dávať ich je oprávnená fyzická osoba, 
ktorá získala stredoškolské vzdelanie na 
strednej zdravotníckej škole s maturitou 
v  študijnom odbore očný optik alebo 
optometrista. 

§ 118 hovorí o  tom, že očné optiky 
poskytujú služby súvisiace so zabezpe-
čovaním starostlivosti o poistencov, ktoré 
nadväzujú na zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú zdravotníckymi zariade-
niami zhotovovaním, opravou, úpravou, 
výdajom a predajom optických zdravot-
níckych pomôcok. 

Očná optika môže vykonávať čin-
nosť spojenú so zaobchádzaním (týka 
sa opravy, úpravy, výdaja a predaja) 
s optickými zdravotníckymi pomôc-
kami na základe súhlasného posudku 

vydaného ŠÚKL. ŠÚKL vydá súhlasný 
posudok, ak očná optika spĺňa po-
žiadavky na materiálne a priestorové 
vybavenie.

Je zrejmé, že pravidlá podnikania 
v očnej optike na Slovensku sú tvrdé. 
Nastavené sú tak, aby čo najlepšie 
ochránili spotrebiteľa pred poškode-
ním jeho zdravia. Okuliare sú stále 
chápané ako zdravotnícka pomôcka, 
a preto by aj pravidlá zaobchádzania 
s nimi mali spĺňať právne normy týka-
júce sa zdravotníckych pomôcok. Ako 
bolo povedané, pravidlá hry sú dané, 
konkurenčný boj je neľútostný, ale 
nesmie byť neférový voči tým, ktorí 
tieto pravidlá dodržiavajú. Nie sme 
proti modernizácii nášho odboru ani 
proti novým nápadom v podnikaní 
v očnej optike, sme však proti špe-
kulantom, ktorí obchádzajú pevne 
stanovené, zákonom dané predpisy, 
týkajúce sa prevádzkovania očnej 
optiky na Slovensku. Tí majitelia optík, 
ktorí v zdraví prežili niekoľkomesačný 
strastiplný proces pri zriaďovaní optiky, 
ktorá spĺňa všetky potrebné požiadav-
ky, by nám určite vedeli porozprávať 
o tom, koľko času, stresov a financií 
ich to stálo. 

OÚS bude zo všetkých síl zastávať 
záujmy takýchto optikov. Je to väčši-
nou dlhý a komplikovaný proces. Veľmi 
často sa nám stáva, že kontrolné orgá-
ny ohlásia kontrolu vo firme vopred 
a kým prídu, daná firma už neexistuje 
alebo nevykonáva činnosť, z ktorej 
bola podozrivá. Takže je to ťažký boj, 
ktorý však nevzdávame, lebo veríme, 
že pravda aj spravodlivosť sú na našej 
strane. 

Ing. Alexandra Kováčiková
členka predstavenstva OÚS

Předplaťte 
si časopis 

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

Roční předplatné 
252 Kč 
včetně DPH, balného a poštovného

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

Jak objednávat 
předplatné? 
 • vyplněním objednávky na webo-
vých stránkách www.4oci.cz

 • zasláním písemné objednávky 
poštou na adresu redakce

 • zasláním objednávky e-mailem

Redakce:
EXPO DATA spol. s r.o.
redakce časopisu Česká oční optika
Výstaviště 1, 648 03 Brno
tel.: 541 159 373
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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ZAJÍMAVOSTI   překlad: redakce 

BARVA 
DUHOVKY
a její vznik, změny 
i zvláštnosti
Barva oč í  patř í  k  neměn-

ným vlastnostem člově-
ka, je zaznamenána dokon-
ce i   v   cestovním pasu. Ale 
opravdu se barva očí nemůže 
měnit? Je známo, že řada 
novorozenců v severních ge-
ografických šířkách přichází 
na svět s modrýma oč ima, 
ale v prvních měsících nebo 
rocích života se u nich ještě 
může vyvinout barva hnědá. 
Proměnu barvy oč í  mohou 
způsobit rovněž účinky léků, 
poranění krční páteře a k pře-
chodné změně občas dochází 
také v důsledku těžkých psy-
chických poruch. 

Vznik barvy duhovky 
a vliv dědičnosti  

Barva duhovky závisí výhradně na 
množství melaninu (obr. 1), jenž je produ-
kován melanocyty. Počet melanocytů je 
u všech lidí zhruba stejný, ovšem existují 
rozdíly v množství melaninu, které každý 
melanocyt obsahuje ve své cytoplazmě. 

Produkci melaninu – alespoň čás-
tečně – řídí sympatický nervový systém. 
Produkce melaninu probíhá ve speciál-
ních buněčných organelách – melano-
somech pigmentových buněk. Existují 
dva druhy melaninu: tmavší eumelanin, 
který zastává ochrannou funkci proti UV 
záření, a žlutočervený feomelanin. Oba 
druhy jsou tvořeny základní stavební 

částicí, aminokyselinou tyrosinem. Pod 
UV paprsky se aktivuje tyrosináza, enzym 
obsahující měď. S pomocí této tyrosiná-
zy a dalších enzymů se tyrosin v několika 
dílčích krocích přeměňuje na melanin.   

Samotná tvorba melaninu je regulo-
vána pomocí hormonů. Hypothalamus, 
část mezimozku, aktivuje sympatikus 
a záložní hypofýzu (podvěsek mozkový). 
Ta vyplavuje hormon MSH (hormon sti-
mulující melanocyty), který podněcuje 
syntézu melaninu. Je-li přítomno velké 
množství melaninového pigmentu, má 
oko hnědou barvu, v případě malého 
množství je naopak modré. Pokud je 
pigmentu nestandardně mnoho nebo 
málo, vznikají „přechodné barvy“, napří-
klad zelená, zelenohnědá atd. Hnědá 
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barva vzniká na základě absorpce svět-
la melaninem, zatímco modrá barva 
duhovky je důsledkem rozptylu světla 
na kolagenových vláknech. Azurová 
a modrá barva duhovky mají stejnou 
příčinu – Rayleighův rozptyl, při kterém 
je krátkovlnné záření rozptylováno pod-
statně silněji než záření dlouhovlnné. 

Novorozenci kavkazského původu 
mají téměř vždy modré, popř. neutrál-
ně šedé oči, protože jejich melanocyty 
musejí barviva teprve vytvořit. Produkce 
nastává v okamžiku, kdy je oko vystave-
no UV záření. Mimo to se během prv-
ních měsíců života mohou ve stromatu 
duhovky vytvářet další melanocyty. Do 
prvních narozenin získá oko zpravidla 
50 % konečné pigmentace, do třetího 
roku dítěte se potom vyvine vlastní bar-

obr. 1  Zbarvení duhovky závisí výhradně na množství melaninu. Jeho hustota rozhoduje o tom, zda bude oko zelené, hnědé nebo modré.

obr. 2  Schéma objasňující možnou dědičnost barvy oka. Vzhledem k převaze genů pro 
barvu očí je zachována hierarchie hnědá-zelená-modrá.

hnědá-modrá, 
modrá-modrá

hnědá-modrá, 
zelená-modrá

modrá-modrá, 
modrá-modrá

modrá-modrá, 
zelená-modrá

hnědá, modrá

modrá, modrá

modrá, zelená

matka

modrá, modrá

otec
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va. Změny se ovšem mohou objevovat 
až do puberty.

V případě albinismu pigment 
v duhovce zcela chybí. Při normálním 
osvětlení se oči jeví jako světle modré, 
ale  jsou-li osvíceny axiálně, zbarví se 
červeně. To je důsledek chybějícího 
pigmentového epitelu na zadní straně 
duhovky, který za normálních okolností 
zabraňuje pronikání světla, odráženého 
cévami fundu. U albínů ovšem tato 
vrstva absorbující světlo není vyvinuta, 
takže se světlo opět odráží od sítnice 
a vystupuje z oka ven. 

Zbarvení lidského oka určují geny. 
Za vznikající barvu zodpovídá mimo jiné 
gen OCA2, který je umístěn na 15. chro-
mozomu. Tento gen, nazývaný též EYCL3, 
obsahuje stavební plán P-proteinu, který 
je obsažen v melanocytech. Jeho úkolem 
je transport melaninu do melanosomů. 
Transportované množství melaninu 
rozhoduje o světlejší nebo tmavší barvě 
duhovky. Drobné odchylky tohoto genu 

podmiňují zhruba tři čtvrtiny veškerých 
hnědých a modrých variací barvy oka. 

V bezprostřední blízkosti tohoto 
genu řídícího modrou a hnědou barvu 
byl objeven úsek DNA, který reguluje 
transkripci genu OCA2. Tento úsek DNA 
určuje, kolik P-proteinu bude vytvořeno. 
U modrých očí je transkripce genu po-
tlačena, zatímco u hnědých očí je gen 
OCA2 aktivní a vzniká mnoho  P-proteinu. 

Druhým genem, jenž je podstatný 
pro zbarvení očí, je gen GEY neboli 
EYCL1 v zelené nebo modré variantě, 
který leží na 19. chromozomu. 

Na základě tohoto zjednodušeného 
schématu dvou genů mohou vzniknout 
tři varianty: hnědá, zelená a modrá. Hnědá 
barva je z hlediska dědičnosti dominantní, 
což znamená, že se prosazuje na úkor 
jiných barev. I jeden jediný gen hnědé 
barvy stačí k tomu, aby děti zdědily hnědé 
oči. Modrá barva se dědí recesivně, takže 
gen modrých očí musí zdědit oba rodiče, 
aby byla modrá barva vyvolána i u dítěte. 

Zelená barva je dominantní ve vztahu 
k modré, ale recesivní ve vztahu k hnědé 
barvě (obr. 2). 

Každá buňka obsahuje dva exemplá-
ře genů OCA2 a GEY. Z matky a otce jsou 
přenášeny vždy dva geny, takže barvu oka 
ve výsledku určují čtyři geny. Hnědooké 
dítě tedy může mít například jednoho 
hnědookého a jednoho modrookého 
rodiče. Pokud by jeho matka byla nosi-
telkou genů pro hnědou a modrou barvu 
a otec nositelem dvou genů pro modrou 
barvu, prosadila by se i přes převahu genů 
pro modrou barvu barva hnědá. Gen pro 
modrou barvu ovšem zůstává zachován 
a může být přenesen na další generaci. 

Modrooké dítě nemusí mít vždy 
modrooké rodiče. Tato možnost nastává 
v případě hnědookého otce s geno-
typem hnědá-modrá, modrá-modrá 
a matky s genotypem modrá-modrá, 
modrá-zelená. Pokud by první gen kom-
binace ležel na 15. a druhý na 19. chro-
mozomu, výsledkem opravdu může 
být kombinace modrá-modrá, modrá-
-modrá. Vzhledem k tomu, že již nejsou 
přítomny geny pro hnědou a zelenou 
barvu, může se vyvinout barva modrá. 

Změny barvy duhovky  

Léky a barva duhovky   

Latanoprost ze skupiny analogů 
prostaglandinů je známý tím, že trvale 
mění barvu duhovky. Tento lék se využívá 
při léčbě zeleného zákalu (glaukomu). 
Latanoprost je prodáván pod obchodním 
názvem Xalatan a zpravidla musí být 
aplikován jednou denně ve formě kapek 
do spojivkového vaku. Vedlejším účinkem 
tohoto analoga prostaglandinů je zvýše-
ný růst řas, proto je pod názvem Latisse 
používán také pro léčbu domnělých 
poruch jejich růstu (hypotrichózy). Při této 
čistě kosmetické indikaci se prostředek 
nanáší na oční víčka. Pokud se přesto 
dostane do oka, může snížit intraokulární 
tlak a tím zakrýt riziko glaukomu. 

Xalatan (případně Latisse) podněcu-
je tvorbu melaninu a tím u zhruba 40 % 
pacientů způsobuje hnědnutí duhovky. 
To je zapříčiněno stimulací enzymu ty-
rosinkinázy, který přetváří aminokyselinu 

obr. 3  Heterochromia simplex – každé oko má zcela odlišnou barvu.

obr. 4  Rozdílně pigmentovaná duhovka s névy.
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tyrosin na melanin. Světlooké pacienty 
je tedy nutné upozornit na tento efekt 
ještě před nasazením léku.  

Ke změně původně modré duhovky 
na hnědou stačí často již šest měsíců 
používání tohoto prostředku. Pokud je 
lék opět vysazen, získaná barva duhovky 
zůstane zachována, přičemž pigmentace 
ani neustupuje zpět, ani se dále nezvětšuje. 

Změna barvy duhovky v případě 
disociativní poruchy identity  

Člověk, který trpí disociativní poru-
chou identity (mnohočetnou poruchou 
osobnosti), zjednodušeně řečeno v jed-
nom těle ukrývá několik osobností nebo 
částí osobnosti. Například v Německu je 
takto postiženo odhadem 40 000 lidí. 

Spouštěčem této poruchy bývá těžká 
traumatická situace, kterou postižený pro-
žil. Vlastní osobnost takovou událost vnímá 
jako příliš bolestnou na to, aby ji v konkrét-
ním okamžiku mohla snášet sama, a tak 
postižený člověk během traumatu zcela 
potlačí svůj normální stav vědomí. Upadne 
do určitého druhu hlubokého transu a ak-
tuálního dění se potom účastní většinou 
jen pasivně. Vzpomínky na prožité události 
tak nejsou stále přítomny, nýbrž bývají 
zasunuty za jakousi amnestickou bariéru, 
což znamená, že vlastní vědomí neumožní 
na tyto zážitky vzpomínat.

Pokud se osoba opakovaně dostává 
do podobné traumatické situace, může 
být tento odštípnutý fragment vzpo-
mínky prostřednictvím odpovídajícího 
spouštěče, který je propojen s původ-
ním zážitkem, stále znovu vyvoláván 
do vědomí. K tomu může dojít také 
během pozdějšího života, i dlouho poté, 
co se traumatizující události již dávno 
neodehrávají. V extrémním případě, 
to znamená při pokračující dlouholeté 
traumatizaci, se vytvářejí oddělené alter-
nativní „samostatné osobnosti“.    

Někteří lidé v sobě ukrývají až sto 
různých osob, které se často navzájem 
znají. Zpravidla ale hlavní osoba o exis-
tenci mnoha identit ještě neví a v prů-
běhu života nebo terapie je teprve musí 
poznat. Každá z osobností má zcela jiné 
potlačené zkušenosti a vyvíjela se vždy 
v jiné krizové situaci, aby dokázala ade-
kvátně zareagovat na okolní prostředí. 

Na základě toho se od sebe v jistých 
ohledech velmi silně odlišují, a proto 
mohou vykazovat různé příznaky, alergie 
nebo případně závislosti. Z toho důvodu 
je léčba nemocných velmi náročná.

Oči jsou těmito změnami postiženy 
také, a to například v podobě ametropie, 
zdvojených obrazů, úplné nevidomosti 
nebo výpadků zorného pole spojených 
s migrénami, které doprovázejí přechod na 
jinou osobnost. Během tohoto přechodu se 
může měnit i barva očí. Příčinou této změny 
je jeden podstatný faktor: stres a s ním spo-
jené rozdílné působení sympatiku na oči.

Stres dokáže vyvolat lehkou změnu 
barvy očí dokonce i u psychicky zdravých 
lidí. Je-li tělo vystaveno zátěži, mění se 
produkce melaninu v důsledku vyššího vý-
konu sympatického nervového systému. 
Podle hustoty pigmentu se potom barva 
očí může jevit jako světlejší nebo tmavší.

Traumatické zážitky se v paměti 
nejspíš ukládají jinak než běžné neutrální 
události a mají zásadní vliv na regulač-
ní funkci neuroanatomických oblastí 
mozkové kůry, limbického systému 
a mozkového kmene s hypothalamem. 
Traumatická situace je navíc doprová-
zena vysokým stupněm rozčilení a sní-
ženou (soustředěnou) pozorností. Tím 
je vliv na procesy uvnitř těla ještě větší 
než v běžných situacích.

Přesný průběh změny barvy duhov-
ky se zatím nepodařilo zcela vysvětlit. 
Vycházíme z toho, že za změnu jsou 
zodpovědné hormony a procesy se 
podobají těm, které nastávají v průběhu 
podávání analog prostaglandinů. 

Dlouhou dobu se mělo za to, že 
změnu barvy očí u sebe vidí jen samotní 
pacienti trpící disociativní poruchou 
identity, stejně jako si například lidé 
s anorexií připadají stále tlustí. Tato 
teorie je ovšem již vyvrácena, protože 
fenomén změny barvy očí popsalo 
mnoho různých terapeutů a psychiatrů. 
Věda se tímto tématem teprve pomalu 
začíná zabývat.

Změna barvy duhovky v důsledku 
poškození krční páteře  

Změny barvy duhovky se mohou 
objevit rovněž po poranění krční páte-
ře. Je-li při porodu nebo například po 

dopravní nehodě krční páteř postižena 
hyperflexí, může dojít k poškození sym-
patických nervových drah, které vedou 
do oka. Nervová vlákna opouštějí páteř 
v místě přechodu mezi krčními a hrudní-
mi obratli a stoupají nahoru k oku, takže 
poškození této oblasti může mít na oko 
přímý vliv. V důsledku narušené sympa-
tické inervace je postižené oko světlejší. 
Dochází k heterochromii (odlišnému 
zbarvení duhovek).

Zvláštnosti barvy 
duhovky  

Heterochromie  

Heterochromie může postihnout 
celé oko, takže každé oko má zcela odliš-
nou barvu, například zelenou a modrou 
(Heterochromia simplex, obr. 3). Častěji se 
ovšem setkáváme s centrální heteroch-
romií, kdy se jedna duhovka skládá ze 
dvou různě barevných prstenců. V přípa-
dě sektorální formy se pouze část jedné 
duhovky liší od základní barvy celého 
oka. Tyto zděděné zajímavosti většinou 
představují fyziologický jev, který nevy-
žaduje lékařskou diagnózu. Na jeden 
milion lidí připadají zhruba čtyři osoby 
s touto odlišností. 

Névy duhovky  

Rozdílná pigmentace duhovky může 
být vyvolána také névy (obr. 4). Névus 
je nezhoubný (benigní) nádor pokožky 
nebo sliznice, který se po vytvoření již 
zpravidla nezvětšuje a nevystupuje nad 
okolní kůži. Pigmentové névy, lidově 
zvané také mateřská znaménka nebo 
jaterní skvrny, nemusí nutně předsta-
vovat problém, ale je třeba pravidelně 
sledovat jejich změny, protože se z nich 
se zvýšenou pravděpodobností může 
vyvinout maligní melanom.   

Z německého originálu přeložila redakce.
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ORTOPTIKA autorka: Mgr. Andrea Jeřábková

ETIKA 
NELÉKAŘSKÉHO 
POVOLÁNÍ 
Etika je přirozená nadstavba 

mravních a morálních pravi-
del každého člověka a je jednou 
z  tradičních humanistických 
disciplín, která zkoumá morálku 
nebo morálně relevantní jed-
nání a  jeho normy. Je to jeden 
z nejstarších vědních oborů, 
kterým se zabývali již Platón či 
Aristoteles. Vedle odborných 
znalostí každého nelékaře je také 
důležité, aby zdravotník myslel 
na základní etická pravidla. V po-
sledních letech se důraz na etiku 
v nelékařském povolání vytrácí. 

Mezi základní principy zdravotnické 
etiky patří beneficence, nonmaleficence, 
respektování autonomie a spravedlnosti. 
Beneficence znamená činit dobro a non-

maleficence vyjadřuje pojem nečinění 
zla. Zabývá se také otázkou, zdali má 
zdravotnický pracovník právo udělat 
chybu, a pokud ji udělá, tak jestli o ní má 
informovat pacienta. Dalším důležitým 
bodem, na který se etika zaměřuje, je tý-
mová spolupráce a mezikolegiální vztahy. 

Na 18. zasedání Světové lékařské aso-
ciace ve finských Helsinkách v roce 1964 
byla přijata Helsinská deklarace, která 
stanovuje pravidla a cíle biomedicínského 
výzkumu prováděného na člověku. V její 
revizi z roku 1975 je poprvé uveden po-
žadavek, aby každý zdravotnický projekt 
výzkumu na lidech byl posouzen etickou 
komisí z hlediska vědecké a etické opráv-
něnosti. V České republice vznikla Etická 
komise MZ až v roce 1989. 

Každá nelékařská společnost má vy-
tvořen svůj etický kodex nebo vychází z již 

vytvořeného Etického kodexu nelékařské-
ho zdravotnického pracovníka. Etickým 
kodexem (code of ethics, code of conduct) 
rozumíme systematicky zpracovaný soubor 
norem a pravidel, který vymezuje a upravuje 
vztahy a chování pro členy určitého celku – 
firmy, komunity, organizace, společnosti... 
 Každý etický kodex by měl být stručný, 
závazný a měl by obsahovat rychlý návod 
pro řešení etických problémů. Každý nelé-
kařský pracovník by měl etický kodex své 
společnosti znát a hlavně by se jím měl řídit.

Etický kodex nelékařského 
zdravotnického pracovníka

 • Zdravotnický pracovník nelékařských 
oborů (dále jen „zdravotnický pracov-
ník“) při své práci zachovává úctu k živo-
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tu, respektuje lidská práva a důstojnost 
každého jednotlivce bez ohledu na věk, 
pohlaví, rasu, národnost, víru, politické 
přesvědčení a sociální postavení. 

 • Zdravotnický pracovník dbá na dodržo-
vání Úmluvy o lidských právech a biome-
dicíně, na dodržování práv pacientů, tak 
jak jsou vyjádřena v Chartě práv pacientů 
a v Chartě práv hospitalizovaných dětí. 

 • Zdravotnický pracovník je povinen přistu-
povat ke své práci s veškerou odbornou 
schopností, kterou má, s vědomím 
profesionální odpovědnosti za podporu 
zdraví, prevenci nemocí, za obnovu 
zdraví a zmírňování utrpení, za přispění 
ke klidnému umírání a důstojné smrti. 

 • Zdravotnický pracovník poskytuje 
zdravotní péči jednotlivcům, rodinám, 
skupinám a spolupracuje s odborníky 
jiných oborů. Při poskytování zdravotní 
péče vždy nadřazuje zájmy těch, kte-
rým poskytuje péči, nad zájmy své. 

 • Zdravotnický pracovník je povinen 
chránit informace o těch, kterým 
poskytuje své služby, bez ohledu na 
způsob, jakým jsou tyto informace zís-
kávány, shromažďovány a uchovávány. 
Povinnou zdravotnickou dokumentaci 
vede pečlivě a pravdivě, chrání ji před 
zneužitím a znehodnocením.

 • Zdravotnický pracovník aktivně pro-
hlubuje znalosti o právních předpisech 
platných pro jeho profesi a dodržuje je.

 • Zdravotnický pracovník nesmí podři-
zovat poskytování zdravotní péče ko-
merčním zájmům subjektů, působících 
v oblasti zdravotnictví.

 • Zdravotnický pracovník při poskyto-
vání zdravotní péče respektuje životní 
hodnoty občanů, jejich životní zvyky, 
duchovní potřeby a náboženské pře-
svědčení a snaží se vytvářet podmínky 
zohledňující individuální potřeby 
jednotlivců.

 • Zdravotnický pracovník v rozsahu své 
odbornosti a pravomocí poskytuje ob-
čanům informace, které jim pomáhají 
převzít spoluzodpovědnost za jejich 
zdravotní stav a případnou léčbu.

 • Zdravotnický pracovník považuje 
informace o pacientech za důvěrné 
a je si vědom povinnosti zachovávat 
mlčenlivost o skutečnostech, o nichž 
se dozvěděl v souvislosti s výkonem 
svého povolání. 

 • Zdravotnický pracovník při poskyto-
vání zdravotní péče dbá v maximální 
možné míře o zajištění intimity. 

 • Zdravotnický pracovník nesmí zneužít 
ve vztahu k nemocnému jeho důvěru 
a závislost jakýmkoliv způsobem.

 • Zdravotnický pracovník se snaží při 
poskytování zdravotní péče docílit 
vztahu založeného na důvěře, který 
ctí práva pacienta, reaguje na aktuální 
rozpoložení pacienta, současně jsou 
respektována práva a povinnosti zdra-
votnického pracovníka jako poskytova-
tele zdravotní péče.

 • Zdravotnický pracovník poskytuje 
zdravotní péči v rozsahu své odbor-
nosti a pravomocí, s potřebnou mírou 
autoregulace a empatie.

 • Zdravotnický pracovník aktivně usiluje 
o vlastní odborný, osobní a intelektuál-
ní růst po celou dobu svého profe-
sionálního života a své nové znalosti 
a dovednosti se snaží využít v praxi.

 • Zdravotnický pracovník usiluje o co 
nejvyšší kvalitu a úroveň poskytované 
zdravotní péče.

 • Zdravotnický pracovník poskytne nezbyt-
ně nutnou zdravotní péči i nad rámec 
svých pravomocí, pokud ji nemůže 
poskytnout způsobilý zdravotnický pra-
covník a pokud nebezpečí, které plyne 
z prodlení, je větší než možné nebezpečí 
plynoucí z nedostatečných znalostí a do-
vedností zdravotnického pracovníka.

 • Zdravotnický pracovník jedná 
a vystupuje tak, aby jeho chování 
přispělo k udržení prestiže a zvyšování 
společenského uznání zdravotnických 
povolání. 

 • Zdravotnický pracovník při přebírání 
úkolu i při pověřování úkolu zodpověd-
ně zvažuje kvalifikaci svou i ostatních 
zdravotnických pracovníků.

 • Zdravotnický pracovník působí na 
zdravotní uvědomění jednotlivců při 
poskytování zdravotní péče. Podle 
svých odborných schopností se podílí 
na podporování a šíření zásad zdra-
vého života, zásad ochrany životního 
prostředí, objasňování problémů spoje-
ných s péčí o poškozené zdraví lidí. 

 • Zdravotnický pracovník spolupracuje 
při těch aktivitách, které směřují ke 
zlepšení zdravotního a sociálního 
prostředí v životě lidí.

 • Zdravotnický pracovník spolupra-
cuje v rámci mezioborového týmu 
s ostatními odborníky tak, aby byly 
splněny všechny cíle plánu komplexní 
zdravotní péče o pacienta.

 • Zdravotnický pracovník respektuje 
znalosti a zkušenosti svých kolegů 
i spolupracovníků jiných odborností.

 • Zdravotničtí pracovníci se navzájem 
podporují ve svých odborných rolích 
a aktivně rozvíjejí úctu k sobě i druhým.

 • Zdravotnický pracovník vystupuje, po-
dle aktuální situace, jako ochránce pa-
cienta, zejména pokud je péče o něho 
ohrožena nevhodným chováním nebo 
jednáním jiného zdravotníka či osoby. 

 • Zdravotnický pracovník je odpovědný 
za kvalitu jím poskytované zdravotní 
péče a za co nejvyšší odbornou úroveň 
svého vzdělávání.

 • Zdravotnický pracovník dbá na udržo-
vání a zvyšování prestiže své profese.

 • Zdravotnický pracovník se neustále 
snaží o rozvoj své profese, o rozvoj 
svého profesního zaměření a zvýšení 
své odborné úrovně.

Dalším etickým problémem je komu-
nikace zdravotníka a pacienta. Komuniko-
vat s pacientem neznamená pouze mluvit, 
ale musíme vědět: co chceme říci, rozhod-
nout, kdy informaci podat, vybrat správné 
místo pro sdělení, mluvit srozumitelně, 
brát v úvahu pocity pacienta, umožnit 
mu, aby se dostatečně vyjádřil a zkontro-
lovat, zda naši informaci přijal a pochopil. 
Součástí komunikace je samozřejmě in-
formovaný souhlas pacienta. Pacient musí 
být důkladně vzdělaný a pokud všemu 
porozumí, musí podepsat informovaný 
souhlas. Etické problémy špatně vedené 
komunikace ztěžují vyšetření a navozují 
nechuť k další spolupráci.

Mgr. Andrea Jeřábková
Česká společnost ortoptistek
Ortoptická ambulance, Brno
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně 
andrea.jerabkova@email.cz
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OPTOMETRIE   autorka: Bc. Karin Novotná

SLEPOTA 
A JEJÍ PŘÍČINY
Oční struktury a  tkáně patří 

mezi nejcitlivější v našem 
těle a jejich sebemenší poškození 
může zapříčinit vážné poškození 
zraku a vést až ke slepotě. Hlavní 
příčiny slepoty se liší v ekonomicky 
vyspělých zemích a v rozvojových 
zemích. 

V ekonomicky nejvyspělejších 
zemích spočívají  r izikové faktory 
onemocnění především v nezdravém 
životním stylu a stravování, zatímco 
v rozvojových zemích patří k hlavním 
příčinám slepoty nedostatek od-
borného zdravotnického personálu, 
přístrojového vybavení, prevence 
a hygieny. Na základě šetření Světové 
zdravotnické organizace lze očekávat 
nárůst zrakově postižených, nedojde-li 

k zásadní úpravě situace v rozvojových 
zemích.

Klasifikace a rozsah 
zrakového postižení 

Slabozrakost je definována jako ne-
vratný pokles zrakové ostrosti pod 6/18 
(0,3) až 3/60 (0,05) včetně na lepším oku 
s nejlepší možnou korekcí nebo jako zú-
žení zorného pole na 20° bez ohledu na 
vizus. Projevuje se také snížením rychlosti 
a přesnosti zrakové schopnosti, deformací 
zrakových vjemů a obtížnou prostorovou 
orientací. Často jsou přítomny problémy 
s poruchami zorného pole a skotomy. 

Pacienti s těžce slabým zrakem (částeč-
ně vidící) jsou na hranici mezi slabozrakými 
a nevidomými. Vizus je v rozsahu 3/60 
(0,05)–1/60 (0,02), tj. počítání prstů na 

jeden metr, se zúžením zorného pole na 
méně než 10°, ale více než 5° v centrální 
části. Zrakové postižení může být ustálené, 
ale v některých případech může docházet 
k progresi nebo naopak ke zlepšení. 

Nevidomost je nejtěžší stupeň 
zrakového postižení. Je charakteristická 
nevratným poklesem centrální zrakové 
ostrosti pod 1/60 (0,02) až po úplnou 
ztrátu světlocitu. 

Rozlišují se dva typy nevidomých 
osob. První skupinu tvoří osoby s prak-
tickou nevidomostí, s vizem v rozmezí 
1/60 (počítání prstů na jeden metr) 
až světlocit se správnou projekcí se 
zúžením zorného pole na 5° a méně. 
Druhou skupinu tvoří osoby s totální 
nevidomostí (amaurózou) se zachova-
lým světlocitem s chybnou projekcí až 
úplnou ztrátou zraku. 
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Příčiny vzniku zrakového 
postižení 

Mezi hlavní příčiny slepoty ve svě-
tě  patří katarakta (47,9 %), a to i přes 
pokročilé chirurgické techniky, které se 
v mnoha zemích používají. Dalšími příči-
nami jsou glaukom (12,3 %), věkem pod-
míněná makulární degenerace (8,7 %), 
rohovkové opacity (5,1 %), diabetická 
retinopatie (4,8 %), dětská onemocnění 
(3,9 %), trachom (3,6 %), onchocerkóza 
(0,8 %) a ostatní postižení (13,0 %) spo-
jená s úrazy, genetickým vývojem atd. 
(obr. 1, [2]). 

Katarakta 

Katarakta (šedý zákal) je zákal nit-
rooční čočky, jenž způsobuje rozptyl 
světelných paprsků vstupujících do 
oka a špatnou průhlednost, která po-
stupně zhoršuje vidění. Celosvětově je 
katarakta označována za hlavní příčinu 
slepoty především vzhledem k vysoké-
mu výskytu v rozvojových zemích, a to 
z důvodu nedostupnosti chirurgické 
operace a zvyšování délky života [2]. 
Nejčastějším typem katarakty je katara-
kta senilní, která vzniká vlivem přiroze-
ného stárnutí organizmu. U nás je mezi 
75–85 lety života katarakta diagnostiko-
vána v počínajícím nebo v pokročilém 
stadiu u 91 % populace. Za rizikové lze 
pokládat faktory, u kterých je účast na 
tvorbě šedého zákalu prokázána, např. 
UV záření, kouření, alkoholizmus, diabe-
tes, průjmová onemocnění atd. Léčba 
katarakty je dnes velice úspěšná, vlastní 
zakalená čočka se chirurgicky odstraní 
a nahradí umělou nitrooční čočkou. 

Věkem podmíněná 
makulární degenerace 

Věkem podmíněná makulární dege-
nerace (VPMD) je chronické degenera-
tivní onemocnění sítnice a retinálního 
pigmentového epitelu vlivem stárnutí. 
V ekonomicky vyspělých zemích před-
stavuje hlavní příčinu těžké ztráty zra-
kové ostrosti až slepoty u osob starších 
60 let. Jedno oko bývá zpravidla posti-
ženo víc a/nebo dříve a v terminální fázi 
u něj klesá vizus na praktickou slepotu. 

Rozlišují se dvě formy VPMD. Suchá 
(atrofická) forma postihuje asi 85 % 
všech pacientů, má pozvolný průběh 
a končí centrálním skotomem. Vlhká 
(exsudativní) forma se může vyvinout 
z formy suché. Je charakteristická rych-
lým průběhem a významným zhoršením 
vidění, v konečném stadiu dochází 
k prosakování krve do sítnice, otoku 
sítnice až jizvení žluté skvrny. K rychlému 
vyšetření VPMD lze použít Amslerovu 
mřížku. Pacient fixuje pouze černý bod 

a hodnotí vzhled a pravidelnost mřížky. 
Vyšetření se provádí do blízka pro každé 
oko zvlášť. Při VPMD vidí pacient mřížku 
deformovanou, nebo mohou její části 
chybět. Mezi prokázané, avšak do jisté 
míry ovlivnitelné rizikové faktory pro 
vznik VPMD neodmyslitelně patří kou-
ření (až dvakrát vyšší riziko), nedostatek 
fyzického pohybu, nezdravé stravování, 
vysoký cholesterol či dlouholeté vysta-
vování přímému slunci bez ochrany 
zraku. Možnosti léčby mohou být v ně-
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obr. 1 Hlavní příčiny slepoty ve světě.

obr. 2 Glaukomová exkavace terče zrakového nervu.

obr. 3  Neproliferativní diabetická retinopatie je charakteristická mikroaneuryzmaty, 
tečkovitými hemoragiemi a tvrdými exsudáty na sítnici.
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kterých případech limitované, avšak 
jistou naději pro pacienty představují 
anti-VEGF injekce a laserová léčba. 

Glaukom 

Glaukom je multifaktoriální, degenera-
tivní a progresivní oční onemocnění spo-
jené s neuropatií zrakového nervu a jeho 
nervových vláken, projevující se jejich po-
stupným odumíráním a úbytkem zorného 
pole. Děje se tak většinou vlivem zvýšeného 
nitroočního tlaku, kdy na fundu nalézáme 
glaukomovou exkavaci terče zrakového 
nervu (obr. 2, [2]). Při jeho zanedbání do-
chází k zužování zorného pole, které může 
vyústit až ke slepotě. Zvýšený nitrooční 
tlak je pouze jedním z mnoha symptomů, 
je však nejvýznamnější a jeho přítomnost 
nemusí být pravidlem. Rizikovými faktory 
nejčastěji bývají hypertenze, diabetes 
mellitus, vyšší věk, genetická dispozice 
glaukomu, vyšší myopie, cévní choroby atd. 
Terapie se zaměřuje na snížení nitroočního 
tlaku a může být medikamentózní, laserová 
či chirurgická.

Diabetická retinopatie 

Retinopatie představuje soubor pato-
logických změn sítnice a jejích cév, které 
se projevují v souvislosti s celkovými cho-
robami. Diabetická retinopatie vzniká jako 
komplikace diabetu mellitu důsledkem 
poruch metabolizmu u pacientů s 1. a 2. ty-
pem diabetu. Čím lépe je pacient schopen 
diabetes kompenzovat, tím později se 
projeví oční komplikace – asi po 10 letech 
trvání diabetu. Na základě sítnicových 
změn se rozlišují dvě formy diabetické re-
tinopatie – proliferativní a neproliferativní. 
Neproliferativní diabetická retinopatie je 
charakteristická mikroaneuryzmaty, tečko-

vitými hemoragiemi a tvrdými exsudáty na 
sítnici (obr. 3, [2]). Proliferativní diabetická 
retinopatie je charakteristická neovaskulari-
zacemi do sklivce, makulárním edémem až 
trakčním odchlípením sítnice či krvácením 
do sklivce. Za rizikové faktory diabetické 
retinopatie můžeme pokládat délku trvání 
diabetu, kolísání hladiny glykémie, hyper-
tenzi, stravu, alkoholizmus, těhotenství, uží-
vání hormonální antikoncepce atd. Terapie 
spočívá ve fotokoagulaci argonovým nebo 
diodovým laserem, přičemž laserové zásahy 
jsou aplikovány do periferie neovaskularizo-
vané sítnice s vynecháním centrální části. 
Při prokrvácení sklivce je indikována pars 
plana vitrektomie. 

Trachom 

Trachom je jedním z nejzávažnějších 
onemocnění v rozvojových zemích, které 
je příčinou slepoty asi u šesti milionů 
obyvatel zejména v Africe, jihovýchodní 
Asii, Indii, chudých oblastech jižní a střední 
Ameriky a Austrálii. V ekonomicky vyspě-
lých zemích se toto onemocnění dnes 
téměř nevyskytuje. Trachom je diagnos-
tikován jako prudký zánět spojivkového 
vaku, který je způsoben bakterií Chlamydia 
trachomatis. Přenáší se ve špatných hygie-
nických podmínkách s nedostatkem vody 
z člověka na člověka nebo prostřednictvím 
šatstva, ručníků či hmyzu (mouchy). One-
mocnění se může opakovat, jelikož po již 
prodělaném zánětu nevzniká imunitní 
ochrana. K prvnímu nakažení dochází 
zpravidla v dětství a odeznívá bez ná-
sledků, v pozdějším věku po opakované 
nákaze dochází k jizvení spojivky, dráždění 
rohovky stočenými řasami (trichiáza) 
a nevratnému zákalu rohovky. Prevence 
trachomu spočívá v udržování správných 
hygienických návyků a ve změně životních 

podmínek, především snížení prašnosti, 
oddělení dobytka od příbytku lidí a za-
jištění dostupnosti zdroje vody. Léčba je 
založena na lokálním podávání antibiotik.

Onchocerkóza 

Onchocerkóza neboli říční slepota je 
v zemích třetího světa druhou nejčastější 
příčinou slepoty. Vyskytuje se hlavně 
v tropické Africe a Střední Americe. Původ-
cem onemocnění je hlístice Onchocerca 
volvulus. Larvy hlístice se líhnou ve vodě, 
proto se choroba nejvíce vyskytuje poblíž 
řek. Mikrofilárie parazita jsou přenášeny na 
člověka bodnutím mouchy, v podkoží pak 
dozrávají v larvy a dospělé červy, kteří pro-
dukují miliony dalších mikrofilárií. Ty putují 
po těle hostitele a mohou se dostat i do 
všech částí oka kromě čočky, kde vyvolá-
vají silnou imunitní reakci, konjunktivitidu, 
keratitidu, iritidu a chorioretinitidu s krvá-
cením do sítnice a exsudací do sklivce. 

Příčiny slepoty u dětí 

Mezi nejčastější onemocnění způso-
bující významnou redukci zraku v eko-
nomicky vyspělých zemích patří níže 
uvedené příčiny zrakových vad u dětí.

Retinopatie nedonošených  

Za podstatnou příčinu dětské slepoty 
v ekonomicky rozvinutých zemích je po-
važována retinopatie nedonošených (ROP). 
Vyskytuje se u předčasně narozených dětí, 
které se narodily před 32. týdnem s porodní 
hmotností pod 1500 g a nedokážou samy 
dostatečně dýchat. Jako rizikový faktor pro 
vznik ROP se někdy uvádí vysoká koncen-
trace kyslíku v inkubátoru, avšak obecně 
platí, že riziko ROP narůstá s poklesem 
gestačního věku a porodní hmotnosti 
dítěte. U sítnice nedonošených dětí není 
zcela dokončen její vývoj a vaskularizace 
a cévy končí v oblasti ekvátoru oka. Pokud 
je dítě dlouho v inkubátoru, jeho sítnice 
se přizpůsobí dílčímu tlaku kyslíku a při 
převedení do normální atmosféry se sítnice 
ocitá v hypoxickém stavu. Reakcí sítnice na 
hypoxii je její neovaskularizace. Novotvoře-
né cévy se rychle šíří a způsobují odchlípení 
sítnice. Přestože se 90 % případů ROP hojí 

obr. 4 Leukokorie, jinak nazývaná „kočičí oko“, je žlutavý reflex v zornici.
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spontánně, důležité jsou především pravi-
delné kontroly nedonošených dětí očním 
lékařem a včasné zahájení kryokoagulace 
sítnice, popřípadě spolu s laserovou foto-
koagulací. Preventivní opatření spočívají 
také v udržování předčasně narozených 
dětí v inkubátoru pouze na dobu nezbytně 
nutnou s maximální koncentrací kyslíku 
do 30 % a pomalém převodu dítěte do 
normální atmosféry.

Kongenitální katarakta 

Kongenitální katarakta je z 10–15 % 
příčinou slepoty novorozenců. Výskyt je 
často dědičný, onemocnění však může 
vzniknout také během embryonálního 
vývoje jako následek nitroočních zánětů, 
vývojových poruch, intoxikací a infekcí 
matky v prvním trimestru těhotenství. 
Nejčastější příčinou je rubeola, která má za 
následek asi 30 % všech kongenitálních ka-
tarakt. Dále mohou být příčinou spalničky, 
toxoplazmóza, chřipka, herpes, hepatitidy, 
varicella, mononukleóza, syfilis, kapavka, 
porodní trauma a toxické poškození plodu 
léky, hlavně kortikosteroidy, nebo bývá 
součástí genetických syndromů. Zákaly 
mohou být monokulární i binokulární.

Pokud zákal výrazně snižuje cent-
rální zrakovou ostrost, je nutné provést 
operaci co nejdříve kvůli riziku vzniku 
amblyopie. Vzniklou afakii je nutné 
korigovat brýlemi, kontaktními čočkami 
nebo implantací nitrooční čočky (IOL), 
která se však u velmi malých dětí nepro-
vádí z důvodu procesu emetropizace. 
Velmi úspěšné jsou implantace IOL po 
druhém, eventuálně třetím roce dítěte. 

Kongenitální glaukom  

Primární typ vrozeného glaukomu 
vzniká na genetickém základě s vrozenou 
membránou z embryonálního vývoje, 
která brání odtoku nitrooční tekutiny 
v komorovém úhlu. U sekundárního 
glaukomu je příčinou špatného odtoku 
nitrooční tekutiny oční nebo systémová 
abnormalita či úraz. Mezi první příznaky 
patří slzení, světloplachost a blefarospaz-
mus. Vysoký nitrooční tlak způsobuje 
rozpínání stěny oka, čímž se zvětšuje 
jeho objem a vzniká tzv. hydroftalmus až 
buftalmus. Zvětšením průměru rohov-

ky vznikají trhliny, což má za následek 
zakalení rohovky v místě trhlin. Atrofii 
a  glaukomovou exkavaci papily zrako-
vého nervu můžeme brát za relativně 
pozdní příznak. Kongenitální glaukom se 
projevuje zhruba do dvou let od narození 
a platí pravidlo, že čím je projev dřívější, 
tím je průběh onemocnění vážnější. Tera-
pie spočívá v podávání antiglaukomatik, 
případně v chirurgickém zákroku, aby se 
tak zabránilo další progresi.

Retinoblastom 

Retinoblastom je maligní nádor sítnice 
u dětí. Přibližně dvě třetiny retinoblastomů 
se objeví do tří let života dítěte, vzácně poz-
ději. V 70 % případů postihuje retinoblas-
tom jedno oko. V časném stadiu se klinicky 
nijak neprojevuje, rodiče s dítětem přivádí 
k lékaři nejnápadnější příznak – leukokorie 
(obr. 4, [2]), jinak také nazývaná „kočičí oko“. 
Jde o žlutavý reflex v zornici, způsobený 
odrazem paprsků od nádorových hmot, 
které již vyplňují sklivcový prostor, a jedná 
se již o pozdní stadium. Dalším příznakem 
bývá strabizmus (šilhání) postiženého 
oka a širší zornice s pomalým reflexem. 
Původ může být dědičný při genetické 
mutaci jednoho z rodičů, většinou je však 
způsoben somatickou mutací. Frekvence 
výskytu je přibližně jeden případ na 15–20 
tisíc porodů. U jednostranného nádoru 
v pokročilém stadiu se postižené oko 
enukleuje, což může zachránit život dítěte. 
V případě oboustranných retinoblastomů 
se bulbus s pokročilejším stadiem enuk-
leuje a druhý se léčí. Základem léčby je 
chemoterapie, popř. fotokoagulace či 
kryokoagulace při malé velikosti nádorů 
a v časných stadiích. 

Amblyopie 

Amblyopie neboli tupozrakost je 
redukce zrakové ostrosti, kterou nelze 
opticky korigovat při oftalmologicky nor-
málním nálezu bez patologie ve zrakové 
dráze. Příčinou je nedostatečná stimulace 
oka v období vývoje vidění, která může 
být zapříčiněna řadou faktorů, jako je např. 
strabizmus (zjevné šilhání), anizometropie 
(rozdílný dioptrický stav očí), refrakční 
vada, nystagmus, ptóza víčka atd. Platí 
pravidlo, že čím dříve amblyopie vzniká, 

tím je postižení závažnější. U amblyopie 
je velice důležitá včasná diagnostika ještě 
před ukončením zrakového vývoje, tj. 
přibližně do šesti let dítěte. Do této doby 
je ještě možno vadu úplně odstranit 
nebo zmírnit. Počáteční léčba zahrnuje 
vykorigování refrakční vady brýlemi nebo 
kontaktními čočkami. Dále je indikována 
pleoptická léčba, která je založena na do-
časném vyřazení vedoucího oka z funkce 
jeho zakrytím okluzorem a zapojením 
amblyopického oka. 

Závěr 

Některá onemocnění způsobující 
ireverzibilní slepotu zpočátku probíhají 
asymptomaticky a možnosti jejich následné 
léčby jsou vysoce neefektivní, v horším pří-
padě neexistují možnosti žádné. Navzdory 
tomu lze v ekonomicky rozvinutých zemích 
většině onemocnění způsobujících slepotu 
předcházet vlastním aktivním přístupem 
a prevencí, jako jsou pravidelné návštěvy 
oftalmologa, změna životního stylu a po-
užívání očních ochranných pomůcek. 
Zvýšení informovanosti laické veřejnosti 
o onemocněních způsobujících vážné po-
škození zraku by mohlo působit jako jeden 
z prostředků primární prevence. 
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ho v Olomouci, katedra optiky 
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Biatlonistka Gabriela Souka-
lová je v současnosti bez 

přehánění jednou z nejoblíbe-
nějších českých sportovkyň. 
Sympatická rodačka z Jablon-
ce nad Nisou měla v  letošním 
roce skvělou formu a stala se 
držitelkou tří malých glóbů za 
vítězství ve sprintech, stíhacích 
závodech a závodech s hromad-
ným startem a poté také velkého 
křišťálového glóbu pro vítězku 
Světového poháru v biatlonu. 

Na Zimních olympijských hrách 
v Soči před dvěma lety získala dvě 
stříbrné medaile za hromadný závod 
a ve smíšené štafetě, stala se mistryní 
světa ve smíšené štafetě a stříbrnou 
medailistkou ve vytrvalostním závodu 
na Mistrovství světa v biatlonu 2015 

ve finském Kontiolahti. Vystudovala 
propagační grafiku na Střední umě-
leckoprůmyslové škole v Jablonci nad 
Nisou, poté i Vyšší odbornou školu se 
zaměřením na tvorbu mincí a medailí. 
Baví ji výtvarné umění a architektura, 
hraje na klavír a ráda zpívá. 

Jakou úlohu ve Vašem životě hraje 
zrak?
Nejdůležitější ze všech smyslů.

Co Vás v poslední době uhodilo do očí?
Nádherný západ slunce nad Ještědem.

Jaká kniha, obraz, fotografi e či jiné 
umělecké dílo Vás v poslední době 
oslovily?
V závodní sezoně si nic podobného 
nemůžu dopřát, můj zrak musí vnímat 
jiné obrazy... Mám však ráda obrazy 

van Gogha (impresionizmus),  ale 
i jiné, knížky čtu na cestách, například 
nyní „fenoména“ Zdeňka Svěráka, 
a na galerie a výstavy si musím ještě 
počkat.

Kdy Vám naposledy oči zářily 
nadšením?
Oči mi září při pohledu na krásnou pří-
rodu, když si koupím něco hezkého na 
sebe, při dobrém jídle a také když jsem 
se svým partnerem.

Co (nebo koho) byste střežila jako oko 
v hlavě?
Nejvíc zdraví, lásku i přátelství.

Kdy je podle Vás potřeba mít oči na 
stopkách?
Vždy, když se cítím ohrožená, a je úplně 
jedno čím nebo kým.

Jak to vidí
GÁBINA 
SOUKALOVÁ

JAK TO VIDÍM JÁ   autor: redakce
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Nad čím přivíráte oko a nad čím 
naopak ne?
Pokud jsem schopna rozpoznat důle-
žité či nedůležité. Buď přivírám, nebo 
otvírám.

Otevřel Vám někdy někdo oči?
Ano, nejčastěji čas, poznání nebo zkla-
mání, zkušenost a také lidi, blízcí i cizí.

Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?
Mamka, když upeče štrúdl nebo makový 
koláč.

Existuje výjev, na který nikdy neza-
pomenete?
Zasněžené Jizerky se západem slunce, 
to je nádhera!

Na co se nejraději díváte?
Na umělecká díla nebo obrazy, dokážu 
se dívat a dívat...

Co Vás obvykle upoutá na první 
pohled?

Pěkný chlap, který má charizma.

Jaké místo na světě podle Vás stojí za 
vidění?
Miluji Itálii a její nádherné památky (Flo-
rencii, Řím či Benátky...), také Alpy a Nízké 
či Vysoké Tatry.

Které místo v české krajině je pro Vás 
nejmalebnější?
Je jich mnoho, ale nejmalebnější je můj 
rodný kraj – Jizerky.

Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
Nemám, žiji tady a teď, k životu potřebuji 
naději a optimizmus.

V kom vidíte hrdinu?
V každém, kdo je schopen nasadit vlastní 
život za záchranu druhého nebo za 
dobrou věc.

Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Jsou růžové, nosím je v sobě, není je 
vidět a na designu nezáleží.

Jaký vhled a poučení Vám dává Vaše 
práce?
Učí mě vyhrávat i prohrávat, plakat i smát 
se, učí mě tvrdé práci a přesvědčení, 
že když člověk moc chce, může mít 
i úspěch, a také mě učí pokoře a odříká-
ní... sport je vlastně má práce a můj život.

Co je podle Vás očividné?
Vše, co oči vidí, tedy vše, co je kolem nás, 
je OČIVIDNÉ...

Co byste podnikla jako neviditelná?
Možná bych tento stav využila k poznání, 
možná bych k tomu nenašla odvahu 
a bála bych se o ty své růžové brýle...

Kdy jste naposledy přišla – viděla – 
zvítězila?
Naposledy v březnu v Rusku, kde jsem 
přišla na Světový pohár, viděla naději na 
křišťálový glóbus a zvítězila...

Za rozhovor poděkovala redakce
Foto: z archivu Gábiny Soukalové
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OPTOMETRIE   autor: Mgr. Ondřej Vlasák

DIAGNOSTIKA 
očních chorob v presenilním 
a senilním věku v ambulanci 
optometristy
Každý optometrista se ve své 

praxi může setkat s one-
mocněním předního segmentu 
oka. Následující text pojednává 
o nejčastěji se vyskytujících kli-
nických onemocněních. Slouží 
jako stručný přehled onemocnění 
a ve zkratce informuje o jejich vlivu 
na vidění. Článek obsahuje i tipy, 
jak se zachovat, pokud některé 
z těchto onemocnění při vyšetření 
objevíme.

S rozvojem optometrie v České re-
publice je spojen také jeden fakt – stále 
více pacientů navštěvuje především 
ambulanci optometristy a zapomíná 
na preventivní vyšetření u oftalmologa. 
Proto je pro správné provozování čin-
nosti optometristy nezbytné znát nejen 
metodiku subjektivní refrakce, aplikace 

kontaktních čoček atd., ale i patologii 
alespoň předního očního segmentu. 
Je důležité umět onemocnění správně 
rozpoznat a dále s nimi počítat při nad-
cházejícím vyšetření, případně odeslat 
pacienta k očnímu lékaři.

Připomeňme si na úvod některá fakta 
z vyhlášky o činnosti zdravotnických pra-
covníků a jiných odborných pracovníků:

Optometrista bez odborného dohledu 
a bez indikace u osob starších 15 let věku 
může při podezření na oční onemocnění 
doporučovat pacientům vyšetření u lékaře 
se specializovanou způsobilostí v  oboru 
oftalmologie.

Optometrista pod odborným dohle-
dem očního lékaře se specializovanou 
způsobilostí v  oboru oftalmologie může 
provádět vyšetření na oftalmologických 
diagnostických přístrojích; tato vyšetření 
však nehodnotí a nestanovuje diagnózu.

V následujících odstavcích popisuji 
vlastní víceleté zkušenosti s onemocně-
ním předního očního segmentu a jeho 
vztah k subjektivní refrakci.

Onemocnění rohovky   

Pterygium   

Jedná se o fibrovaskulární hyperplazii 
spojivkové tkáně, jež přerůstá přes rohov-
ku (obr. 1). Může indukovat nepravidelný 
rohovkový astigmatizmus. Jako prevence 
je vhodné nošení slunečních brýlí. 

Coganova dystrofie  

Jde o epiteliální rohovkovou dys-
trofii (obr. 2). Projevuje se fotofobií, 
blefarospazmem, slzením, občasným 
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rozmazaným viděním, intolerancí 
některých typů kontaktních čoček či 
pocitem cizího tělíska. Je spojena se 
sníženou přilnavostí epitelu k bazální 
membráně. U některých pacientů se 
objevují recidivující bolestivé eroze 
rohovky. Doporučuje se kapat umělé 
slzy a na noc používat oční gel (Vidisic 
gel, vitamin A). 

Kontaktní čočka je vítána, avšak 
jsou nutné častější kontroly, neboť 
existuje vyšší riziko zánětu rohovky. 
Je-li přítomen cylindr, je zapotřebí 
opatrnosti. U vyšších stupňů onemoc-
nění doporučuji dvě návštěvy, neboť 
rohovkový astigmatizmus nemusí být 
stabilní. 

Meesmanova dystrofie  

Již v dětství se začínají objevovat 
malé epiteliální cysty. Onemocnění 
probíhá asymptomaticky většinou až 
do pozdní dospělosti až stáří. V tomto 
období mohou cysty začít praskat 
a způsobovat iritaci rohovky (obr. 3). 
Symptomy jsou obdobné jako u Co-
ganovy dystrofie. Může být přítomna 
snížená citlivost rohovky a intolerance 
některých typů kontaktních čoček. 
Jinak však většina pacientů mívá dobrý 
vizus bez nutnosti terapie. Postup při 
léčbě je následující: použití hyperto-
nických umělých slz, odstranění epitelu. 
V odborné literatuře je Meesmanova 
dystrofie uváděna jako vzácné onemoc-
nění, z osobní praxe však mohu říct, že 
se s ní setkávám poměrně často. 

Stromální degenerace typu 
šagrén nebo Francoise  

Jedná se o sněhové až oblakovité 
šedavé agregace nacházející se v centru 
(Francois) či na okraji (šagrén) rohovky, 
více u Descemetovy membrány (obr. 4). 
Toto onemocnění nebývá kontrain-
dikací pro laserový refrakční zákrok. 
Rohovková citlivost není ovlivněna, 
může však být ovlivněna kontrastní 
citlivost (u typu Francois). Degenerace 
typu šagrén neboli degenerace vzhledu 
krokodýlí kůže se objevuje u starších 
pacientů, druhý typ naopak u pacientů 
ve středním věku. 

obr. 1  Pterygium.

obr. 2  Coganova dystrofie.

obr. 3 Meesmanova dystrofie.

obr. 4 Stromální degenerace typu šagrén (vlevo) nebo Francoise (vpravo).
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Fuchsova endoteliální 
dystrofie  

Onemocnění je charakteristické 
corneou guttatou (tzv. vzhled po-

merančové kůry), disperzí pigmentu 
na endotelu a v pozdějších stadiích 
i rohovkovým edémem (obr. 5). Pří-
činu nacházíme ve zhoršené funkci 
endoteliální pumpy, která nemá do-
statek síly pro zpětné odpumpování 
tekutiny z rohovky. Příznačné je za-
mlžené vidění po probuzení, během 
dne pak dochází k zaostření. Záleží na 
stupni poškození endotelu. Příčinou 
je silnější edematózní rohovka, jež 
absorbuje tekutinu, která se normál-
ně, když jsme vzhůru, odpařuje a je 
stírána víčky při mrkání. Při subjek-
tivní refrakci je třeba brát zřetel na 
proměnlivost refrakce a snažit se pa-
cienta nepřekorigovat. U pozdějších 
forem jsou vhodné i dvě návštěvy za 
den, ráno a odpoledne. 

Ektatické 
a pseudoektatické 
onemocnění rohovky  

Do této skupiny onemocnění rohovky 
můžeme zařadit především keratokonus, 
pelucidní marginální degeneraci (PMD) 
a iatrogenní ektázii. Do pseudoektatic-
kých onemocnění patří corneal warpage 
syndrom (CWS). Ektatická onemocnění 
jsou však bohužel na štěrbinové lampě 
viditelná až v pozdějších fázích onemocně-
ní. Projevují se nepravidelným vyklenutím 
rohovky a tím indukcí nepravidelného 
rohovkového astigmatizmu. U keratokonu 
a PMD můžeme pozorovat zvýrazněnou 
inervaci, Vogtovy strie a protenčení ro-
hovky nejčastěji v dolní nazální části. Na 
obrázcích vidíme Vogtovy strie (obr. 6a), 

obr. 6a  Vogtovy strie. obr. 6b Zvýrazněná inervace.

obr. 6c  Munsonův příznak s hydropsem 
rohovky.

obr. 8  Kortikální zákal.

obr. 12  Nekvalitní indická nitrooční čočka.

obr. 10  Traumatická katarakta. obr. 11  Závěsný aparát u ektopie čočky.

obr. 7  Zadní skutelární zákal.

obr. 9  Nukleární zákal.

obr. 5  Cornea guttata (tzv. vzhled pome-
rančové kůry).
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zvýrazněnou inervaci (obr. 6b) a Munso-
nův příznak s hydropsem rohovky (obr. 6c). 

Onemocnění čočky  

Šedý zákal  

Pacient se šedým zákalem udává 
ztrátu kontrastu a barev, musí si více 

přisvětlovat. Navečer se zvyšuje oslnění, 
jak se v zakalených čočkových hmotách 
tříští světlo. 

Obecně jsou u pacientů s šedým 
zákalem nevhodné bichromatické 
a kontrastní dokorekční testy. Vhodná 
je častější kontrola refrakce (vzhledem 
k riziku vzniku anizometropie).

Zadní skutelární zákal  
Tato forma se může objevit i v prese-
nilním věku (45 let). Charakteristický 
je efekt záclony, rychlé ztráty zrakové 
ostrosti (obr. 7). Lze jej rozpoznat i přes 
nemydriatickou zornici. Pacientovi 
doporučíme návštěvu lékaře či přímo 
chirurgického pracoviště. Průběh zaka-
lení bývá rychlý. 

Kortikální zákal
Tento typ zákalu může indukovat astig-
matizmus (obr. 8). Jsou známy i případy, 
kdy kortikální zákaly způsobují monoku-
lární diplopii.

Nukleární zákal
Nejčastější forma zákalu (obr. 9), proje-
vující se pozvolnou ztrátou kontrastní 
citlivosti a zrakové ostrosti. Ani po-
kročilejší brunescentní forma nemusí 
natolik ovlivňovat zrakovou ostrost. Kalí 
se především čočkové jádro. Nejčastěji 
pacienta myopizuje, zlepšuje vidění 
na blízko u původně emetropických či 
lehce hypermetropických očí. Pacient 
odkládá brýle na blízko. 

Ostatní formy šedého zákalu  
Traumatická katarakta (obr. 10) se objevuje 
nejčastěji při předním pólu čočky. Často bývá 
spojena i s poškozením závěsného aparátu 
čočky. Neodhalený vrozený šedý zákal je 
často spojen s tupozrakostí a excentrickou 
fixací. Záleží na lokalizaci zákalu. Jednou 
z nejhezčích forem katarakty je tzv. christmas 
tree typ. Na fotografii závěsného aparátu 
u ektopie čočky (obr. 11) je zřetelně vidět, 

jak jemná a choulostivá jsou tato vlákna. 
Na obr. 12 vidíme, co se může stát po třech 
letech po implantaci nekvalitní indické čočky.

Ostatní nálezy na 
předním očním segmentu  

Naevus pigmentosus  

Může se objevit téměř na všech struk-
turách u předního očního segmentu. Na 
fotografiích je vidět névus bulbární spo-
jivky (obr. 13a) a částečná heterochromie 
duhovky (obr. 13b). Vhodná je fotodoku-
mentace ke sledování případné progrese.

Ptóza horního víčka, 
dermatochaláza  

Ptózou nazýváme pokleslé horní 
víčko, při nadbytku kůže se jedná o der-
matochalázu (obr. 14). Při překrytí zornice 
omezuje zorné pole. Pacienta je vhodné 
doporučit k operaci, která je mnohdy hra-
zena pojišťovnou. Po zahojení provádíme 
kontrolní refrakci. Je možná manifestace 
astigmatizmu (neboť ptóza či dermato-
chaláza zakrývala část jedné z hlavních 
rovin astigmatizmu a tím ji eliminovala).

Postrefrakční stavy 
rohovky  

Nejčastěji se setkáváme s epiteliál-
ními vrůsty pod flap, ty však většinou 

nečiní žádné potíže. Horší pooperační 
komplikací jsou makrostrie. Vznikají při 
obtížné separaci flapu. Často indukují 
astigmatizmus (alespoň pravidelného 
charakteru), zvyšují dysfotopické obtíže, 
v extrémních případech vzniká ghosting 
až monokulární diplopie. 

Mgr. Ondřej Vlasák
Oční klinika Neovize, Brno
vlasak.ondrej@email.cz
Grafické podklady: archiv autora
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obr. 14  Dermatochaláza.

obr. 13a Névus bulbární spojivky.

obr. 13b  Částečná heterochromie duhovky.

Nukleární zákal se projevuje 
pozvolnou ztrátou kontrastní 
citlivosti a zrakové ostrosti.
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Svátek oboru oční optiky, jak 
je přezdíván Mezinárodní 

veletrh oční optiky, optometrie 
a  oftalmologie OPTA, se ko-
nal po dvaadvacáté od pátku 
18. března do neděle 20. března 
na brněnském výstavišti. Jeho 
průběh kladně hodnotí jak po-
řadatelé, tak vystavující firmy, 
jejichž počet v porovnání s mi-
nulým ročníkem mírně vzrostl, 
stejně jako rozsah výstavní plo-
chy v pavilonu B. Zvýšil se také 
počet odborných návštěvníků, 
jichž podle předběžného odhadu 
jen za první dva dny přijelo 5700. 

Ocenění TOP OPTA

Již v první den veletrhu po slav-
nostním zahájení byly předány ceny 

TOP OPTA nejlepším exponátům, které 
hodnotila odborná komise v čele s před-
sedou Martinem Falharem. Ten konsta-
toval, že byla přihlášena řada kvalitních 
exponátů a výběr tak byl velmi náročný. 
Ceny TOP OPTA byly uděleny následují-
cím exponátům:

V kategorii Brýlové obruby a slu-
neční brýle získala ocenění obruba 

Rodenstock R8010 z nabídky společnosti 
Rodenstock. 

V kategorii Technologie v oční optice 
byly oceněny dva exponáty – simulátor 
vidění Nautilus, který přihlásila společnost 
ESSILOR – OPTIKA, spol. s r.o., a zábrusový 
přístroj Briot Attitude, který vyrábí společnost 
BRIOT Luneau Technology a v České republi-
ce jej nabízí společnost OMEGA OPTIX, s.r.o. 

ČESKÉMU 
OPTICKÉMU 
TRHU SE DAŘÍ

VELETRHY   autor: redakce
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Brýlové čočky ZEISS DriveSafe byly 
oceněny v kategorii Očima řídíme svět. 
Na našem trhu je nabízí společnost Carl 
Zeiss spol. s r.o.

Odborný doprovodný 
program

V pavilonu B probíhala i odborná část 
veletrhu OPTA – v pátek i v sobotu se 
v OPTA FORU vystřídala téměř dvacítka 
přednášejících z řad předních odborníků 
v oboru i studentů odborných škol se 
svými přednáškami, zaměřenými jak na 
odborná témata, tak na hodnocení trhu 
a oboru obecně. Ing. Ivan Vymyslický ve své 
přednášce Trh oční optiky ČR 2015 uvedl, 
že v loňském roce stouply tržby českých 
očních optik v průměru o 5 % a demogra-
fický vývoj ve spojení s rostoucími nároky 
na kvalitu zraku a vidění je příslibem po-
kračujícího růstu. Do presbyopického věku 
dorůstá generace tzv. husákových dětí, 
jejichž nároky na vidění jsou velmi vysoké. 
„Žijí aktivně, sportují, používají moderní 
technologie, a to vše vyžaduje vysokou 
kvalitu vidění. Pro optiky je to velká šance 
a příslib růstu oboru v následujících patnác-
ti až dvaceti letech,“ míní Ivan Vymyslický. 
V současnosti potřebuje brýle přibližně 
polovina obyvatel České republiky a v roce 
2020 to bude dokonce 60 % populace. Tuto 
situaci podporuje takzvaný vizuální stres, 
tedy časté používání elektroniky, počítačů, 
tabletů a mobilních telefonů. 

TOP OPTA odborné 
veřejnosti pro 
manažerský systém

Hlasy odborných návštěvníků roz-
hodují o ocenění TOP OPTA odborné 
veřejnosti. Letos tuto cenu ze třinácti 
přihlášených exponátů získal Optosys-
tém – na míru vytvořený manažerský 
systém specializovaný na správu jedné 
nebo více provozoven oční optiky, který 
na svém stánku prezentovala zlínská 
společnost Brelis. Systém disponuje po-
kročilými funkcemi, jako je generování 
grafu ziskovosti, odesílání a přijímání 
marketingových sms zpráv nebo efek-
tivní sledování skladových zásob. 

Soutěž Design & Trend 

Soutěž o nejlepší aranžmá s ná-
zvem Design & Trend byla další atrakcí 
pro návštěvníky. Ve vitrínách podél 
přednáškového OPTA FORA byla při-
pravena originální aranžmá optických 
výrobků, které poskytly společnosti 
Carl Zeiss, ESSILOR – OPTIKA, Johnson 
& Johnson, Omega Optix, SAGITTA Ltd. 
a Wixi. Z hlasování návštěvníků vyšla 
vítězně výloha s luxusními brýlovými 
obrubami Salvatore Ferragamo od firmy 
SAGITTA, kterou aranžovali brněnští 
studenti oboru aranžér na střední škole 
Charbulova. 

OPTA PARTY opět 
ve velkém stylu 

Po dvou náročných dnech uprostřed 
veletržního ruchu v pavilonu B se v sobo-
tu večer vystavovatelé se svými klienty 
sešli na velkolepé OPTA PARTY v hudeb-
ním klubu SONO Centrum. Více než 900 
hostí se skvěle bavilo při strhující show 
violoncellistů a bubeníka z Arrhythmia 

Band i při vystoupení kapely Ukulele 
Orchestra jako Brno. 

ROZHOVORY Z OPTY

Nejlepší exponáty obdržely i letos 
cenu TOP OPTA. Zástupci čtyř vystavují-
cích firem si odnesli ocenění za brýlové 
obruby z buvola indického, brýlové 
čočky zlepšující vidění za volantem, si-
mulátor virtuální reality a zábrusový stroj.

Brýlové obruby 
Rodenstock R8010 

Čistá elegance je patrná z nové série 
brýlových obrub Rodenstock R8010, 
za jejímž vznikem stojí práce němec-
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kých inženýrů. Při výrobě byly použity 
nejkvalitnější přírodní materiály a díky 
inovativnímu systému výměnných 
stranic má každý zákazník možnost vy-
tvořit si ze široké palety materiálů vlastní 
unikátní brýle.

Zákazníci mají na výběr tvarovatel-
né stranice z materiálu Air Aluminium, 
který byl vytvořen procesem anodizace 
speciálního druhu kovu, na jehož vývoji 
se firma Rodenstock podílela. Dalším 
volitelným materiálem je přírodní dřevo. 
Speciálním předzpracováním materiálu 
získávají obruby z bukového dřeva nejen 
vysokou flexibilitu, ale také permanentní 
tvarovatelnost. Každá stranice se vyrábí 
vždy z jednoho kusu masivního dřeva, 
což zaručuje perfektně hladký povrch. 
Třetím materiálem je exkluzivní rohovina 
buvola indického, získávaná z chovu 
těchto zvířat. Decentní mramorování 
tohoto trvanlivého materiálu je působivé 
a zároveň unikátní. Navíc pro alergiky 
představuje stylovou a vysoce funkční 
alternativu klasických materiálů.

„Naše firma je hrdá na ocenění TOP 
OPTA,“ uvedl produktový manažer Libor 
Pivoňka. „Každé ocenění pro nás znamená 
informaci, že si držíme silnou pozici na trhu 
a dokážeme našim partnerům přinést něco 
výjimečného, co pomůže ve společném 
podnikání a posunutí se směrem ke konco-
vému zákazníkovi, jenž získá větší komfort 
a technickou inovaci,“ dodal Pivoňka.

Brýlové čočky ZEISS 
DriveSafe pro řidiče

„Podstatné je, že se jedná o celo-
denní čočku, která zlepší vidění při řízení 
automobilu,“ vysvětlil ředitel divize Zeiss 
Group Vlastislav Troják. „Čočka byla vyví-
jena ve spolupráci firem Zeiss a Merce-
des. Cílem byl vznik celodenně nositelné 
čočky, která by zároveň přinesla výhody 
pro řidiče.“

První výhodou je lepší vidění při 
špatných světelných podmínkách, napří-
klad během stmívání, dešťových srážek, 
oblačných dnů a nočního řízení. Zeiss 
vzal v úvahu různé světelné podmínky 
a velikost zorničky, čímž zlepšil koncept 
brýlí k dosažení přirozeného vidění za 
všech podmínek. 

Další předností je snížení oslnění bě-
hem noci. „V současnosti mají nová auta 
LED nebo xenonové přední světlomety, vy-
zařující v určité vlnové délce modré světlo. 
Zeiss přesně stanovil míru modrého světla, 
které prostřednictvím čoček odblokoval. To 
znamená, že protijedoucí auta řidiče tolik 
neoslní,“ pokračuje Vlastislav Troják.

Nesporným kladem je i ostré vidění 
silnice, palubní desky a zrcátek. Od řidi-
čů se vyžaduje vysoká míra pozornosti. 
Sledují pohyb na vozovce, ve zpětných 
zrcátkách a na palubní desce. V této 
situaci je nezbytné dynamické vidění. 
Aby mohly progresivní brýle rychle 
přeostřit na palubní desku a zrcátka, 
firma Zeiss vyvinula čočky s optima-
lizovanými zónami pro viditelnost 
na delší a střední vzdálenosti, čímž 
omezila nutnost provádět horizontální 
pohyb hlavy. 

Simulátor virtuální reality 
Nautilus

„Jedná se o aplikaci umožňující 
prezentovat virtuální realitu dostupným 
způsobem. Zjednodušeně se jedná 
o simulátor pro zákazníky. V oční optice 
se kombinuje zdravotnický a technický 
obor, takže pokud podáváme zákazníko-
vi výklad, většinou se může v pojmech 
ztratit. S Nautilem mu můžeme všechno 
ukázat v praxi,“ uvedla produktová ma-
nažerka společnosti ESSILOR – OPTIKA 
Kateřina Ševcová.

Zjednodušeně jde o zobrazovací 
zařízení virtuální reality, což není v oboru 

optiky žádná novinka, nicméně Nautilus 
umožňuje simulovat i augmentovanou 
(rozšířenou) realitu. Pomocí kamery lze 
přepnout do režimu reálného prostředí 
a zákazník si v praxi vyzkouší vidění 
s různými čočkami. 

„Zobrazovacím zařízením může být 
cokoliv. Smartphone nebo iPad. Naším 
know-how je právě software, umožňu-
jící simulovat vidění,“ doplňuje Kateřina 
Ševcová.

Nautilus je na trhu od konce loň-
ského roku. „Pro jeho oficiální veletržní 
premiéru jsme si vybrali právě veletrh 
OPTA a jsme velice rádi, že přístroj 
získal cenu TOP OPTA,“ dodala Ševcová 
na závěr.

Zábrusový stroj Briot 
Attitude

Zábrusový stroj Briot Attitude je kla-
sické zařízení, které však vyniká novými 
vlastnostmi, jež měly velký vliv na zisk 
ocenění TOP OPTA v kategorii Techno-
logie v oční optice. „Unikum přístroje 
je scanner mechanického kopírování 
obrub. Klasické zábrusové stroje mají 
kopírovací hrot v kolmé rovině, nicméně 
Briot Attitude disponuje naklápěcí jeh-
lou a je schopen lépe zvládat zakřivení,“ 
vysvětlil Petr Novotný z firmy OMEGA 
OPTIX, která přístroj vystavovala. 

Další předností stroje je nový způ-
sob optického kopírování čočky. „Do-
posud se čočka pokládala konkávní čili 
prohnutou stranou. Problém byl v tom, 
že čočka se na více místech dotýkala 
plochy, a tudíž nikdy nebyla zcela rovně. 
S přístrojem Briot Attitude je možné 
položit čočku konvexní stranou a čočka 
se tak gravitací sama vycentruje. Proto 
jsme technologii nazvali GraviTech,“ 
dodal Petr Novotný.

Redakce
Foto: Petr Gabzdyl a Jiří Zach
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PAMĚTI OPTIKA   autor: redakce

ŽIVOTNÍ POUŤ 
OČNÍ OPTIKOU
 5. 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 
bohužel již jeden z posledních pamětníků, 
kteří mohou dnešním mladším optikům 
připomenout začátky oboru oční optiky 
u nás, a vzpomínat může dlouho a hlavně 
právem – v oboru působil přes padesát let, 
z toho téměř třicet let (až do roku 1994) 
byl ředitelem monopolního národního 
podniku Oční optika, který měl v 70. letech 
minulého století přes 700 očních optik po 
celé republice.

O své pouti oční optikou vypráví 
pan Navrátil na stránkách našeho časo-
pisu. V prvních čtyřech částech svého 
vzpomínání hovořil pan Navrátil o po-
čátcích oboru v předválečném období, 
o osobnostech optiky v tehdejší době, 
začátcích optického vzdělávání u nás 
nebo o pojízdných optických autobusech, 
které po republice jezdily v padesátých 
letech minulého století. Zmínil také dvě 
významné osobnosti z oboru, Jaroslava Po-
láška a Josefa Altmana. V tomto čísle bude 
vyprávět o obnovení národního podniku 
Oční optika, ke kterému došlo v roce 1965.

Osobnost Bohumila 
Haningera      

Další důležitou osobou, která naše-
mu oboru velmi pomohla, byl Bohumil 

Haninger, doktor práv. Vystudoval dálko-
vým způsobem ještě před válkou, takže 
to byl poctivý právník. V roce 1945 se 
stal tajemníkem primátora města Prahy 
doktora Václava Vacka, komunistického 
primátora, přestože on sám byl sociálním 
demokratem. Když se na konci roku 
1945 stal primátorem doktor Petr Zenkl, 
národní socialista, byl doktor Haninger, 
můj pozdější přítel, vyhozen. 

Haninger byl synem vzdělaného 
poštovního úředníka a již v mládí měl 
zájem politicky pracovat. Už před vál-
kou vstoupil do Čs. strany národně 
socialistické a byl krajským funkcioná-
řem mládeže této strany. V roce 1939 
se konal v Americe tzv. Sjezd obránců 
míru. Haninger jel na tento sjezd lodí, 
cesta trvala asi tři týdny. Na palubě se 
seznámil s právničkou, doktorkou Olgou 
Šízlovou, jejíž otec pracoval jako politický 
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kancléř prezidenta Masaryka. Po návratu 
ze sjezdu zpět do Československa se 
s doktorkou Šízlovou vzali. Stal se ta-
jemníkem národohospodářské komise 
sociálních demokratů a později tajem-
níkem ministra Eduarda Outraty, který 
byl předsedou Státní plánovací komise. 
Doktor Haninger kandidoval na poslance 
za sociální demokraty, ale nebyl zvolen. 

Doktora Haningera nám optikům 
doporučila doktorka Bartošová. Ta byla 
původně ředitelkou firmy Desinfekta, 
a když byla tato firma v roce 1953 zru-
šena, stala se Dr. Bartošová v národním 
podniku Oční optika vedoucí útvaru 
odbytu a zásobování. Poté se stala ta-
jemnicí náměstka ministra zdravotnictví 
dr. Jaroše a pomáhala nám s vytvořením 
nového národního podniku. Tvrdila o Ha-
ningerovi, že je to nejschopnější člověk, 
který má bohužel hřích, že byl ještě 
před druhou světovou válkou členem 
Čs. strany národně socialistické. Když se 
v roce 1948 slučovala sociální demokracie 
s komunisty, prováděly se třídní prověrky 
a doktor Haninger byl z KSČ vyškrtnut. 
V kádrových materiálech měl napsáno, 
že se ze strany jen vyškrtává – dokázalo 
se, že se prokazatelně zasloužil o zavedení 
plánovací dvouletky a první pětiletky.

Obnovení národního 
podniku Oční optika   

Oční optici byli osm let (od roku 
1957) součástí krajských správ lékáren, 
a to jak v Čechách, tak na Slovensku. 
Toto období bylo pro rozvoj oboru 
velmi obtížné. Zaprvé zaostával roz-
voj optické sítě, nebudovaly se nové 
oční optiky. (Ještě než byl v roce 1949 
ustaven národní podnik Oční optika, 
prodávalo v Československu brýle asi 
700 hodinářských živností. Ty Bohdan 
Heřmanský, ředitel optického sektoru 
v Sanitasu, pozn. red., zlikvidoval tím, 
že optici přešli pod zdravotnictví, a to 
vyhláškou ze dne 11. září 1951, vlád-
ním nařízením č. 77, které stanovilo, že 
oční optik je středním zdravotnickým 
pracovníkem, učňovská škola se stala 
zdravotnickou střední školou a kvalifi-
kaci očního optika bylo možné získat 
jen po složení maturity.) 

Zadruhé optici nedostávali žádné 
nové strojové vybavení, nebyly na nic 
peníze. Platy byly také velmi nízké a obor 
trpěl rovněž nedostatkem pracovníků, 
očních optiků. Škola byla v Jablonci nad 
Nisou, takže Východočeský kraj měl optiků 
nadbytek, ale v Praze, západních Čechách 
a na Moravě byl optiků nedostatek. K řešení 
této situace byl ministerstvem zdravotnictví 
uzákoněn pomocný technický pracovník 
– ten musel absolvovat čtrnáctidenní kurz, 
který organizovalo vedení lékárenské služby 
prostřednictvím provozního oddělení oční 
optiky. Kurz spočíval v tom, že na vybrané 
oční optice byl pracovník zaškolen k brouše-
ní brýlových skel a drobným opravám brýlí. 
Poté byl přidělen pouze na manuální prá-
ci – k broušení a zhotovování brýlí. Nesměl 
obsluhovat zákazníky a nebyl připouštěn 
ani k poradenské činnosti. 

Jedinou výhodou v tehdejší době 
bylo to, že jsme se jako optici stali součástí 
lékárenské služby a tím pádem se nás 
týkalo i doškolování. To probíhalo na ka-
tedře pro doškolování středních zdravot-
nických pracovníků v Brně (dnešní NCO 
NZO), konkrétně na katedře lékárenské. 
Jejím vedoucím byl lékárník magistr Jiří 
Vlach, se kterým jsme se docela spřátelili. 

Na školeních, která jsme v Brně 
jako krajští oční optici absolvovali, jsme 
kritizovali, jak je to v lékárnách špatné. 
S pražskými optiky jsme se tedy rozhodli, 
že s tím musíme něco dělat, že je třeba 
tuto nepříznivou situaci řešit. Veškerá 
organizační činnost a nový způsob 
řízení se v té době musel projednávat 
po stranické linii. V Praze jsme dosáhli 
toho, že jsme se na obvodním výboru 
KSČ pro Prahu 2 oddělili a stali jsme 
se samostatnou stranickou organizací 
očních optiků lékárenské služby. Shodli 
jsme se s lékárníky na tom, že naše 
problémy jsou odlišné, a proto jsme 
požádali okresní výbor KSČ o rozdělení, 
kterému bylo vyhověno. Ředitelé lékáren 
i krajští oční optici museli závažné věci 
projednávat ve výboru stranické organi-
zace. Byli v něm v tehdejší době slušní 
lidé a optici jako Pepík Brožek, František 
Hluchý, Zdeněk Trnka nebo Karel Medek, 
předsedou byl vynikající optik a charak-
terní člověk Vladimír Simon. 

V roce 1964 rozhodl ústřední výbor 
KSČ o zkvalitnění vedení hospodářské 

činnosti. V té době jsme pracovali na 
návrhu na obnovení národního podniku 
Oční optika – myslím tím skupinu optiků 
pověřenou výborem KSČ, ve které byli 
kromě mě Standa Dvořák, Jindra König 
z Ústí nad Labem, Standa Beneš z Plzně 
a Mirek Víšek z Východočeského kraje. 
Využili jsme tedy tohoto rozhodnutí 
ÚV, napsali jsme dopis, ve kterém jsme 
představili náš návrh, a předali jsme jej 
na ministerstvo zdravotnictví ministru 
Plojharovi. Seznámili jsme s ním také 
Zdravotnické noviny, protože v době pře-
stavby národního hospodářství se nové 
náměty objevovaly už v tisku – využili 
jsme tedy Zdravotnické noviny, v nichž 
měl svou rubriku také útvar, který se 
zabýval výrobou zdravotnických potřeb 
a zabezpečováním zdravotnických služeb 
nestátními zdravotnickými organizacemi. 

Po zveřejnění našeho návrhu napsal 
do Zdravotnických novin magistr Jirout, 
vedoucí oddělení lékárenských služeb 
na ministerstvu zdravotnictví, a kritizoval 
oční optiky. Psal, jak se máme dobře, co 
se pro nás všechno udělalo, že se pro 
nás zřídil časopis, že máme katedru pro 
další vzdělávání atd. Doslova také napsal, 
že skupina očních optiků obchází různé 
vládní činitele a přesvědčuje je o tom, 
jak je to v lékárnách špatné. To nás velmi 
popudilo, protože o situaci optiků jsme již 
dříve hovořili na poradách krajských opti-
ků a naše názory jsme magistru Jiroutovi 
řekli přímo do očí, on s námi však nesou-
hlasil. Nevěděli jsme si rady, co si počít 
dál, až mě napadlo využít přátelství s Fa-

Dr. Bohumil Haninger, spoluzakladatel národ-
ního podniku Oční optika.
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nynkou Krčkovou, mou váženou kolegyní, 
kterou jsem již zmiňoval ve 3. části svých 
vzpomínek v ČOO 4/2015. Její syn byl ve-
doucím tajemníkem Městského výboru 
KSČ v Praze. Obrátili jsme se na Fanynku 
s prosbou, zda by nám zprostředkovala 
se svým synem schůzku, a ona nám vy-
hověla. V únoru 1965 jsme tedy navštívili 
vedoucího tajemníka Antonína Krčka na 
městském výboru strany a předali jsme 
mu náš písemný návrh na opětovné 
utvoření nového podniku Oční optika. 
Byli jsme u něj celá skupina optiků ve 
složení Simon, Charvát, Navrátil, Dvořák 
a též Pepík Brožek, který se s tajemníkem 
Krčkem znal z doby protektorátu, kdy spo-
lu pracovali v optické továrně ETA (Krček 
tam pracoval jako mechanik). Zdůvodnili 
jsme mu, jak obor zaostává, že se nerozvíjí, 
že se nevyvíjí výroba brýlí ani skel a navrhli 
jsme řešení, co s tím dělat. 

Tajemník Krček nás k našemu překva-
pení vyslechl, pak vzal telefon a někomu 
volal. Říkal: „Františku, já tady mám stra-
nickou organizaci očních optiků z Prahy, 
mají vynikající návrh v rámci přestavby 
národního hospodářství na utvoření 
samostatného podniku ve spolupráci 
s výrobou, mě se ten návrh líbí, mohl bys 
je přijmout?“ Chvíli si povídali a pak nám 
tajemník Krček řekl: „Zítra budete v deset 
hodin u soudruha Pence na ústředním 
výboru KSČ.“ Nevěděl jsem, o koho 
jde, tak jsem se ptal: „On má na starosti 
zdravotnictví? Má to cenu k němu cho-
dit?“ Soudruh Krček se trošku namíchl 

a odpověděl mi: „To jsi tak nevzdělanej? 
To je přece tajemník ÚV KSČ, který má 
na starosti celou vládu!“ Tak jsme se 
k tajemníku Pencovi druhý den vypravili. 

František Penc byl bývalý horník, 
generální ředitel Ostravsko-karvinských 
dolů, který přešel do Prahy do aparátu KSČ 
a stal se tajemníkem ústředního výboru. 
Přijal nás a řekl: „Já už ten váš dopis znám,  
my jsme ho s Toníkem Krčkem při obědě 
projednali, už jsem s tím seznámil i sekre-
tariát a všem se nám to tady líbí.“ Vytáhl 
šuplík, ve kterém měl telefon, a řekl do 
něj jedno slovo: „Plojhara.“ To byl tehdejší 
ministr zdravotnictví. Dodnes si pamatuju, 
jak mu říkal: „Pepíčku, mám tu stranickou 
organizaci očních optiků z Prahy, oni mají 
v rámci přestavby národního hospodářství 
výborné nápady a nám tady v sekretariátu 
se to líbí. Prý dali svůj návrh k vám na minis-
terstvo, můžeš mi říct, co jste s ním udělali? 
Tys ho dal svýmu náměstkovi Jarošovi? Tak 
ať sem ten Jaroš přijde a řekne mi, co s tím 
návrhem udělal.“ 

My jsme v tu ránu strnuli – byli jsme 
relativně mladí kluci a ministr, to pro nás 
byl pojem, osobnost, a když s ním někdo 
takhle jednal, byli jsme úplně vyplašení. Pak 
nám Penc řekl: „Zítra běžte na ministerstvo 
a objednejte se u ministra Plojhara, on to 
s vámi určitě vyřídí.“ Volali jsme tam, ale 
jeho sekretářka nás odmítla: „On tady není, 
zavolejte později.“ Dostali jsme se tam asi za 
tři dny a ona nám řekla: „Pan ministr nemá 
čas, ale mám vám vyřídit, že od 1. července 
máte ten podnik.“ Bylo to na jaře roku 1965.

Vsuvka – kdo byl František 
Penc   

S Františkem Pencem jsem se spřáte-
lil, byl to takovej přijatelnej člověk, i když 
patřil mezi „ty nahoře“. V roce 1967 jsem 
ho pozval na slavnostní předání Rudého 
praporu práce ministerstva zdravot-
nictví a odborového svazu pracujících 
ve zdravotnické výrobě za vítězství 
v socialistické soutěži farmaceutických 
a zdravotnických podniků za rok 1966, 
které se konalo v Praze za účasti asi 200 
zástupců (optiků) z celé republiky včetně 
Slovenska. K fyzickému předání mohut-
né standarty náležela také finanční od-
měna odpovídající počtu zaměstnanců 
podniku, v našem případě to bylo okolo 
800 000 korun, přičemž 50 % z těch 
peněz se mohlo použít na pohoštění 
a cestovné zúčastněných včetně kul-
turní zábavy, hudby s tancem a kulturní 
vložkou. Vzpomínám si, že to bylo tehdy 
naše první celostátní optické setkání, 
účinkovali tam i herečka Jiřina Bohdalo-
vá nebo zpěvák Karel Hála, ze známosti 
přišel též syn prezidenta Novotného 
a další hosté. Druhá polovina peněz se 
musela použít na jednorázovou finanční 
odměnu zaměstnancům, myslím, že to 
tenkrát bylo asi 200 až 500 korun, což 
bylo na tu dobu docela dobré. 

V tehdejší době totiž strana a vláda, 
aby podchytily takzvanou iniciativu pra-
covníků, oceňovaly podniky, které plnily 
a překračovaly pracovní plán. Udělovaly 
jim různé rudé standarty a prapory, které 
znamenaly nejen společenské uznání, 
ale i jednorázovou finanční odměnu 
pro nejlepší pracovníky, a předávaly se 
různé diplomy na slavnostních shro-
mážděních. Při této příležitosti se vždy 
konala zábava s pohoštěním a kulturním 
programem, ve kterém vystoupili – vět-
šinou zadarmo – přední umělci.

František Penc už v té době nebyl 
tajemníkem, ale ministrem. Ptal jsem se jej: 
„Jak to, že jsi se z tajemníka stal ministrem?“ 
Odpověděl mi: „To je jednoduchý. Na zase-
dání předsednictva ÚV KSČ přišel generální 
tajemník a prezident Antonín Novotný a řekl, 
že musíme změnit energetickou základnu 
republiky. Že kromě těžby uhlí budeme 
stavět i atomové elektrárny, a tak musíme 
vybudovat velké ministerstvo pro energetiku, 

Oční optici (zprava) Jaroslav Hádek, Ota Charvát, Standa Dvořák a Josef Sládek na konferenci 
optiků v Lipsku v roce 1957.
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doly a těžařství a v jeho čele musí stát vynika-
jící člověk. Koukl se na mě a řekl: ‚A bude to 
Penc.‘ Tak jsem se stal z tajemníka ministrem.“ 

Ekonomické vedení 
podniku v tehdejší době  

Poté, co jsme uspěli na ústředním 
výboru KSČ a vešlo ve veřejnou známost, 
že máme podporu sekretariátu ÚV KSČ 
a že souhlasí, aby byl opětovně utvořen 
národní podnik Oční optika, zaznamenali 
jsme na všech úřadech včetně ministerstva 
zdravotnictví velkou úctu a všude s námi 
jednali nesmírně slušně. Řešili jsme však 
jeden problém – měli jsme vybudovat 
podnik, ale všichni jsme byli oční optici 
bez ekonomických znalostí. Vydali jsme 
se tedy na ministerstvo zdravotnictví, kde 
nám všichni fandili, za náměstkem ministra 
Jarošem. Když jsem mu řekl, že nejsme 
ekonomové a že budeme potřebovat s vy-
budováním podniku pomoc, doporučil 
nám již zmiňovaného doktora Haningera. 
Bylo mu sice už 55 let, ale byl to šarmantní 
člověk a bojovník, který se nikoho nebál 
a řešil věci okamžitě a rázně. Sepsal nové 
stanovy a přivedl i hlavního ekonoma, 
aby nám založil ekonomickou soustavu. 
Jmenoval se Pepík Strašík a původně před 
válkou pracoval jako účetní u firmy, která 
v Československu prodávala kafe. Byl to 
mazaný člověk, starý zkušený účetní, který 
se vyznal, uměl s každým jednat... V té době 
se používal systém SPH – socialistické pod-
nikové hospodářství podle Bati. Musely se 
vést karty, na každý šroubek, na každou 
obrubu a čočku byla karta. To bylo zapi-
sování! Každý večer se muselo odpisovat, 
co se prodalo, takže v každé optice musel 
být účetní. Pro takzvané jednokoňky, jak 
jsme říkávali malým optikám, byla třeba 
jedna účetní na tři optiky. Ale například na 
Václaváku byla velká optika, která měla asi 
20 zaměstnanců, a ta měla i svou samo-
statnou účetní, paní Růženku Krejčovou. 
To bylo papírů jako hrom, i když dnes lidi 
říkají, že je jich ještě víc než za socialismu.

Optici ve SPOFĚ   

Na konci padesátých a začátku šedesá-
tých let minulého století byly samostatné 
podniky sdružovány podle oborů činnosti 
pod některý hlavní podnik do takzvaných 

výrobně hospodářských jednotek (VHJ). 
My optici jsme se také chtěli začlenit 
pod nějakou VHJ, která by nás zaštítila. 
Stala se jí SPOFA, která sdružovala podniky 
vyrábějící zdravotnické potřeby a léky. 
Jejím generálním ředitelem byl inženýr 
Palkoska. Znali jsme také Pepíka Brauna, 
optika, který ve SPOFĚ pracoval, a předložili 
jsme mu následující návrh: „Hele, Pepíku, 
ministerstvo zdravotnictví nás chce zařadit 
do VHJ Zdravotnické zásobování (což bylo 
sdružení nevýrobních zdravotnických 
podniků, pozn. autora), ale my bychom 
raději šli do SPOFY, je tam i Dioptra a Okula.“ 
Odpověděl nám tehdy, že návrh předloží 
Palkoskovi. Když nás – mě a doktora Bohu-
mila Haningera – k Palkoskovi pozvali, ptali 
jsme se, jestli by nás nevzali pod svá křídla, 
protože pod nějakou VHJ jsme být museli. 
Palkoska byl přímočarý, řekl: „Tak dobře, já 
vás vezmu.“ Kromě jiného se nás zeptal: „Jak 
jste na tom s prémiema, kolik máte?“ Úplně 
jsem zcepeněl a říkám: „My jsme v životě 
prémie neměli, my jsme měli maximálně 
deset přesčasovejch hodin, kdo byl super, 
tak jich měl patnáct.“ On se otočil na své-
ho ekonomického náměstka, inženýra 
Jaroslava Aichnera, se slovy: „Hele Jardo, 
jak jsme na tom s penězma? Hoď jim tam 
milion korun!“ Takovým způsobem jsme 
se jako optici dostali trochu k penězům.

Doktor Haninger znal z dřívějších 
dob na úřadu vlády ředitele doktora 
Stránského, který zařídil, že jsme se dostali 
do vládních vyhlášek jako součást VHJ 
SPOFA (Výrobně hospodářská jednotka 
SPOFA). Ministerstva řídila vždy několik 
takových jednotek. Původní plán, který 
jsme projednávali na ÚV KSČ, byl, že se 
spojí několik podniků dohromady a že 
jak podnik zdravotnických služeb, oční 
optika, tak továrny na výrobu brýlových 
obrub a brýlových skel, tedy Okula Nýrsko 
a Dioptra Turnov, vytvoří jednu výrobní 
jednotku. K ní měl patřit ještě Ergon – to 
byla fabrika na protetické pomůcky pro 
invalidy. Ke spojení ale nikdy nedošlo. 
Dioptra byla sice pro, představitelé Ergonu 
by taky bývali souhlasili, ale zástupci SPOFY 
a Okuly byli proti tomu. Prohlašovali, že 
Navrátil dělá frakci, že chce rozbít SPOFU 
a udělat novou VHJ. A že Okula je zásadně 
proti tomu, protože svůj výrobní potenciál 
zaměřuje na výrobu obalů pro farmaceu-
tický průmysl. Tehdy měla Okula ve velké 

hale asi 200 foukacích strojů na plastické 
hmoty a vyráběla miliony obalů – plastové 
skleničky, zátky pro farmaceutickou výrobu 
a podobně, což jí přinášelo větší zisky než 
výroba brýlových obrub.

 Prostory pro sídlo podniku   

Doktor Haninger oběhal všechny úřa-
dy a zařídil, že jsme se skutečně zákonitě 
stali národním podnikem Oční optika. Mu-
seli jsme ale někde úřadovat, potřebovali 
jsme pro podnik nalézt vhodné prostory. 
První národní podnik řídil ještě akademický 
malíř Bohdan Heřmanský. Ten dostal pro 
rozvoj podniku budovu na Malém ryneč-
ku, která patřila Schneblingovi, výrobci 
zubní pasty Thymolin a farmaceutických 
léčiv. Byla to překrásná budova, stěny byly 
obloženy dřevem, všechno bylo luxusní, 
majitel byl velmi bohatý. V této budově 
jsme působili asi dva roky, pak Heřmanské-
ho z podniku vyhodili. Když jsme později 
odešli do lékárenských služeb, byla tato 
krásná budova předána hudební a artis-
tické unii, což byla velká škoda. 

Po obnovení podniku jsme tedy 
opět žádali o prostory a na ministerstvu 
zdravotnictví nám řekli: „Máme budovu 
na Gorkého náměstí, která je momentálně 
prázdná, tak se tam jděte kouknout.“ Bylo 
tam asi osm kanceláří, ve kterých jsme se 
usídlili. Také jsme potřebovali prostory pro 
ekonomického náměstka doktora Hanin-
gera a ty jsme našli v optice ve Štěpánské 
ulici. Byly to tři krásné prostorné místnosti, 
protože to byla bývalá lékárna a lékárny 
měly vždy velké prostory. Později jsme do-
stali od magistrátu hlavního města Prahy 
budovu v Karlíně, na Pernerově ulici 11, kde 
jsme sídlili společně se Škodovými závody, 
a samostatnou budovu k přestavbě na 
dálnici Sokolská 8 (v roce 1985).

Jak jsem se stal ředitelem    

Zajímavé bylo, jak se rozhodovalo 
o tom, kdo bude ředitelem nového 
podniku Oční optika. Skupina optiků 
vypracovala návrhy a projednala je, 
ale rozhodnout měla SPOFA. Doktor 
Haninger mi tehdy řekl: „Ty jsi ze všech 
optiků nejvíce činný, já tě navrhnu na 
ředitele.“ Stejný názor vyslovil i Pepík 
Braun, takže generální ředitel SPOFY 
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Palkoska přišel na stranickou organizaci 
s návrhem na mě. 

V té době, kdy se volba ředitele řešila, 
probíhalo soustředění krajských optiků na 
Máchově jezeře. Probíralo se tam také, kdo 
by mohl ředitelem být, padaly návrhy, že to 
nemůže být optik, že to musí být právník 
a podobně. Na toto soustředění mi zavolal 
Pepík Brožek, který pracoval jako optik spe-
cialista v optice na Václavském náměstí 51 
a byl členem výboru KSČ, a řekl mi: „Přijeď 
do Prahy, bude se tady jednat o tom, kdo 
bude ředitelem.“ Tak jsem sedl na autobus 
a jel jsem od Máchova jezera do Prahy 
do své vlastní kanceláře krajského optika 
v paláci Adria, na rohu Jungmannovy 
a Národní třídy, kde sídlila lékárenská služ-
ba a my jsme tam měli asi čtyři místnosti. 
V nich už zasedal výbor KSČ, byl tam Ota 
Charvát, Karel Medek i Standa Dvořák. 
Byli pravděpodobně dohodnutí, že by 
ředitelem mohl být také Standa Dvořák. 
Kolegové, kteří už tam seděli, překvapeně 
říkali: „Co tady děláš?“ Odpověděl jsem: 
„Byl jsem pozvanej.“ A oni se ptali: „A kdo 
tě pozval?“ Já na to: „No Pepík Brožek mi 
volal.“ Jednalo se tedy o Palkoskově návrhu, 
abych byl ředitelem já. Standa Dvořák byl 
proti tomu, Pepík Brožek byl zase na mé 
straně. Pak řekl Vláďa Simon, že dává hla-
sovat. Tak se hlasovalo, bylo to tři ku třem, 
nerozhodně, a tak předseda Vláďa Simon 
řekl: „Takže já to musím rozhodnout? Tak 
já jsem pro Pepíka Navrátila.“ A tak jsem se 
stal ředitelem národního podniku.

Nová struktura podniku Oční 
optika   

Utvoření nového národního pod-
niku Oční optika nebylo jednoduchou 

záležitostí. Po vydání vládního nařízení, 
na základě kterého jsme se stali součástí 
výrobní hospodářské jednotky SPOFA, 
bylo nutno podnik fyzicky uspořádat, 
tzn. nejdříve převést optiky z krajských 
správ lékáren, jež byly podřízeny kraj-
ským ústavům národního zdraví, do 
jednotného celku se sídlem v Praze, 
a projednat ve slovenských státních 
orgánech převedení slovenských optik 
do nové pražské celostátní oční optiky.

Byla vytvořena nová struktura čin-
nosti i organizace. Byl převzat systém 
krajských správ, to znamená, že bývalí 
vedoucí krajští oční optici – zaměst-
nanci v lékárenských službách – byli 
převzati spolu s provozovnami očních 
optik. Podniku byly předány početní 
stavy pracovníků, hmotné prostředky, 
vybavení, strojové zařízení a kompletně 
zařízené jednotlivé oční optiky. Výhodou 
bylo, že téměř všichni krajští optici měli 
radost z toho, že se opět utvořil národní 
podnik Oční optika, a ochotně pomáhali 
jej budovat. 

Chtěl bych na tyto význačné optiky 
vzpomenout a vyjmenovat je. V Praze 
to byli František Hluchý se Zděnkem 
Trnkou, ve Středočeském kraji Antonín 
Pína, v Jihočeském kraji Láďa Dolanský, 
v Ústeckém kraji Jindřich König, v Pl-
zeňském kraji to byl Stanislav Beneš, 
ve Východočeském kraji Miroslav Víšek, 
v Ostravském kraji Ludvík Gavelčík a v Ji-
homoravském kraji Rudolf Novotný. 

Na Slovensku vznikl odštěpný závod, 
v jehož čele stál Ing. Matušík. Ten byl 
původně přístrojovým optikem a byl 
zaměstnán u firmy, která vyráběla triedry 
a optické přístroje. Současně pracoval 
jako odborný referent na slovenském 
ministerstvu zdravotnictví, podobně 
jako Leopold Fárník v Praze na českém 
ministerstvu zdravotnictví. Tito referenti 
měli na starosti technický rozvoj oboru 
oční optiky. Matušíkovým zástupcem byl 
Ing. Mušic, původně oční optik, jenž si in-
ženýrská studia stejně jako Matušík dělal 
dálkově na vysokých školách v Bratislavě. 
Oba si sami řídili hmotné převzetí všech 
provozoven očních optik a současně 
budov, ve kterých poté sídlil odštěpný 
závod, a způsob převedení průběžně 
konzultovali s odbornými útvary praž-
ského nového podniku.   

Podnik podle německého 
vzoru   

Utvořením národního podniku Oční 
optika se převážné části očních optiků 
dostalo možnosti začít budovat obor na 
nejvyšší možné evropské úrovni, převáž-
ně podle německého vzoru. Cílem bylo 
vybudovat systém obdobný tomu, jenž 
fungoval v Německu. V praxi to znamená, 
že zákazník neboli uživatel brýlí přijde do 
oční optiky, kde mu oční optik vyzkouší 
zrak, provede tzv. refrakci pomocí moder-
ních vyšetřovacích přístrojů, na základě 
svých zkušeností mu vybere a doporučí 
obruby a ve výsledku mu zhotoví celé 
brýle. Přizpůsobí je tvaru obličeje, upraví 
je podle obličejových anomálií a současně 
vše dostatečně zkontroluje na přístrojích, 
aby zjistil, jak zákazník s těmito brýlemi 
vidí. K tomu nám měl napomoci rozvoj 
optometrie a především její uzákonění, 
úzká spolupráce s očními lékaři (bylo tedy 
zapotřebí zlomit odpor proti tomu, aby se 
oční optici věnovali optometrii, jíž se dřív 
říkalo refrakce). Dále bylo třeba pokusit 
se získat potřebné vybavení vyhláškou, 
vybavit postupně všechny oční optiky 
vyšetřovacími přístroji a zkvalitnit strojový 
park pro výrobu samotných brýlí. 

Velkým nedostatkem v tehdejší 
době – a vládní orgány to od nás často 
slyšely – se stala samotná výroba brýlových 
obrub i brýlových čoček, i když tehdy jsme 
je nazývali brýlovými skly, protože plastové 
čočky se u nás v té době ještě nevyráběly, 
vyráběla se skla silikátová. Touto výrobou 
se zabývaly dva podniky. Jedním z nich 
byl národní podnik Okula Nýrsko, který 
se zabýval především výrobou brýlových 
obrub. Potíž tkvěla v tom, že ročně vyráběl 
maximálně deset nových modelů pro 
pánskou a deset pro dámskou klientelu. 
Maximálně jsme tehdy v optikách hos-
podařili se čtyřiceti až šedesáti modely 
brýlí. Víc jich k dispozici nebylo, proto 
jsme už tehdy dováželi některé brýlové 
obruby z tehdejší Německé demokratické 
republiky (NDR) a v malém množství též 
od známých světových firem jako Roden-
stock, Eschenbach, Neostyle, Metzler apod.

Redakce
Foto: z archivu Josefa Navrátila

Pokračování příště

Leopold Fárník pracoval v letech 1957–65 jako 
odborný referent na ministerstvu zdravotnictví, 
v roce 1957 byl asi devět měsíců ředitelem n. p. 
Oční optika.
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VELETRHY autor: redakce

ZKUŠENOSTI V OPTICE 
POD LUPOU
Pařížský veletrh Silmo, ozna-

čovaný jako největší vlajková 
loď obchodu s optikou, má za 
sebou úspěšný ročník 2015, kte-
rý proběhl v příjemné obchodní 
atmosféře a pyšní se také nárůs-
tem počtu návštěvníků (celkem 
jich vloni v září přijelo do Paříže 
34 250, aby si prohlédli nabídku 
892 vystavujících společností). 

Přípravy letošního ročníku, který se 
bude konat od 23. do 26. září, jsou již 
v plném proudu. Pořadatelé ve snaze 
vylepšit organizaci veletrhu a přispět 
k jeho přehlednosti rozdělili veletrh do 
čtyř vzájemně se doplňujících oblastí: 
móda, zdravotnictví, inovace a vzdělává-
ní. Tento krok je v souladu s požadavky 
trhu oční optiky a spojení obchodu 
a tvořivosti by mělo nabídnout takové 
služby, které by byly přínosem pro všech-
ny přítomné odborníky: návštěvníky 
i vystavovatele.

Jednotlivé výstavní prostory po-
skytnou zázemí pro celou šíři optického 
oboru – brýlové obruby, sluneční brýle, 
brýlová skla, kontaktní čočky, pomůcky 
pro slabozraké, materiály, nástroje a pří-
stroje pro optiku, vybavení obchodů 
apod. Očekává se účast 900 vystavo-
vatelů z celého světa, kteří přivezou na 
1350 kreativních značek rozdělených 

do dvanácti jasně vymezených sektorů 
s nově koncipovanou scénografií.

V každé výstavní hale budou připrave-
na tematická centra označená jako Temps 
Forts, která odborníkům umožní zkoumat 
nové trhy, vzdělávat se a získávat informa-
ce, sledovat inovace a trendy, diskutovat 
a podělit se o zkušenosti z vlastní praxe...

Centra Temps Forts 
na veletrhu Silmo 2016:

 • Pop-Up Store trendů
 • Tajná prodejna neboli obchod 3.0
 • Silmo TV
 • Trendy Mag podle Silma
 • Prostor pro pomůcky pro slabozraké
 • Prostor Ab Fab Lab věnovaný novým 
technologiím

 • Akademie Silmo na téma čtení
 • Silmo d'Or (Zlaté Silmo)

Inspiraci k návštěvě pařížského 
veletrhu Silmo lze čerpat již v předstihu 
listováním v elektronickém magazínu 
Mo by Silmo, který v každém vydání 
prostřednictvím nápadité grafické 
úpravy láká na aktuální módní trendy, 
představuje nové značky brýlí ve spojení 
s módou, architekturou i designem, in-
formuje o dění v oboru a na světovém 
trhu, novinkách v oblasti technologií 
a materiálů... Jednotlivá vydání lze pro-
hlížet na webových stránkách veletrhu 
www.silmoparis.com.

Bližší informace o veletrhu Silmo 
lze získat u zastoupení francouzských 
veletrhů Active Communication Praha, 
tel.: 222 518 587, e-mail: info@francouz-
skeveletrhy.cz. 

Redakce
Foto: tiskové oddělení veletrhu Silmo Paříž
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SHAMIR ATTITUDE III® SPORT & FASHION

Je pochopitelné, že adrenalinové spor-

tovní vyžití a užívání si volného dne na 

pláži jsou dvě zcela rozdílné aktivity,  

z toho plynoucí jsou i zcela odlišné po-

žadavky na charakter slunečních brýlí. 

Stejně tak je pochopitelné, že každý  

z nás má jinou představu o slunečních 

brýlích, které jsou odrazem naší osob-

nosti a reflektují náš životní postoj  

a styl. To jsou důvody, proč firma Shamir 

vyvinula dvě unikátní progresivní brýlo-

vé čočky - jednu určenu na sport a dru-

hou jako módní stylový doplněk. 

Každý nositel si nyní může vybrat ze 

široké nabídky sportovních a módních 

obrub, aniž by byl limitován velikostí 

či prohnutím.

Shamir Attitude III® Sport Shamir Attitude III® Fashion
STYLOVĚ NA PRVNÍ POHLEDCÍL NA DOHLED

Ideální volba při sportu a aktivním způsobu života.

Nový optický design s mimořádně širokou zónou na dálku, 

zaručující stabilní zorné pole na všechny vzdálenosti.

Rozšířená zóna na střední vzdálenost zajišťuje kvalitní 

vidění nejbližšího okolí v průběhu sportovní aktivity.

Okamžitá volba pro každodenní nošení dioptrických 

slunečních brýlí.

Nová generace úspěšné čočky SHAMIR ATTITUDE, 

zdokonalená v každém ohledu.

Vyvážené vidění na dálku, blízko i střední vzdálenost.

  www.opti-project.cz
 www.opti-project.sk
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KONTAKTNÍ ČOČKY  přeložila: prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

DĚTI 
A KONTAKTNÍ 
ČOČKY
 1. část
Kontaktologové ze společnos-

ti Müller-Welt Contactlinsen 
GmbH z německého Stuttgartu 
již řadu let zabezpečují aplikaci 
kontaktních čoček na okolních 
klinikách. Na Univerzitní oční 
klinice v Tübingenu jsou již více 
než deset let každý týden orga-
nizovány kurzy za přítomnosti 
odborníků z  této společnosti. 
Těžištěm činnosti na tomto 
pracovišti je péče o děti, kterým 
byly z různých příčin indikovány 
kontaktní čočky. 

Filozofie aplikace kontaktních čoček 
dětem je jednoznačná: kojencům a ma-
lým dětem se kontaktní čočky aplikují 
pouze v případech, kdy jsou indikovány 
z medicínského hlediska. 

Aplikace čoček z kosmetických či 
praktických důvodů se u malých dětí 
zavrhuje. Dlouholeté zkušenosti apli-
kátorů z uvedené společnosti dokazují, 
že u mnoha dětí, které jsou na nošení 
kontaktních čoček odkázány, se zrakové 
funkce vyvíjely správně. Aplikace u dětí, 
především kojenců a batolat, se liší od 
zkušeností s aplikací u dospělých paci-
entů. Nejde přitom pouze o technické 
dovednosti, ale především o pokroky ve 
vývoji vidění u sledovaných dětí.

Aplikace kontaktních čoček 
při kongenitální kataraktě

Jedním z pacientů, kterým na ope-
račním sále Univerzitní oční kliniky 
v Tübingenu aplikují kontaktní čočku, je 

několik týdnů starý kojenec, jemuž byla 
diagnostikována kongenitální katarakta. 
Ta je nejčastější a hlavní příčinou aplikace  
kontaktních čoček kojencům. Kontaktní 
čočka bude aplikována na operačním 
sále před operací šedého zákalu. Spe-
cialista ze společnosti Müller-Welt má 
připraveno vše potřebné k aplikaci 
čoček a je převlečen do sterilního ob-
lečení, které je vyžadováno pro vstup 
na operační sál. Kojenec leží v narkóze 
a je přikrytý, aby neprochladl. Jelikož 
se jedná o tak malého pacienta, je na 
operačním sále cítit napětí. I kontaktolog 
má v této situaci zvláštní pocit. Nejprve 
změří rádius zakřivení obou rohovek 
ručním autorefraktokeratometrem, 
přičemž přístroj musí držet co nejvíce 
v klidu, aby bylo možné získat přesné 
výsledky měření. Na základě získaných 
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hodnot se zvolí a aplikuje vyhovující 
čočka a na závěr proběhne fluorescenční 
kontrola (obr. 1, 2). K tomu je s oblibou 
používána ruční LED lampa s modrým 
světlem a žlutým filtrem. Výsledky se 
zaznamenávají a použijí se k objednání 
první čočky.

Potom následuje chirurgická opera-
ce. Dospělým pacientům se implantuje 
umělá čočka. U kojenců je to v zásadě 
také možné, ale ve skutečnosti to nemá 
smysl, protože se oko ještě vyvíjí a roste 
a refrakce se mění až do dospělosti. 
Abychom děti uchránili před častými 
chirurgickými zákroky, zůstává oko afa-
kické – každý operační výkon přece jen 
představuje určité riziko. 

Po extrakci čočky se ještě v narkóze 
provádí skiaskopie (obr. 3). Hodnota 
korekce dosahuje nezřídka 35 až 40 D.

Po úspěšné operaci 
začíná skutečná výzva 
a každodenní práce

Před zahájením vlastní práce s dítě-
tem musí kontaktolog podrobně infor-
movat rodiče, aby je zbavil obav z práce 
s kontaktními čočkami. Velice citlivě jim 
musí vysvětlit principy korekce kontakt-
ními čočkami a zdůraznit nejdůležitější 
pravidla bezpečného nošení a správné 
hygieny. 

Na základě údajů získaných na 
operačním sále byla pro konkrétního 
kojence objednána první kontaktní 
čočka. Podle zkušeného kontaktologa 
přichází v úvahu pouze pevná kontaktní 
čočka. Tento typ čočky doporučuje 
ze zdravotního a optického hlediska 
vzhledem k dlouhodobé prognóze – 
předpokládá se nošení čoček až desítky 
let. Zkušenosti ukázaly, že není třeba 
dítě nejprve zvykat na hydrogelové 
či silikonové čočky, protože dítě si na 
pevné čočky rychle zvykne. Refrakční 
mohutnost první kontaktní čočky je 

optimalizována do blízka, což odpovídá 
oblasti vnímání dítěte.

O několik dní později, jakmile se 
zahojí operační rána, může být nasa-
zena první čočka. Nasazení probíhá 
v bdělém stavu dítěte a za přítomnosti 
rodičů. Často se první nasazení čočky 
uskutečňuje také ve spánku. U kojenců 
nejsou ještě plně vyvinuty ochranné 
funkce oka, proto při nasazování čo-
ček nedochází k žádným obranným 
reakcím, dítě ani nepláče. Při aplikaci 
čočky dítěti je důležité, aby dospělý do-
kázal překonat sílu svých prstů, neboť 
při manipulaci s čočkou a s ohledem 
na oční víčko a rohovku oka kojence 
je třeba jemného zacházení. Tuto ne-
jistotu rodiče většinou brzy překonají. 
Odborník rodičům důkladně vysvětlí 
podmínky péče o čočky a způsob je-
jich čištění, které si rodiče opakovaně 
procvičí. Potom již začíná každodenní 
život s kontaktními čočkami. Je nemy-
slitelné, aby čočka byla na oku dítěte 
ponechána i přes noc.

Po třech měsících přichází na kliniku 
matka s dítětem na kontrolu a pohovor. 
Dítě se rozhlíží po okolí, nejsou viditelné 
známky žádného omezení. Odborník 
probírá s matkou průběh péče od 
poslední kontroly a ptá se, jak funguje 

manipulace s čočkou, zdali péče probíhá 
bez problémů, zda čočku neztratili, oko 
nebylo zarudlé či zdali se neudálo něco 
výjimečného.

Potom přichází na řadu vyšetření. 
Pomocí fluoresceinu a žlutého filtru se 
kontroluje poloha čočky a skiaskopicky 
se zjišťuje zbytková refrakce. Zároveň 
jsou započaty tříměsíční kontroly na 
ortoptickém pracovišti. Dioptrická 
mohutnost kontaktní čočky musí být 
průběžně s růstem dítěte kontrolována, 
stejně jako změny v bazálním zakřivení 
rohovky. Při zjištění změn je doporučena 
výměna čočky. Jakmile začne dítě chodit 
do mateřské školky, hrozí častější mož-
nost ztráty čočky při hrách na pískovišti 
či na trávníku, kde čočku nelze nalézt. 
Největším problémem souvisejícím 
s kontaktními čočkami je často obtížná 
komunikace se zdravotními pojišťovna-

obr. 1  Použití fluoresceinu u ležícího dítěte 
v narkóze.

obr. 2  Typický nález s  fluoresceinem 
u ležícího dítěte.

obr. 3 Skiaskopie v narkóze.

Věk 1 týden 6 týdnů 8 týdnů 10 týdnů 12 týdnů 1 rok

Binokulární 
vidění

fixace a sledová-
ní pohybu senzorická fúze stereoskopické 

vidění barevné vidění

Zorné pole 20° 40°

Zraková ostrost 0,01 0,08 0,16 0,25

tab. 1 Vývoj vidění v prvním roce života.

Věk 2 roky 3 roky 4 roky 6 let

Binokulární vidění plně vyvinuté

Zorné pole plně vyvinuté

Zraková ostrost 0,50 0,80 1,00

tab. 2  Vývoj vidění po prvním roce života.
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mi. Kontaktologové z Univerzitní oční kli-
niky v Tübingenu mají víceméně dobré 
zkušenosti, protože dokázali příslušným 
pracovníkům vysvětlit nutnost častých 
výměn čočky v tomto věku. Obtížnější 
je však odůvodnění potřeby vhodných 
brýlí, které jsou někdy nutné jako doplň-
kový prostředek. Přirozená akomodace 
u dítěte zcela chybí, kontaktní čočky 
jsou uzpůsobeny vidění do blízka, proto 
je později u dítěte v předškolním věku 
nutné řešit vidění do dálky doplňkovou 
korekcí. Obvykle se používají bifokální 
brýle. V dalším průběhu sledování 
s přibývajícím věkem dítěte jsou čočky 
uzpůsobeny na vidění do dálky a do 

blízka jsou doporučeny opticky vhodné 
brýle. Později se eventuálně přechází na 
multifokální kontaktní čočky.

Správný vývoj vidění 
u kojenců je možný 
i v obtížných podmínkách

Kontaktní čočka patří již od koje-
neckého věku ke každodenní rutině 
dítěte, proto se u něj velmi brzo rozvíjí 
zájem o samostatnou péči. Později ve 
školním věku již hravě zvládá nasazení 
i vyjímání čočky z oka. Zkušenosti s ma-
nipulací s čočkou dítě získává často už 
v mateřské škole, když se mu na hřišti 
dostane písek pod čočku, dráždí oko 
a je nutné čočku z oka vyjmout. S přibý-
vajícím věkem se u dítěte mění i vztah 
k pravidelným průběžným kontrolám, 
dítě se snaží samo informovat o svých 
zkušenostech s kontaktní čočkou, hod-
notí pocity škrábání nebo nepříjemné 
dráždění, když něco vnikne pod čočku. 
Tato samostatnost dítěte je nezbytná, 
protože ve škole si musí umět pomoci, 
když je mu čočka na oku nepříjemná. Od 
okamžiku, kdy je dítě schopno určitých 
úkonů, je možné doplnit vyšetření vidění 
skiaskopií. Výsledky po dlouholetém 
nošení kontaktních čoček jsou většinou 
velmi dobré, především v případech, kdy 
jsou postiženy obě oči a mohou se tak 
stejnoměrně vyvíjet.

Ve školním věku se často dosáhne 
monokulárního vidění 0,8, a to pře-
devším díky včasnému zahájení léčby 
a soustavné a vytrvalé péči rodičů, kteří 
pravidelně aplikují čočky vhodné pro 
vývoj vidění jejich dítěte. Není to snadná 
cesta, ale později za to bude dítě rodi-
čům velmi vděčné. U jednostranné kata-
rakty je monokulární vidění nemocného 
oka reálné v hodnotách 0,5/0,63. Zdravé 
oko se vyvíjí normálně a dosahuje plných 
hodnot vidění. Děti s jednostrannou 
kataraktou absolvují kromě aplikace kon-
taktní čočky také intenzivní cvičení na or-
toptických pracovištích. Zdravé oko je po 
mnoho let na určitou dobu zalepováno. 
Jakmile je ukončena péče u ortoptisty, 
následují další kontroly na původním 
pracovišti. Tam jsou děti sledovány až do 
dospělosti, kdy už teoreticky může být 

realizována implantace nitrooční čočky. 
Zkušenosti však ukazují, že jen málo 
pacientů se rozhodne pro operaci. Ten, 
kdo úspěšně a bez obtíží nosí od útlého 
dětství kontaktní čočky a toto řešení mu 
vyhovuje, se obvykle pro komplikovanou 
operaci nerozhodne.

Aplikace kontaktních 
čoček při perforujícím 
poranění rohovky

Kongenitální katarakta není jedinou 
indikací pro aplikaci kontaktních čoček 
u dětí. Na univerzitní kliniku přivedli 
rodiče čtyřleté dítě, které si poranilo 
oko nůžkami. Následkem bylo perforu-
jící poranění rohovky. Při chirurgickém 
ošetření byla odstraněna oční čočka 
a sešita rohovka. Dítě poté absolvovalo 
řadu vyšetření až do úplného zhojení 
rány a byla mu nasazena protizánětlivá 
terapie. Při první návštěvě u kontaktolo-
ga bylo dítě ustrašené a bránilo se, jak-
mile se chtěl přiblížit k poraněnému oku 
(obr. 4). Rodiče byli zoufalí a neuměli si 
představit, že by měli dítěti aplikovat 
kontaktní čočku. Protože vývoj vidění 
u dítěte není ještě ukončen, musí být 
nepravidelnosti rohovky a chybějící 
čočka co nejrychleji korigovány, aby na 
poraněném oku nevznikla amblyopie. 
Pro zkušeného kontaktologa je řešení 
jasné: aplikace pevné kontaktní čočky, 
i když je nutno počítat s odporem 
dítěte. 

Nejprve je zapotřebí získat důvěru 
dítěte, proto předvádíme vyšetření 
a měření nejdříve na plyšovém zvířát-
ku. Stejně důležité je navázat spolu-
práci s rodiči, kterým je třeba vysvětlit, 
proč je aplikace kontaktní čočky tak 
důležitá a co je v budoucnosti ještě 
čeká. Nejdříve je nutno vyšetřit topo-
grafii, následuje vyšetření předního 
očního segmentu, především rohovky 
v místě původního stehu. Na základě 
získaných parametrů vybíráme nej-
vhodnější čočku. Reakce dítěte na 
zkušební čočku je většinou odmítavá, 
protože ji vnímá jako cizí tělísko. Teprve 
po nasazení vhodné zkušební čočky, 
která dobře překlenuje perforační jizvu 
(obr. 5), bude mít dítě normální pocit 

obr. 4  Většina dětí si nerada nechá sáh-
nout na oko, obzvláště po předcho-
zím traumatickém zážitku.

obr. 5  Fluoro nález: jizva po perforujícím po-
ranění rohovky je dobře kryta čočkou.

obr. 6  Zdravé oko je zalepeno, aby se 
podpořilo poraněné oko.
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cizího tělíska z pevné kontaktní čočky. 
Malí pacienti si na tento pocit většinou 
brzy zvyknou. Přesto se odborníci se-
tkávají s přerušením nošení, především 
u dětí ve věku čtyři až šest let. Děti 
sice chápou, proč je čočka důležitá, 
ale odrazuje je vzpomínka na pocit 
cizího tělíska v oku a je velmi složité 
přimět je ke spolupráci. Obtížné je to 
také proto, že poraněním (onemocně-
ním) bylo postiženo pouze jedno oko 
a aplikace kontaktní čočky nevyvolává 
zlepšení vidění. 

Rodiče mají rozhodující 
vliv na úspěch aplikace

Pokud rodiče správně nepochopí, 
jak je aplikace kontaktní čočky důležitá 
a plně se s ní neztotožní, může takový 
případ ztroskotat. Některá rozhodnutí 
dozrají později a rodiče se s dítětem po 
několika měsících k odborníkovi vracejí. 
Přirozeně se tak ztratí velmi cenný čas, 

ale bez spolupráce dítěte není péče 
možná.

Po úspěšné aplikaci kontaktní čočky 
je dítě odesláno na ortoptické pracoviš-
tě, se kterým kontaktolog při péči o malé 
pacienty úzce spolupracuje. Často je 
nutná plná okluzní terapie (obr. 6), a to 
především v případech, kde nebyla 
kontaktní čočka aplikována ihned po 
operaci. V závislosti na místě a rozsahu 
poranění může být intenzivní společnou 
péčí dosaženo vidění poraněného oka 
od 0,4 až do 0,8. Až do dospělosti pro-
vázejí dítě pravidelné průběžné kontroly 
s výměnou čoček a případným předpi-
sem doplňkové korekce brýlemi. Poté se 
může rozhodnout pro operaci. Operační 
výkon po perforujícím poranění spočívá 
jednak v implantaci umělé čočky, která 
by vyrovnala afakii, jednak v úpravě jizvy 
rohovky keratoplastikou, pokud by to 
bylo třeba. 

Stále se setkáváme s tím, že dítě 
terapii kontaktní čočkou vzdá nebo 
přeruší, nebo že se rodiče rozhodnou 

ponechat oko nekorigované. Odbor-
níci se s přerušením nošení čoček 
setkávají nejčastěji v období, kdy jsou 
děti v pubertě a péče o čočky a pra-
videlné termíny kontrol je obtěžují. 
Řada z nich se nicméně v období rané 
dospělosti vrací zpět a zahajuje další 
část péče – doposud vždy s dobrým 
výsledkem.

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

Pokračování příště.
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Představujeme kontaktní čočky 
AIR OPTIX® plus HydraGlyde®

Společnost Alcon zaujímá světové prvenství v péči o zrak 
a vyvíjí inovativní produkty, které zvyšují kvalitu života 
tím, že pomáhají lidem lépe vidět. Jako jednu z novinek 
připravenou pro letošní rok nyní uvádí na trh v  České 
a Slovenské republice měkké kontaktní čočky AIR OPTIX® 
plus HydraGlyde®.

Jednou z hlavních příčin, proč uživatelé přestávají kontaktní 
čočky nosit, je pocit nepohodlí.1 Proto nyní společnost Alcon 
přichází s novinkou v podobě kontaktních čoček AIR OPTIX® 
plus HydraGlyde®, která v sobě spojuje dvě průlomové tech-
nologie: HydraGlyde® a SmartShield™.

Technologie HydraGlyde® se již osvědčila u prémiové řady 
roztoků pro péči o kontaktní čočky OPTI-FREE® PureMoist® 
a AOSEPT® s HydraGlyde®. Komplex HydraGlyde® je molekula 
kopolymerů polyoxyetylenu a polyoxybutylenu. Tento 
kopolymer se velice pevně váže na oschlá místa na povrchu 
kontaktní čočky. Polyoxyetylen zase lépe váže vlhkost 
a společně tak vytvářejí zvlhčený obal okolo celé čočky.2,3 
Pro zvýšení zvlhčujícího efektu je nyní komplex HydraGlyde® 
součástí výrobního procesu kontaktních čoček AIR OPTIX 
AQUA. Studie in vitro, která hodnotila smáčivost povrchu, 
prokázala u kontaktních čoček AIR OPTIX® plus HydraGlyde® 
nižší kontaktní úhel v porovnání s konkurenčními čočkami.4 
Kontaktní úhel byl měřen po rozbalení a poté opět po 
16 hodinách simulovaného nošení. U testovaných čoček 
společnosti Alcon byl kontaktní úhel u čoček AIR OPTIX® AQUA 
21 úhlových stupňů a u čoček AIR OPTIX® plus HydraGlyde® 
pouze 8 úhlových stupňů. To vypovídá o vyšší míře uchování 
vlhkosti na povrchu čočky. 

Kontaktní čočky AIR OPTIX® plus HydraGlyde® využívají 
stejnou unikátní technologii SmartShield™, která se používá 
v kontaktních čočkách značky AIR OPTIX®. Tato technologie 
vytváří kolem vnějšího povrchu ultratenký ochranný štít, za-
jišťující minimální množství atomů křemíku exponovaných na 
povrchu čočky.5 Permanentní zušlechtění povrchu plazmou 
zvyšuje odolnost vůči usazování lipidů6* včetně zbytků kos-
metických přípravků a krémů na ruce.7 SmartShield™ je tedy 
obchodní název s nově zapsanou ochrannou známkou pro 
tuto technologii.

Nové kontaktní čočky AIR OPTIX® plus HydraGlyde® mají 
kromě stávajícího dioptrického rozpětí +6,00 až –10,00 D 
rovněž rozšířené parametry od –10,50 do –12,00 D a od +6,50 
do +8,00 D. Kontaktní čočky AIR OPTIX® plus  HydraGlyde® 
jsou čočky s měsíční frekvencí výměny, a pro denní nebo 
prodlouženou dobu nošení (6 nocí).

Petr Vykypěl
Professional Affairs Specialist Alcon Pharmaceuticals (Czech 
Republic) s.r.o. 
petr.vykypel@alcon.com
Grafické podklady: archiv autora
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JAK NA NOVÉ 
UŽIVATELE 
KONTAKTNÍCH 
ČOČEK?
Jedna z  častých otázek, kte-

rou slýcháme od našich 
zákazníků, je: „A co kontaktní 
čočky? Bylo by to řešení pro mě?“ 
Svědčí to o tom, že vlastně vůbec 
netuší, jak velký počet variant 
kontaktních čoček je aktuálně na 
trhu, jak probíhá výběr vhodné 
čočky pro klienta a co všechno 
by měli absolvovat v průběhu 
jejich aplikace. Od nás, očních 
specialistů, vlastně očekávají, 
že jim poodhalíme „tajemství 
kontaktních čoček“. Ale my víme, 
že je potřeba jim říct o trochu víc. 
Koneckonců, jde nám o to, získat 
spokojeného dlouhodobého uži-
vatele čoček a možná i člověka, 
kterému jejich používání změní 
život.

Kde jsou noví zákazníci?  

Více než polovina lidí, kteří by mohli 
nosit kontaktní čočky, o této možnosti 
jednoduše neví. Mohlo by se zdát na-
prosto přirozené, že se jednoduše zepta-
jí, jak bylo řečeno úvodem. Většina z nich 
však očekává, že iniciativa přijde právě 
od očního specialisty. První možností, jak 
nepřímo na tuto variantu upozornit, je ta, 
že se hned v úvodu zeptáte, zda budete 
řešit korekci brýlemi, nebo kontaktními 
čočkami. Můžete tak nepřímo vzbudit 
zájem klienta o více informací.

Mnohé zákazníky ani nenapadne, 
že za určitých okolností je používání 
kontaktních čoček lepším řešením než 
korekce brýlemi. Zdůrazněte proto 
možnosti, kdy jim čočky mohou výrazně 
zjednodušit život. Jedním z hlavních 

důvodů, proč se někdo rozhodne no-
sit kontaktní čočky, je ten, že nechce 
používat brýle z estetických důvodů. 
Samozřejmě existují i další, praktič-
tější důvody, jako je sport, používání 
ochranných pomůcek, helmy, hledí, 
ochranných masek. Dokonce jsou zná-
my některé profese, jako např. práce ve 
výškách nebo stísněném prostoru, kde 
mohou brýle vysloveně překážet, nebo 
je vůbec nelze použít. 

Většina lidí, kteří uvažují o používání 
kontaktních čoček, si neuvědomuje, 
kolik různých typů měkkých kontaktních 
čoček dnes existuje. Někteří dokonce 
v minulosti slyšeli, že právě na jejich 
vadu toto řešení není vhodné. Doba 
se však významně mění a dnes již není 
problém řešit široký rozsah dioptrických 
vad včetně astigmatizmu a presbyopie.

KONTAKTNÍ ČOČKY autor: Bc. Tomáš Dobřenský
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Dalším zavedeným mýtem je to, že 
se dělíme na nositele brýlí a čoček. Ve 
skutečnosti je využívání obou možností 
podle aktuálních potřeb tou pravou 
výhodou. A v poslední době získává čím 
dál více na popularitě. 

Výběr vhodné čočky  

Zatímco z pohledu očních specialis-
tů se výběr velmi často zužuje na korekci 
(máte astigmatizmus, takže potřebujete 
torickou čočku), většina spotřebitelů 
to vnímá jinak. Jejich prioritou je co 
nejjednodušší používání, možná ani 
ne pravidelně, ale jen když chtějí nebo 
potřebují. Pokud s nimi proberete 
možnosti jednodenních kontaktních 
čoček a čoček pro plánovanou výmě-
nu, osvětlíte jim zásady hygieny a péče 
o čočky a vysvětlíte jim princip používání 
roztoků a čištění čoček, bude jejich volba 
nejspíš jasná. 

Klíčové vlastnosti jednodenních 
kontaktních čoček, jako např. to, že 
je použiji jednou a pak jednoduše 
vyhodím, že nevyžadují čištění nebo 
dezinfekci, že mám každý den nový 
čerstvý pár, že jsou pohodlné, bez usa-
zenin a ideální na cesty – to vše převáží 
při rozhodování klienta o výsledném 
produktu.

A co výhody z pohledu očních 
specialistů? Všude na světě mají kon-
taktologové největší obavy z toho, 
co bude uživatel s čočkami provádět, 
jakmile opustí jejich praxi. Čím složitější 
instrukce musí klient vstřebat během 
relativně krátké doby zácviku s čočkou, 
tím větší je pravděpodobnost, že něco 
nebude dělat správně. I tady je méně 
více a jednodenní čočky mají díky jed-
noduché péči – použij a zahoď – jasně 
navrch. Pro uživatele odpadá nejen 
péče o čočky, ale i o pouzdra, roztoky, 
jejich skladování, nákup, stěhování 
spolu s čočkami atd.

Důležité je si také uvědomit, že 
každý čtvrtý uživatel opustí kontaktní 
čočky během prvního roku používání. 
Čtvrtina z nich dokonce přestane nosit 
kontaktní čočky hned v průběhu první-
ho měsíce a další čtvrtina hned v měsíci 
následujícím. To znamená, že naším 

cílem je usnadnit novým uživatelům 
především první období s čočkami, 
aby snadno zvládli vše potřebné bez 
případných komplikací a pocitů nepo-
hodlí. Významně tak zvyšujeme šanci na 
získání trvale spokojeného zákazníka. 
Klienti, kteří přestali čočky nosit, nejčas-
těji udávají jako hlavní důvod nepohodlí 
a manipulaci s čočkou. Východiskem je 
věnovat během zácviku dostatek času 
především vysvětlení pravidel manipu-
lace s čočkou, správné orientaci čočky 
při nasazování, případně trikům, jak vše 
usnadnit. 

Na nové nositele není špatné někdy 
nahlížet jako na „malé děti“, které také při 
svých začátcích vyžadují velkou péči. Po 
šesti měsících už před sebou máme více 
či méně zkušené uživatele. Čas investo-
vaný do prvotní péče se nám pak může 
významně vrátit. 

Co bude následovat?  

Kontrola, kontrola a zase kontrola. 
Ideální je naučit zákazníka pravidel-
nému režimu kontrol, stejně jako je 
na něj zvyklý u jiných zdravotnických 
profesí. S novými čočkami probíhá 
první kontrola do jednoho až dvou 
týdnů a termín je pevně daný. Násle-
dují kontroly minimálně jednou za šest 
měsíců, ale u nositelů jednodenních 
čoček nebývá výjimkou pravidelná 
návštěva jednou za tři měsíce. Při kaž-
dé návštěvě bychom měli kontrolovat 
nejen zrakovou ostrost, ale hlavně spo-
kojenost uživatele s čočkami, pohodlí 
a samozřejmě nové možnosti řešení. 
Vzhledem k tomu, že se technologie 
v oblasti kontaktních čoček rychle 
vyvíjejí, je na místě o pokroku infor-
movat i zákazníky. A platí to, co bylo 
řečeno v úvodu – pokud o novinkách 
nemluví oční specialista, uživatel se 
o nich většinou nedozví.

Bc. Tomáš Dobřenský
Professional Services Manager pro Českou 
republiku a Slovensko
CooperVision Limited
tdobrensky@coopervision.com
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KONTAKTNÍ ČOČKY  překlad: Mgr. Martin Falhar, Ph.D.

PROTEINOVÉ 
USAZENINY – 
přítel, nebo nepřítel?
Průmysl kontaktních čoček a op-

tometrická vědecká komunita 
se již dlouhou dobu zajímají o vzá-
jemný vztah mezi slzným filmem 
a materiálem použitým na výrobu 
kontaktních čoček.

Je prokázáno, že většina silikon-hydro-
gelových materiálů je náchylná k usazová-
ní lipidů, zatímco hydrogelové materiály 
jsou více náchylné k ukládání proteinů 
ze slzného filmu. Lysozym je prospěšným 
proteinem v slzném filmu a je přirozenou 
součástí obranného mechanizmu oka. 

Usazování lysozymu  

Lysozym je pozitivně nabitý enzym 
vytvářený slznými žlázami, který se vy-

skytuje v slzném filmu v aktivním neboli 
nativním stavu. Studie in vitro ukázaly, 
že lysozym představuje hlavní protein, 
který se usazuje v hydrogelech, což je 
přibližně 40 % z celkového množství 
proteinů v slzném filmu [1, 2].

Nasazení kontaktní čočky na oko 
s následným ukládáním lysozymu může 
způsobit strukturální změny usazeného 
proteinu, jež mohou vést ke ztrátě enzy-
matické aktivity. Tento stav označujeme 
jako neaktivní stav nebo také jako stav 
denaturace. Množství a kvalitu proteinů 
usazených v kontaktních čočkách ovliv-
ňuje řada faktorů. Jedná se o obsah vody, 
polaritu materiálu (iontový, neiontový), 
velikost pórů, chemické složení a husto-
tu matrice čoček. Nemalý vliv mají také 
povrchové úpravy a používaný systém 
péče [3, 4]. 

Lysozym je většinou přítomen na 
povrchu čočky jako neiontová látka 
s nízkým obsahem vody. Vázaný protein 
se v průběhu času denaturuje a nemůže 
vykonávat své původní funkce [5]. To 
může způsobit imunologickou odezvu 
vedoucí až k alergické reakci nebo k zá-
nětu spojivek [6].

Nedávné in vitro studie, které po-
užívají nejmodernější technologie 
(konkrétně studie Meso Scale Discovery 
využívající principu elektrochemické 
luminiscence) ukázaly, že denaturovaný 
lysozym mění metabolickou aktivitu 
lidských rohovkových epitelových buněk 
(HCEC) a vyvolává uvolňování zánětli-
vých biomarkerů do prostředí oka. Veli-
kost reakce je závislá na dávce. Čím déle 
jsou buňky vystaveny denaturovanému 
lysozymu, tím více dochází k uvolňování 
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zánětlivých biomarkerů z HCEC. Vztah 
mezi zánětem signalizovaným uvol-
něnými biomarkery a podrážděním je 
řádně doložen.

Materiál etafilcon A 
a lysozym 

Etafilcon A je iontový materiál s vy-
sokým obsahem vody (negativní náboj). 
Podle Amerického úřadu pro kontrolu 
potravin a léčiv (Food and Drug Admi-
nistration, FDA) se jedná o IV. skupinu. 
O tomto materiálu je známo, že rychle 
a selektivně přitahuje vysoké hladiny 
kladně nabitého lysozymu ze slzného 
filmu [5]. Během provedených studií se 
ukázalo, že téměř 100 % lysozymu usa-
zeného v materiálu etafilcon Asi zacho-
vává svou aktivitu, zůstává tedy nativní. 
Předpokládá se, že jedinečné chemické 
složení materiálu etafilcon A umožňuje 
volný a zpětný průtok lysozymu matricí 
čoček, čímž nedochází k denaturaci 
lysozymu. 

Tento průzkum poukazuje na jedi-
nečnou schopnost materiálu etafilcon A 
udržovat nízkou úroveň zánětlivých 
biomarkerů uvolňovaných rohovkovým 
epitelem. Je však nutno si uvědomit, že 
dosud nebyly dokončeny klinické studie, 
jež poukazují na přímou vazbu mezi 
lysozymem a konkrétními klinickými 
výhodami.

Výzkumní pracovníci z Centra pro 
výzkum kontaktních čoček (Centre for 
Contact Lens Research, CCLR) z kanad-
ské univerzity ve Waterloo prezentovali 
své závěry v květnu 2015 na několika 
vědeckých posterech v rámci konferen-
ce Britské asociace pro kontaktní čočky 
(British Contact Lens Association, BCLA). 
Nedávno byl také publikován článek 
v impaktovaném časopise Optometry 
and Vision Science o biologických a kli-
nických dopadech usazování lysozymu 
v měkkých kontaktních čočkách. Tento 
článek se zabývá usazováním proteinů 
v čočkách a poukazuje na to, že usazo-
vání lysozymu v určitých materiálech 
kontaktních čoček může mít při nošení 
kontaktních čoček řadu přínosů. Člá-
nek je volně přístupný na stránkách 
http://journals.lww.com/optvissci/
Fulltext/2015/07000/Biological_and_Cli-
nical_Implications_of_Lysozyme.5.aspx.

Materiál etafilcon A 
a kontaktní čočky   

Etafilcon A je osvědčený materiál 
používaný v řadě jednodenních kon-
taktních čoček 1-DAY ACUVUE® MOIST, 
a to sférických i torických. V červnu 
2015 byl na trh ve Velké Británii uveden 
nový typ čoček 1-DAY ACUVUE® MOIST 
v jedinečném multifokálním provedení 
pro klienty s presbyopií. Tento inovativní 

produkt je v roce 2016 postupně uváděn 
na trhy střední Evropy. Inovativní design 
kontaktních čoček 1-DAY ACUVUE® 
 MOIST MULTIFOCAL zohledňuje přiroze-
nou změnu velikosti zornice v souvislosti 
s věkem a refrakční vadou, a umožňuje 
v 94 % případů vybrat vhodné kontaktní 
čočky během dvou a méně zkušebních 
párů [7].

Volně zpracoval Mgr. Martin Falhar, Ph.D., 
na základě britského editorialu pro odborný 
tisk z července 2015.
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Všechny kontaktní čočky značky ACUVUE® obsahují UV filtr 1. nebo 2. třídy, který pomáhá chránit před pronikáním škodlivého UV záření k rohovce a dovnitř oka. Kontaktní čočky s UV filtrem nenahrazují plně další ochranné pomůcky 
jako například sluneční brýle nebo ochranné brýle s UV filtrem, protože nezakrývají celé oko a jeho okolí.

1. Sheardown H et al. Chemical characterization of 1-DAY ACUVUE® MOIST and 1-DAY ACUVUE® contact lenses. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006; 47: E-Abstract 2388. 2. JJVC Data on file 2005 and 2007. 3. JJVC Data on file 2009. 
Následná analýza říjen 2009. Mezi dospělými ve věku 25-34 (N=71) P<0,05. S 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1 % pacientů zažívalo časté podráždění oka, 14 % nositelů občas zažívalo podráždění oka, zatímco 83 % zřídka nebo nikdy 
zažilo podráždění oka. S DAILIES® AquaComfort Plus®, 10 % pacientů zažívalo vždy nebo často podráždění oka, 27 % nositelů občas zažívalo podráždění oka a 63 % zřídka nebo nikdy zažilo podráždění oka. 4. JJVCI Data on file 
2014. Data generována ve spolupráci s Centre for Contact Lens Research (CCLR) v kanadském Waterloo. Na základě in vitro údajů: klinické studie přímo propojující rozdíly v profilu lysozymu s konkrétními klinickými výhodami 
nebyly provedeny. 5. JJVC Data on file 2011. 6. JJVC Data on file 2013. 7. JJVC Data on file 2014. Nezávislý průzkum trhu, 2014, Velká Británie, Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Polsko a Rusko s využitím online dotazníku, n=10 
193 obyvatel ve věku 15+. 52 % uživatelů kontaktních čoček uvádí, že při běžném denním užívání mají pocit suchých očí (silně, velmi, mírně) a 52 % uživatelů kontaktních čoček uvádí, že při běžném užívání mají pocit citlivých očí 
(silně, velmi, mírně). 8. Spyridon M et al. Eye sensitivity in soft contact lens wearers. Optom Vis Sci. 2012;89(12):1682–1690  9. Suwala M, Glasier MA, Subbaraman LN, Jones L. Quantity and conformation of lysozyme deposited 
on conventional and silicone hydrogel contact lens materials using an in vitro model. Eye Contact Lens. 2007;33(3):138-143. 10. Nezávislý průzkum trhu, 2012, 14 trhů v Evropě a Rusku prostřednictvím online dotazníku s nositeli 
čoček ACUVUE® z každého trhu, závěrečná zpráva z dat; Současní nositelé kontaktních čoček 1-DAY ACUVUE® MOIST a 1-DAY ACUVUE® MOIST for Astigmatism n=477. 11. 2015 Internal analysis based on independent 3rd party 
data. *Na základě in vitro údajů: klinické studie přímo propojující rozdíly v profilu lysozymu s konkrétními klinickými výhodami nebyly provedeny.  ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM, 
LACREON®, EYE-INSPIRED™ Design a INFINITY EDGE™ jsou ochranné známky společnosti JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. © Johnson & Johnson, s. r. o., 2016.
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KONTAKTNÍ ČOČKY  překlad: Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Výhody korekce 
SFÉRICKÉ 
ABERACE
Optický systém lidského oka 

je zatížen vadami optického 
zobrazení (aberacemi), které 
do určité míry ovlivňují kvalitu 
sítnicového obrazu. Dokonalejší 
měření takových aberací v po-
sledních letech umožnil vývoj 
přístrojů a zařízení, které zpra-
covávají a provádějí diagnostiku 
pomocí hodnocení zazname-
nané vlnoplochy. Díky takovým 
technologiím se dají mapovat 
(a poté případně korigovat) také 
aberace vyšších řádů.

Výrobci klinických aberometrů se 
snaží nalézt takové metody, pomocí 
kterých je možné předpokládat a zob-
razit výslednou kvalitu sítnicového 
obrazu. Jsou proto využívána různá 

metrická měření, která pak vysoce ko-
relují se zrakovým výkonem v širokém 
rozsahu detekovatelných aberací. Na 
základě provedených měření může 
být doporučena nejvhodnější korekč-
ní pomůcka, respektive typ korekce, 
navržený podle povahy zjištěných dat. 
Taková optická pomůcka pak výrazně 
zlepší zrakové funkce, tím pádem i spo-
kojenost klientů.

Průměrný výskyt aberací vyšších 
řádů v populaci je korigován v pří-
padech, kdy se hodnoty Zernikeho 
koeficientů neblíží nule, což však u bio-
logického optického systému nena-
stává. Jako příklad lze uvést otvorovou 
vadu – sférickou aberaci – Zernikeho 
koeficient Z(4,0), která má od pomyslné 
nuly značnou odchylku (graf 1). Z toho 
se dá usoudit, že při korekci aberací 

vyšších řádů, jakými je lidské oko za-
tíženo, budou voleny vhodné optické 
pomůcky s asférickými plochami. Ty 
snižují negativní vliv sférické aberace 
optického systému oka a je možné je 
navíc zakomponovat do ploch kon-
taktních čoček. 

Kvalita obrazu 

Sférická aberace je vada snižující kva-
litu sítnicového obrazu zejména v jeho 
kontrastu a rozlišení. Je tím větší, čím 
je větší průměr zornice, a je výraznější 
při snížených světelných podmínkách. 
Korekcí sférické aberace lze klientovi 
zvýšit zrakový výkon i v případech široké 
zornice. Kontaktní čočky jsou při korekci 
sférické aberace aplikovány tak, aby 
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jejich optický střed odpovídal optické 
ose oka. Někteří výrobci se pokusili ne-
utralizovat hodnotu sférické aberace 
pomocí alespoň jedné asférické plochy 
kontaktní čočky.

V grafu 2 je znázorněn rozsah hod-
not sférické aberace napříč populací 
(1333 očí), přičemž 92 % pacientů je 
zastoupeno hodnotami pozitivní abe-
race s průměrnou hodnotou +0,195 μm 
při průměru zornice 6 mm. Použitím 
jednotné průměrné negativní korekční 
hodnoty v kontaktní čočce došlo ke 
snížení sférické aberace o 77 %. Srov-
náním s počty měření, jejich rozložením 
a volbou negativní korekce sférické 
aberace s hodnotou –0,18 μm bude 
mít tato volba pro následnou korekci 
vad optického systému značný význam. 
Nebude tak ovlivňovat oko s hodnotou 
pozitivní sférické aberace menší než 
0,08 μm – takové oko s nasazenou 
kontaktní čočkou bude vykazovat ve 
výsledku sníženou hodnotu vady (na-
příklad +0,08-0,18 = –0,10).

Klinické modely oka 

Pro lepší pochopení výhod ko-
rekce sférické aberace optického 
systému oka jsou jednotlivými výrobci 
navrhovány klinické modely očí a op-
tické softwary (Zemax Bellevue), které 
odpovídaj í  skutečným poměrům 
v lidském oku. Pro jednotlivé přípa-
dy se kombinují hodnoty biometrie 
a aberací oka. Modely nabízejí i teo-
retické posouzení kvality sítnicového 
obrazu při používání sférických a asfé-
rických designů kontaktních čoček. 
Ze zkoumaného a analyzovaného 
počtu 1333 očí mělo celkem 446 očí 
hodnotu rohovkového astigmatizmu 
nižší než –0,75 D při průměru zornice 
6 mm. Jedná se tak o vzorek jedinců, 
kteří jsou zpravidla korigováni jen 
pomocí sférických kontaktních čoček. 

Kontrolní měření rozložení hodnot 
průměrných aberací vyšších řádů na 
těchto očích byla srovnávána též 
s klinickými modely očí. Aberace však 
stále vykazovaly pro Zernikeho koefi-
cienty výrazné odchylky od nulových 
hodnot (graf 3).

Na grafu 4 je znázorněno rozložení 
sférické aberace testovaných očí. Prů-
měrná hodnota sférické aberace byla 
stanovena na +0,219 μm při velikosti 
zornice 6 mm. Také zjištěné aberace 
a výsledné vlnoplochy jsou vztaženy ke 
stejnému průměru zornice.

Konstrukce kontaktních 
čoček 

K posouzení možných výhod ko-
rekce sférické aberace byly zvoleny 
kontaktní čočky s asférickou plochou, 
v hodnotách optických mohutností 
–9,0 D, –6,0 D, –3,0 D, –1,0 D, +1,0 D, 
+3,0 D a +6,0 D. Následně byly apliko-
vány na již zmíněných 446 očí. Kontrol-
ní skupinu tvořily stejné oči, tentokrát 
však byly aplikovány kontaktní čočky 
se sférickou plochou (nepředpokládala 
se korekce sférické aberace). Došlo ke 
snížení defokusu. Pro každý ze sedmi 
vzorků optických mohutností sférické-
ho a asférického provedení kontakt-
ních čoček bylo provedeno měření. 

Je nutno uvést skutečnost, že 
u čoček se sférickým designem byla 
zjištěna přítomnost sférické aberace 
díky kulovému provedení plochy 
kontaktní čočky. Negativní sférickou 
vadu vykazovaly rozptylné čočky, 

pozitivní aberaci pak spojné čočky. 
Sférické rozptylné kontaktní čočky 
také vykazovaly negativní sférické 
aberace. U kontaktních čoček s op-
tickou mohutností –5,0 D a –7,0 D 
byla zjištěna stejná hodnota negativní 
sférické aberace jako u designů asfé-
rických čoček, korigujících průměrné 
pozitivní aberace u krátkozrakých 
jedinců. Graf 5 znázorňuje sférickou 
aberaci u sférických čoček, které byly 
použity v této studii (u všech při prů-
měru zornice 6 mm). 

Předpokládaná zraková ostrost 
logMAR byla vypočtena pomocí 
nových metrických technik , které 
stimulují u jednotlivých modelů oka 
kvalitu sítnicového obrazu. Poté byla 
vyhodnocena zraková ostrost pro 
 každý typ kontaktní čočky se sférickým 
i asférickým designem, a to pro všech 
vybraných 446 očí. Výsledky zjištěné 
u jednotlivých sférických hodnot jsou 
uvedeny v grafu 6. U čoček s optickou 
mohutností –6,0 D je zřejmé shodné 
rozložení předpokládané zrakové ost-
rosti jak u sférických, tak u asférických 
čoček, které vykazují téměř stejné 
hodnoty negativní sférické aberace. 
Konstrukční provedení spojných čoček 
vykazuje výrazné zlepšení u asféric-
kého provedení oproti sférickému. 
To je dáno tím, že spojné čočky jsou 

graf 1  Zernikeho koeficienty u aberací vyšších řádů, zjištěné u 1333 jedinců, jako vzorek 
populace.
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zatížené vlastní pozitivní sférickou 
aberací (graf 5). 

Jelikož optický systém oka vykazuje 
pozitivní sférickou aberaci, přidáním dal-
ší více pozitivní sférické aberace způso-
bené sférickou kontaktní čočkou dochází 
ke snížení kvality obrazu na sítnici. 

Z uvedených měření vyplývá, že 
u 75 % testovaných očí se předpoklá-
dá zlepšení zrakové ostrosti při no-
šení kontaktních čoček s asférickou 
plochou oproti sférickým designům, 
a to u všech sedmi analyzovaných 
sfér ických optických mohutností 

k ontaktn ích čoček .  Výpočet  by l 
proveden z odhadů hodnot logMAR 
u jednot l ivých zástupců a  t ypů 
čoček. Pokud se u asférické plochy 
vyskytla nižší hodnota vizu, jednalo 
se v porovnání s ostatními vizy o vý-
hodu danou asférickým průběhem 
plochy kontaktní čočky. V grafu 7 
je vyznačeno očekávané rozložení 
hodnot logMAR pro všechny sférické 
hodnoty kontaktních čoček, modelů 
očí a jejich kombinace.

Výhody 

Podle typu asférické plochy kon-
taktní čočky lze usuzovat na míru 
negativní sfér ické aberace,  která 
koriguje pozitivní sférickou aberaci 
vyskytující  se běžně v průměrné 
populaci. To platí i v případě výskytu 
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graf 2  Rozložení hodnot sférické aberace v populaci u 1333 očí. graf 3  Zernikeho koeficienty aberací vyšších řádů pro vybraný 
vzorek modelů očí.

graf 4  Rozložení hodnot sférické aberace v populaci u 446 očí. 

graf 7  Rozložení očekávaných hodnot zrakové ostrosti u všech kontaktních čoček.

graf 5  Sférická aberace u vybraných rozsahů sférických kontakt-
ních čoček. 
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aberací vyšších řádů. Díky teoretickým návrhům lze před-
pokládat, jak bude daný typ kontaktní čočky korigovat 
nebo snižovat hodnotu pozitivní sférické aberace oka. 

Klientům nosícím kontaktní čočky lze pak nabídnout 
takové čočky, které jim zajistí kvalitnější tvorbu sítnico-
vého obrazu i u širokých zornic a v podmínkách, kdy 
je snížena hladina osvětlení. Jedná se zejména o řízení 
motorových vozidel v noci či sledování filmů v kině.

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 

Originál článku:
Kingston, A., Cox, I.: Predicting the benefits of spherical aberration 
correction. Optician, 04.11.11, p. 15–18.

graf 6  Rozložení předpokládaných hodnot zrakové ostrosti log-
MAR pro jednotlivé typy čoček u vzorku 446 očí.
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63% of eyes had better predicted
logMAR scores with the asphere
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50% of eyes had better predicted
logMAR scores with the asphere
over a spherical lens
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69% of eyes had better predicted
logMAR scores with the asphere
over a Spherical lens
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57% of eyes had better predicted
logMAR scores with the asphere
over a spherical lens
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97% of eyes had
better predicted
logMAR scores
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over a spherical lens
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92% of eyes had better predicted
logMAR scores with the asphere
over a spherical lens
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Figure 6 
Distribution of 
predicted logMAR 
values for 
individual lens 
powers  with each 
of the 446 eye 
models

and spherical optic, soft lens design
for each of the 446 selected eyes over
6mm pupil size. The predicted logMA
acuity values for each of the two len
types are shown in Figure 6 across eac
individual sphere power.

The -6.00D lenses have a simila
predicted logMAR distribution sinc
the asphere and spherical lenses have 
similar magnitude of inherent negativ
spherical aberration. The plus len
designs show a large improvement wit
the aspheric lens over the spherical len
due to the fact that plus lenses hav
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