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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

jsme velmi rádi, že vám můžeme v průběhu letních měsíců přinést 
další číslo časopisu Česká oční optika. Toto číslo vám kromě zajímavého 
čtení s tradičním zaměřením na oblast oční optiky, optometrie 
a kontaktologie přináší též několik novinek. Po seriálu, jenž předsta-
voval jednotlivé členy představenstva Společenstva českých optiků 
a optometristů, přinášíme první díl série rozhovorů přibližujících historii 
a současnost tradičních rodinných očních optik v České republice, který 
nás tentokrát zavede do Moravskoslezského kraje. Další novinkou jsou 
texty s podtitulem Péče o slabozraké a Význam světla pro osoby se 
zrakovým postižením, které vám přiblíží problematiku slabozrakých 
klientů očních optik, tedy skupiny klientů, která se neustále rozrůstá. 

Mezi zajímavé články, k jejichž přečtení vás tímto zveme, patří 
mimo jiné závěrečná část seriálu Životní pouť oční optikou, která 
tentokrát popisuje vývoj státního podniku Oční optika na přelomu 
osmdesátých a devadesátých let 20. století, letní čtení zaměřené na 
zatmění Slunce z pohledu optometristy, analýzu evropského trhu 
s měkkými kontaktními čočkami v roce 2016 či informace o prezen-
taci výsledků českých výzkumů v oblasti oční optiky a optometrie 
na konferenci Evropské akademie optometrie a optiky v Barceloně.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v aktuálním čísle časopisu si vás 
dovolujeme pozvat na tři důležité akce. První z nich je 12. vzdělávací 
kongres Optometrie–Optika 2017 zaměřený na individualizaci v oboru, 
pořádaný Společenstvem českých optiků a optometristů, který se bude 
konat ve dnech 23. až 24. září na Univerzitě Palackého v Olomouci. 
Druhá pozvánka je na valnou hromadu Společenstva českých optiků 
a optometristů, jež se uskuteční po ukončení vzdělávacího kongresu, 
konkrétně 24. září od 14.00 hodin v Olomouci, a třetí pozvánka je na 
13. kongres očných optikov a optometristov Slovenska, jejž pořádá 
Optická únia Slovenska 13. až 15. října v Jasnej v Nízkých Tatrách.

V závěru mi dovolte, abych vám popřál léto podle vašich představ 
a načerpání energie do dalšího období. Těším se na setkání s vámi 
na kongrese Optometrie–Optika 2017 v Olomouci. 

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
předseda redakční rady 
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26 – 30 Když si nevidomé dítě sáhne v knížce na kočku, musí se podobat opravdovému tvaru kočky. Moje představa 
je, že jejímu tvaru má dominovat nějaký prvek. Všechna zvířata jako pes, kočka nebo králík mají totiž čtyři 
nohy a hlavu, proto je potřeba udělat významný, typický detail – například kočce obrovské vousy. Pro dítě je 
příjemné, když je ovečka z „ovečkové“ kožešinky. Naopak když je v knize zlá postava, třeba čarodějnice, měla by 
být z materiálu nepříjemného na omak, třeba ze smirkového papíru.



Brýlové čočky, které vás dovezou až do cíle

S lepším 
viděním 
dojedete  
dál

Užijte si jízdu s čočkami EnRoute od společnosti Hoya. Jsou vybaveny speciálním  

filtrem proti oslnění a volitelným filtrem pro zvýšení kontrastu. Všem, kteří se pohybují  

ve zhoršených světelných podmínkách, zejména pak řidičům, poskytují čisté a kontrastní  

vidění na dálku, palubní desku i do zrcátek. S čočkami EnRoute bude vaše řízení   

pohodlnější a jistější v jakoukoli denní dobu a za jakéhokoli počasí. Jsou dostupné také  

ve variantě EnRoute Pro pro ty, kdo tráví za volantem hodně času.

Objevte i vy všechny výhody čoček EnRoute.

enroute inzerce.indd   1 14.7.2017   16:40:30
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Kongres OPTOMETRIE–
OPTIKA 2017 v Olomouci

Je nám milou povinností připravovat 
další, již 12. ročník kongresu OPTOMET-
RIE–OPTIKA 2017. Milou proto, že kon-
gres si vydobyl prestižní postavení mezi 
profesními vzdělávacími akcemi v České 
republice i na Slovensku a optici a opto-
metristé se ho zúčastňují i bez ohledu 
na potřebu získávání kreditů. Kongres se 
stal každoroční příležitostí se sejít, získat 
nové informace, vzdělat se, příjemně se 
pobavit a tím vším pravidelně povznášet 
optiku a optometrii v našich zemích na 
vyšší úroveň.

Povinností pak proto, že na nás, 
Společenstvu, tedy zůstává „pouze“ ta 
povinnost a odpovědnost naplnit stále 
narůstající očekávání optiků a optome-
tristů a opět udělat z kongresu profesní 
energický zážitek, což není jednoduché. 

Tématem letošního kongresu je 
individualizace v oboru. Zákazníci mají 
individuální zrakové problémy, nároky 
na vidění a estetické požadavky na svůj 

vzhled. Optici a optometristé jim mohou 
poskytovat individuální řešení na míru, 
a to jak při měření a řešení zrakové ne-
dostatečnosti, tak i z pohledu módy, de-
signu a životního stylu. Proto je kongres 
OPTOMETRIE–OPTIKA 2017 zaměřen na 
rozšíření znalostí a dovedností v oblasti 
individualizace i poskytnutí informací 
o vhodných technologiích a výrobcích.

Individualizace je logicky zdravým 
směrem k prosperující budoucnosti 
oboru: v přesném určení individuálních 
potřeb zákazníků a vyrobení a uzpů-
sobení ideální a skutečně individuálně 
řešené korekční pomůcky ani stroj, ani 
automat, internet nebo jiné profese 
plnohodnotně nenahradí know-how 
optiků a optometristů.

Kromě velmi přínosného odborného 
programu, jehož první, prozatím neúpl-
nou verzi naleznete ve vkládané příloze 
tohoto časopisu, se můžete těšit také 
na uvolněnou sobotní party, na které 
vám, vedle cateringu s kvalitním jídlem 
a pitím, zahraje jazzová kapela Charlie & 
the Chocolates nebo energičtí DJs a jako 

bonus si budete moci prohlédnout nové 
modely automobilů značky Mercedes- 
Benz a dokonce se jimi projet. Letošní 
party totiž proběhne v prostorách po-
bočky Mercedes-Benz v Olomouci.

Proč jsme propojili značku automo-
bilů Mercedes-Benz a značku kongresů 
OPTOMETRIE–OPTIKA? Kromě kvality, 
kterou obě značky ve svém oboru 
znamenají, také kvůli tématu individua-
lizace. Zákazník značky Mercedes-Benz 
má v současnosti možnost výrazně se 
podílet na konkrétní podobě svého 
vozu, může ovlivnit desítky jeho funkč-
ních i estetických vlastností. Stejně tak 
zákazníci v optikách budou stále častěji 
požadovat výrazně individualizovanou 
podobu své korekce jak z funkčního, tak 
i estetického pohledu. Nechme se proto 
inspirovat marketingem a nabídkou 
Mercedes-Benz i v rámci našeho oboru.

Těšíme se, že si spolu s vámi zpříjem-
níme občas nelehkou profesní existenci, 
vzájemně se inspirujeme i pobavíme na 
kongrese OPTOMETRIE-OPTIKA 2017 
v září v Olomouci!

STRÁNKY SČOO   autor: Ing. Pavel Šebek

SČOO INFORMUJE 
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On-line registrační formulář a in-
formace ke kongresu jsou zveřejněny 
a průběžně aktualizovány na stránkách 
www.scoo.cz. Případné dotazy zodpoví 
Ing. Pavel Šebek, mobil: 777 317 117, 
 e-mail: optometrieoptika2017@gmail.com.

Poslední termín příjmu registrací 
a poplatků (i možnosti zrušení registrace 
a vrácení poplatku) je 31. srpna 2017. 
Všechny pozdější operace budou zpo-
platněny. Opožděné registrace mohou 
být kvůli omezené kapacitě prostor 
odmítnuty.

Změna datového rozhraní 
VZP pro poukazy na brýle

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 
(VZP) s účinností od 1. července 2017 
změnila metodiku pro pořizování a pře-
dávání dokladů, datové rozhraní pro in-
dividuální doklady a také tiskopis VZP 12 
Poukaz na brýle a optické pomůcky.

Mezi nejdůležitější změny (zohled-
něny jsou všechny „opravenky“) patří:
 • Nové pole „Datum uplatnění“ na 
tiskopise VZP 12, kde se bude uvádět 
datum uplatnění poukazu.

 • Datum uplatnění poukazu se bude 
posílat i prostřednictvím datového 
rozhraní (položka BDAT) namísto 
původního data vydání pomůcky.

 • Informace odesílané prostřednic-
tvím datového rozhraní se rozšíří. 
Nově se bude uvádět, zda se jednalo 
o předpis na dálku či na blízko; 
hodnoty dioptrií vč. hodnot cylindru, 
prizma a addice; počet provedení 
jednotlivých úkonů; informace o ab-
sorpčních vrstvách; potvrzení, které 
podepsal pacient (byly vydány: celé 
brýle/výměna skel do vlastní obruby/
jiná optická pomůcka).

VZP ČR dále v souvislosti se změnami 
datového rozhraní vyhlásila přechodné 
období od 1. července 2017 do 30. září 
2017. V tomto období je možné předávat 
dávky jak podle původního datového 
rozhraní (verze 6.2.32), tak podle nové-
ho, které je účinné od 1. července 2017 
(verze 6.2.33).

Výše uvedené změny elektronic-
kého rozhraní pro vykazování nebyly 
se Společenstvem nijak konzultovány 
a Společenstvo se vůči nim ohradilo. 
Z popudu SČOO naopak došlo ke změ-
ně (opravě) metodiky pro vykazování 
a uznávání poukazů. VZP přijala naše 
argumenty a nyní již stačí, aby pojištěnec 
do 90 dnů poukaz v oční optice uplat-
nil (objednal brýle). Poukazy už tedy 
nebudou protiprávně odmítány, pokud 
se do 90 dnů nestihly brýle jak vyrobit, 
tak i předat.

Evropské nařízení 
o ochraně osobních 
údajů a oční optika

Evropské nařízení o ochraně osob-
ních údajů (známé pod zkratkou GDPR) 
začne platit od 25. května 2018. GDPR se 
týká všech firem a institucí, ale i jednot-
livců a on-line služeb, které zpracovávají 
osobní data. Nařízení má sjednocující 
účinek, jelikož jednotná pravidla pro 
zpracování osobních údajů budou 
platit v každém státě EU. Český zákon 
o ochraně osobních údajů bude proto 
„odlehčen“ tak, aby pouze doupravil 
dílčí záležitosti v ČR. SČOO pověřilo své-
ho právně poradenského partnera, aby 
(bez konkrétních odkazů na oční optiky 
či optometristy) zjistil na relevantních 
místech, jak se optometristů a očních 
optik nařízení dotkne a co bude třeba 
nově splnit či upravit. V obdobné situaci 
se nacházejí například i výdejny zdra-
votnických prostředků, proto bude ko-
munikace s úřady vedena tak, aby byly 
zjištěny relevantní informace bez toho, 
aby se na oční optiky a optometristy 
zbytečně obracela pozornost úřadů.

Společenstvo zároveň, zavčas před 
zavedením zákona a po zveřejnění 
prováděcích vyhlášek, poskytne svým 
členům praktické poradenství v této 
oblasti, napřík lad jak si bezpečně 
zajistit své zařízení na elektronické 
uchovávání dat (počítač a paměťová 
úložiště). Více informací o novém naří-
zení lze nalézt na stránkách Úřadu pro 
ochranu osobních údajů: www.uoou.
cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org 
=200144&id=23790.

Zasedání valné hromady 
Evropské rady optometrie 
a optiky v Praze

Díky více než deset let trvajícímu 
zapojení tajemníka SČOO Ing. Pavla 
Šebka do představenstva Evropské rady 
optometrie a optiky (ECOO) proběhne 
letos každoroční zasedání valné hro-
mady ECOO v Praze, a to 21.–22. října 
v hotelu International. 

Českou republiku tak navštíví před-
stavitelé všech evropských a mnohých 
světových profesních asociací a dále 
představitelé Evropské akademie opto-
metrie a optiky (EAOO) a Světové rady 
optometrie (WCO). Jedná se o vysoce 
prestižní událost, kterou se předsta-
venstvo SČOO bude snažit také využít 
ke zviditelnění profese před národní-
mi zákonodárnými úřady a k celkové 
propagaci našeho ne příliš známého 
oboru v ČR.

Ohlašovací povinnost 
výrobce IZZP do 
Registru zdravotnických 
prostředků  

Výrobcům brýlí jako individuálně 
zhotovených zdravotnických prostředků 
trvá ohlašovací povinnost na Státním 
ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), viz 
www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/
ohlasovaci-povinnost. Registrovaná 
osoba je po řádném ohlášení zapsána 
do Registru zdravotnických prostředků 
www.rzpro.cz.

SČOO poskytuje za 750 Kč me-
todickou podporu pro vyřízení této 
oznamovací povinnosti, včetně nezbyt-
ných GMDN kódů, z důvodu licenční 
smlouvy ovšem pouze svým členům. 
Pokud potřebujete splnit ohlašovací 
povinnost a nejste dosud našimi členy, 
obraťte se na sekretariát Společenstva, 
e-mail: scoo@scoo.cz. Další informace 
naleznete na stránkách www.scoo.cz 
v sekci Novinky.

Ing. Pavel Šebek
tajemník SČOO
scoo@scoo.cz

https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=23790
https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=23790
https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=23790
http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/ohlasovaci-povinnost
http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/ohlasovaci-povinnost
http://www.rzpro.cz
mailto:scoo@scoo.cz
http://www.scoo.cz
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Kopřivnická BM Optika stojí 
jako přístavba rodinného 

domu na hlavní silnici směrem 
do Štramberku. Od centra dva-
advacetitisícové Kopřivnice bez 
infrastruktury městské hromad-
né dopravy je to docela z  ruky, 
ale zákazníci si do optiky cestu 
najdou. „Zrovna jsem tu měla 
jednu starou paní, která říkala, 
že to má sice daleko, ale stejně 
k  nám vždy přijde ráda,“ řekla 
Božena Mrvová, zakladatelka 
optické generace v rodině Mrvů, 
kam spadá i její starší syn Daniel, 
snacha Petra a  časem možná 
i vnukové Vašek a František. 

Božena Mrvová jako většina lidí 
v Kopřivnici a širokém okolí praco-
vala v Tatře, která je s moravskoslez-
ským městem spojena již od konce 
19. století. 

„Po mateřské jsem se do Tatry 
mohla vrátit jedině na dílnu, takže jsem 
se procházela po městě a ve výloze 
státní optiky jsem uviděla inzerát na 
pomocnou sílu. Přihlásila jsem se a oni 
mě vybrali. Práce se mi začala líbit, 
dálkově jsem si udělala školu v Brně 
a od té doby tam jsem,“ vzpomínala 
paní Mrvová, načež ji její syn poho-
tově opravil slovem byla. „Byla, ale ve 
snech se tam pořád vracím,“ dodala 
s úsměvem.

Unikátní na BM Optice je právě 
rodinná atmosféra. Optika s oranžo-
vou fasádou je propojena s rodinným 
domem, takže cesta do zaměstnání 
trvá Mrvovým jen pár vteřin. Práce 
a domov pod jednou střechou mají 
spoustu výhod, obz vlášť když tu 
pomyslnou střechu stavěli vlastními 
silami. 

„Optiku jsme postavili svépomocí 
s bratrem Kamilem. Je architekt, takže 
udělal nákres a celé jsme si to postavili,“ 
vysvětlil Daniel Mrva, jehož bratr Kamil 
bydlí a pracuje hned naproti přes ulici. 
Jak se říká, jablko nepadá daleko od 
stromu. V tomto případě nejen co se 
týče profese, ale i polohy. 

OPTICI  
DO DŮCHODU  
NECHODÍ

RODINNÉ OPTIKY  autor: redakce
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Danieli, vedla Vás maminka k oboru 
optiky?
Daniel Mrva: Vůbec mě k tomu neved-
la. Chodil jsem na strojní průmyslovku 
a potom jsem dělal Vysokou školu báň-
skou, ale to mě nenadchlo. Místo toho 
jsem v Ostravě přilnul ke zdravotnické 
škole a chtěl jsem dělat fyzioterapeuta. 
Měl jsem šest měsíců do přijímacích 
zkoušek a zůstával jsem doma. Mamka 
prohlásila, že se nebudu válet a půjdu do 
optiky. Za těch pár měsíců mě tato práce 
začala bavit a místo fyzioterapeuta jsem 
vystudoval zdravotnickou školu v Brně 
a od roku 1993 pracuji v optice. 

Co jste toho půl roku dělal? Obor jste 
přece ještě neměl vystudovaný.
DM: To neměl, studium v Brně jsem 
ukončil v roce 1995. Dělal jsem všechno 
možné. Hlavně jsem figuroval v dílně, 
protože jsem jako strojař uměl svařovat, 
letovat a podobně. Mou doménou byly 
především opravy. Dopředu na prodejnu 
jsem moc nechodil. 

Takže Vás zpočátku k oboru optiky  
nic netáhlo?
DM: Ne. Sice jsem se tady v optice po-
řád motal, ale neměl jsem vizi, že bych 
v tomto oboru pracoval.

Váš čtrnáctiletý syn ale takovou vizi 
asi má, že?
DM: Máme dva syny a pořád tu jsou 
s námi. Tomu staršímu se tady líbí a už 
jsme se byli podívat na dnech otevře-
ných dveří ve školách v Brně a v Ostravě, 
kde se optika učí. Zkrátka jsme se ho 
zeptali, jestli se tam nechce podívat 
a on k naší radosti souhlasil. Jestli si tuto 
školu nakonec vybere, to necháme na 
něm. Mladšímu je deset let, takže u něj 
je ještě čas.

Paní Mrvová, Vy jste začínala ve státní 
optice. Když v roce 1991 nastoupila 
privatizace optik, jak to s ní bylo dál?
Božena Mrvová: Státní optika, kde 
jsem od roku 1979 pracovala, privati-
zována nebyla. Nechtěla jsem zůstat ve 
státním podniku a rodiče mi nabídli, ať 
udělám optiku doma. Nejprve jsem se 
zdráhala, pak ale mladší syn nakreslil 
plány a mohlo se začít.

Jak jste zvládla podnikatelské  
počátky?
BM: Zákazníků nejprve tolik nebylo, 
takže jsem mívala otevřené i v sobotu. 
Má představa byla, že prodám čtyři 
brýle za den a budu spokojená. Pak 
se obchod rozjel a já přestala stíhat. 
To jsme si tehdy na stavbu optiky vzali 
vůbec první půjčku v životě. Manžel to 
málem nerozdýchal. Banka nám půjčila 
200 000 Kč, za což jsme ručili domem. 
Manžel pak každý den chodil s tržbou do 
banky a vracel peníze, aby viděli pohyb. 
Někdy chodil s šesti sty korunami, někdy 
s patnácti stovkami.

Po revoluci se otevřely hranice, hledali 
jste inspiraci a zkušenosti v zahraničí?
BM: Já se poprvé dostala za hranice 
v roce 1991. Mám tety a strýce v USA. 
S manželem jsme za nimi asi na dva 
měsíce odjeli a navštívili i Kanadu. Samo-
zřejmě jsem si procházela optiky a byla 
jsem šťastná, protože jsem tam našla 
inspiraci pro vlastní podnikání. Vrátili 
jsme se a hrubá stavba byla postavená.
DM: Kdybych byl teď mladší a studoval, 
možná bych si za hranicemi zkusil rozšířit 
obzory, ale teď už na to nemám roky. 
Nehledě na to, že skrz pevné kontaktní 
čočky úzce spolupracuji s Němci, takže 
jsme v kontaktu a jezdím na různé se-
mináře. Do toho světa se člověk tak jako 
tak dostane.

Petro, s Danielem jste manželé  
a ještě spolu pracujete. Co k oboru 
přivedlo Vás?
DM: Povídej, to je zajímavé.
Petra Mrvová: Studovala jsem v Brně 
na přírodovědecké fakultě obor bu-
něčná molekulární diagnostika. Po 
škole jsem sháněla práci tady v okolí, 
ale v mém oboru nebyla šance sehnat 
zaměstnání, je to úzká specializace. 
Danovi, se kterým jsem začala chodit 
během studia v Brně, jsem začala po-
máhat v optice a nakonec jsem dálkově 
vystudovala optiku. Takže žádná gene-
tika, optika už od roku 1999.

BM OPTIKA
Záhumenní 821, Kopřivnice

Nabízí kompletní služby včetně 
měření zraku a aplikace kontaktních 
čoček od roku 1992.

V optice pracují: 

• Božena Mrvová, oční optička, 
vzdělání získala dálkovým studiem 
na SZŠ v Brně (1981)

• Bc. Daniel Mrva, oční optik-
optometrista, optiku vystudoval 
na SZŠ v Brně (1995) a optometrii 
na Přírodovědecké fakultě UP 
v Olomouci (1998)

• Bc. Petra Mrvová, oční optička, 
vystudovala dálkově optiku (1999)

Odborný tým v kopřivnické BM Optice tvoří Božena Mrvová, která v oboru pracuje již od 
roku 1979, její snacha Petra a syn Daniel (zleva).
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Máte v práci rozdělené funkce?
DM: Já jsem vesměs pořád ve vyšet-
řovně. Manželka s mamkou pak pracují 
v dílně a jsou na prodejně. 

Pracujete i v soukromí, třeba doma 
u oběda?
DM: Určitě, s manželkou prakticky 
pořád. Žijeme tím a když tady zavřeme, 
vyjdeme patnáct schodů a jsme doma. 
Pokud je cokoliv potřeba, zase seběhne-
me a jsme v práci.

Nemáte někdy názorové spory?
DM: To ani ne. Mamka je v důchodo-
vém věku a říká, že všechno nechává na 
nás. Moc dobře ví, že jdou technologie 
dopředu a nemá cenu dělat něco po-
staru. Ničemu se nebrání. Takže rozpory 
v práci naštěstí nemáme (zaklepal na 
dřevo, pozn. red.).

Jdete tedy s dobou, sledujete moder-
ní trendy a zkoušíte nové věci?
DM: Přesně tak. Teď jsme prodejnu 
rozšířili o přístroj Visioffice 2 pro změření 
individuálních parametrů vidění, na 
němž si člověk může vyzkoušet veškeré 
simulace. Kdo přijde a chce mít brýle 
vyloženě na míru, má možnost. Dnes 
to ani bez technologií nejde, člověk 
musí pořád investovat a obměňovat 
vybavení. Jsme sice malé město, ale jezdí 
k nám i z okolí, například z Nového Jičína 
nebo dokonce z Ostravy. Tím, že děláme 

kompletní servis a různé speciální věci, 
které tady široko daleko nikdo nedělá, se 
zákazníci nabalují. Nemůžeme si stěžo-
vat, že bychom neměli do čeho vrtnout. 
Spíš naopak.

Máte přehled o konkurenci?
DM: V Kopřivnici jsou tři optiky a se 
všemi vycházíme velice dobře. Jednou 
z nich je totiž bývalá maminčina šéfová 
ze státní optiky a čas od času se při růz-
ných příležitostech scházíme.

Zákazníci se k vám sjíždí ze širokého 
okolí, dokázali byste říct důvod, proč 
si vybrali vás?
DM: Hodně na doporučení a potom je 
to věrnost. Jednou zkusili a už se vrací.
BM: Někteří třeba zašli vyzkoušet služby 
jinam, ale pak se k nám zase vrátili.

Kolik zákazníků se k vám vrací?
DM: Řekl bych, že asi 95 %, možná víc. 
Třeba nás dlouho nenavštívili, zkusili 
něco jiného, ale potom zase přišli zpátky 
k nám. Hodně chodí celé rodiny. 

Využíváte k získání zákazníků 
i  moderní komunikační prvky?
DM: Máme webové stránky, které prů-
běžně aktualizujeme, ale facebook nebo 
rozesílání e-mailů neprovozujeme. 
BM: Samozřejmě můžeme zákazníky 
lákat na slevové akce, ale nejsem toho 
zastáncem. Lidé na to slyší, jenže není 

sleva jako sleva. Když máte člověka, který 
k vám pravidelně chodí, už mu třeba 
nabízíte nějakou lepší cenu. Prostě se 
lidem snažíte vyjít vstříc.

Máte nějaký univerzální recept na to, 
aby se k vám zákazník vracel?
DM: Profesionalita, vstřícnost a příjem-
né vystupování. Hádka se zákazníkem 
je zbytečná a člověk si ještě uškodí. 
Naštěstí takové potíže nemáme. Mys-
líme si, že kdokoliv přijde, je spokojen. 
Například dealerům nebo zástupcům 
firem se od nás moc nechce, máme 
tady rodinnou atmosféru jako někde 
doma v obýváku. 
BM: Od samého začátku jsem prefe-
rovala přímý kontakt se zákazníkem. 
Nikoliv jen vytáhnout obruby a nechat 
ho napospas, ať se sám rozhoduje. Vždy 
se zákazníkům plně věnuji. 

Občas se ale musí najít problémový 
zákazník, ne?
BM: I když zákazník nemá pravdu, ne-
hádám se s ním. Mám snahu problémy 
řešit s úsměvem. Najdou se ale extrémní 
případy. Manžel chtěl jednu zákaznici 
hodit přes plot (smích). Řvala na mě 
a on seděl vzadu a všechno slyšel. Už to 
nevydržel a šel za mnou.

Co měla za problém?
BM: Byla to taková věčná stěžovatelka. 
Přišla chvíli po pracovní době se špat-
ně udělanými brýlemi, které si někde 
koupila. Chtěla nová sklíčka, ale že za to 
nebude platit, že to mám vyřešit. Říkala 
jsem jí, ať jde tam, kde jí je dělali. Začala 
křičet a manžel musel zakročit.

Oprava brýlí nevalné kvality je asi 
běžným jevem, že? 
DM: Bohužel se to stává. Někdo si koupí 
brýle v jiné optice, nebo nedej bože v hy-
permarketu, a přijde, že je chce zabrousit. 
Jenže s těmito materiály mohou být 
problémy. Na internetu vám například 
obrubu pěkně nafotí, ale jakmile ji člověk 
drží v ruce, vidí tu „kvalitu“. Stejně tak to 
poznáte i u kontaktních čoček. 
BM: Je to odvaha a hloupost lidí, 
kteří se takto nechají nachytat. U nás 
si všechno vyměříme a ručíme za svou 
práci. Když něco není v pořádku, je to 

BM Optika je doslova „rodinná“ – provozovna je přímo v rodinném domě Mrvových, takže 
do práce to všichni mají pár kroků.
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naše vina a my ji napravíme. U brýlí 
z  hypermarketu nebo internetu to 
s vámi nikdo řešit nebude. 

A co zákazníci všeznalci,  
setkáváte se s nimi?
BM: Myslíte ty, co mají všechno nastu-
dované? Také samozřejmě chodí. 
PM: Musíme je převálcovat většími 
znalostmi. 

Dokážete zákazníky dopředu 
 odhadnout?
DM: Jestli chce za málo, nebo za hod-
ně? Dokážeme. Za tu dobu, co v optice 
působíme, jsme si vypracovali jakousi 
intuici na zákazníky. Někdy nás ale 
i překvapí. Přijede zákazník v mercedesu 
a chce slevy na všechno. A občas se stává 
naprostý opak. 

Dovedete se postarat například 
i o slabozraké klienty?
PM: Ne že bychom byli úplní specia-
listé, ale umíme se o ně postarat a jsme 
schopni jim dodat zboží. V dnešní době 
už nepotřebujete skladové zásoby, 
všechno je na objednávku, která je velmi 
rychle vyřízena. Standardně si držíme 
hlavně obruby. 
DM: Hlavně jsme zastánci toho, že 
děláme všechnu práci v optice. Sou-
časným trendem je domluvit se, udělat 
balíček a komplet ho poslat někam, kde 
všechno udělají. My si práci držíme tady 
a taky za ni ručíme. Sice si tím přidě-
láváme starosti, ale máme to v domě, 
lidé to vědí a my jsme na tento způsob 
prostě zvyklí.

O jaký druh obrub je u vás  
největší zájem?
PM: Mladá generace jde hlavně po 
značkové kvalitě z plastu. U dospělých 
převládají kovové brýle. Současným 
trendem jsou výrazné tvary. Naopak 
sportovní brýle v Kopřivnici moc ne-
táhnou.

Měli jste vůbec někdy nějaké 
 zaměstnance?
DM: Nikdy. Jen jednou, když jsem 
studoval na SZŠ v Brně, jsme tu měli 
asi na tři týdny spolužačku na povinné 
praxi, ale jinak natrvalo jsme nikoho 

neměli. Nemáme to v sobě, abychom 
nad někým stáli a kočírovali ho.

Ani žádnou pobočku jste neměli?
DM: Měli jsme jednu asi pět let v Pří-
boře, ale když jsme čekali prvního syna, 
předali jsme ji jiné optičce.

Paní Mrvová, vy už de facto   
podnikáte 25 let, nepřemýšlela jste, 
že s tím někdy seknete?
BM: To přemýšlím až teď, protože jsem 
v důchodovém věku (smích). Ale jinak 
nikdy. Po revoluci to nabralo velmi 
rychlý spád. Všechny papíry jsme vyřídili 
až neskutečně snadno za pár dní. Byl 
to zázrak. Postupně jsme se rozšiřovali 
a v roce 2000 jsme přistavěli poslední 
část – vyšetřovnu. Teď jsme rozšířili pro-
stor hygienického zařízení pro pacienty 
a skladový prostor.

V oboru optiky všichni pracujete  
řadu let, jak se tento obor za tu  
dobu posunul?
BM: Je to hodně vidět. Technologie jde 
dopředu a posun je patrný i v čočkách 
a obrubách.
DM: Říkal jsem staršímu synovi, že po-
kud se dá na optiku, čeká ho úplně něco 
jiného, než co dělám já. Za posledních 
25 let šla optika takovým skokem naho-
ru, že je to až neuvěřitelné.

Před rokem 1989 musela práce 
v  optice vypadat asi trochu jinak, že?
BM: Státní optiky byly prakticky ty-
pizované a všechny vypadaly stejně. 
V Kopřivnici bylo tmavé dřevo a vepředu 
pult. Obruby ani nebyly vystavené, tahali 
jsme je ze šuplíků před námi a dostávali 
jsme je na příděl. U nás byla jediným 
výrobcem Okula a podle toho, jak jsme 
prosperovali, jsme dostávali obruby. 
A pokud jsme plnili plán na 100 %, 
dostali jsme třeba na měsíc pět kusů 
z Jugoslávie, východního Německa, 
Rakouska, Maďarska nebo ze Sovětského 
svazu. Stejně tak byl jeden tuzemský 
dodavatel brýlových skel. 

Jaká byla ve státních optikách čekací 
doba na brýle?
BM: Šíleně dlouhá. Skladem jsme měli 
většinou jen jednoduché dioptrie na čte-

ní. Všechno ostatní se vyrábělo a muselo 
se objednávat. Čekací doba byla čtyři až 
šest týdnů. Když jsem začala podnikat, 
objednávka už trvala například čtrnáct 
dní a teď něco objednáte e-mailem 
a druhý den vám to přijde. Ani nepotře-
bujete mít sklad. Nejdelší termíny deset 
až čtrnáct dní máme jen na bifokály.

Jak se po revoluci sháněly přístroje  
do optiky?
BM: Když jsme v září 1991 přijeli do Brna 
na první prodejní výstavu, byl to pro 
nás šok. Mohli jsme si kupovat přístroje, 
nářadí, skla a tak dále. Já si tam objed-
nala první čtyři mašiny – brusku jemnou 
a hrubou, vrtačku, tvrdičku a fén. První 
fokometr, co jsem si koupila v Přerově, 
měl výrobní číslo dvě.

S jakými přístroji pracujete dnes?
DM: Máme zde všechny podstatné. Vzhle-
dem k tomu, že máme status poskytovatele 
zdravotních služeb, existuje norma, kterou 
musíme splňovat. Navíc disponujeme 
čtyřmi přístroji pro doplňkové měření. 
Když k nám člověk přijde, jsem schopen 
mu udělat komplexní kontrolu a prevenci. 
Pokud najdu nějaké onemocnění, napíšu 
zprávu a předávám mu kontakt na oční 
kliniku. Od kliniky nebo od samotných 
klientů mám pak zpětnou vazbu.

Kolik času se svými pacienty trávíte?
DM: Na každého pacienta mám vyhra-
zených zhruba 40 minut, abych jeho 
zrak kompletně prohlédl. Doslova si 
s ním hraji a všechno zkouším. On pak 
má dobrý pocit a jistotu, že mi nic neu-
niklo. Vyšetření sice zabere hodně času, 
a když se ještě dva dny v týdnu věnuji 
jen aplikaci pevných kontaktních čoček 
a potom dělám speciální zakázky, je toho 
dost. Lidé si nás našli a teď už máme 
objednávky až na tři měsíce dopředu. 

Poslední otázka. Máte za sebou  
25 let fungování rodinné optiky.  
Kde se vidíte za další čtvrt století?
DM: Pořád tady. Optici do důchodu 
nechodí, ti se z optiky vynášejí nohama 
napřed (smích).

Za rozhovor poděkoval Aleš Sirný
Foto: Aleš Sirný
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Jednoduché binokulární vi-
dění je koordinovaná sen-

zomotorická činnost obou očí, 
díky které dochází k  vytvoření 
jednoduchého obrazu pozorova-
ného předmětu. Jinými slovy jde 
o schopnost vytvořit jednoduchý 
prostorový vjem při pozorování 
cíle oběma očima. 

Složky jednoduchého binokulárního 
vidění lze rozdělit na motorické a senzo-
rické. Do senzorických složek řadíme nor-
mální vidění obou očí, stejné sítnicové 
obrazy pravého a levého oka, normální 
retinální korespondenci, schopnost fúze 
a normální funkci zrakových drah a cen-
ter. Mezi motorické funkce patří paralelní 
osy fixace obou očí při pohledu do dálky, 
volná a plynulá pohyblivost očí, která je 

ve všech směrech stejná, koordinace 
akomodace a konvergence a normální 
funkce motorických drah a center.

Fixační disparita a její 
hodnocení

Fixační disparita (FD) je malá 
odchylka zrakových os obou očí, kdy 
se pohledové osy protnou před, za, 
nad nebo pod sledovaným bodem. 
Z tohoto pohledu ji rozdělujeme na 
horizontální a vertikální fixační dispari-
tu. Tato odchylka probíhá stále v rámci 
Panumova prostoru (v řádu několika 
úhlových minut), tudíž nenarušuje 
binokulární vidění. Fixační disparitu 
lze klasifikovat na základě chybové-
ho a stresového modelu. Chybový 

model reprezentuje malou chybu ve 
vergenčním systému, zatímco stresový 
model vypovídá o dekompenzované 
heteroforii neboli latentním strabizmu. 
Je-li heteroforie plně kompenzovaná, 
pak se hodnota fixační disparity rovná 
nule, je-li tomu naopak, pak je fixační 
disparita nenulová a je vhodné se to-
muto problému dále věnovat z důvodu 
možného původu zrakových problémů 
u vyšetřovaného.

Existuje několik klinických metod 
a pomůcek, kterými lze fixační dis-
paritu hodnotit. Mezi standardní testy 
patří Wessonova karta (obr. 1), Mal-
lettova jednotka (obr. 2), Saladinova 
karta nebo disparometr. U Mallettova 
testu je možné využít srovnání s nor-
mou, která říká, že je-li asociační forie 
≥ 1 pD u pacientů do 40 let a ≥ 2 pD 

ANALÝZA  
FIXAČNÍ  
DISPARITY 

OPTOMETRIE  autor: Bc. Peter Essig
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u pacientů nad 40 let, lze považovat 
heteroforii za dekompenzovanou. 

V  to m to  č l á n k u  b u d e  b l í že 
představena podrobnějš í  meto-
da analýzy fixační disparity pomocí 
tzv. křivky fixační disparity, kdy sledu-
jeme změnu ve velikosti fixační disparity 
v závislosti na předloženém prizmatu. 
V rámci vyhodnocování je pak možné 
sledovat průběh nebo výsledky zrakové-
ho tréninku, pacientovy fúzní rezervy, 
velikost pacientova Panumova prostoru, 
oblast adaptace na prizma a samozřejmě 
vyhodnocení binokulárního systému 
vzhledem k případné dekompenzaci 
heteroforie.

Měření křivky fixační 
disparity

Pro vyšetření  k ř ivk y je  t řeba 
použít test, který umožňuje sledovat 
změnu úhlové odchylky zrakových 
os (odchylku navozujeme právě po-
mocí předložení prizmatu) – jedná se 
například o  Wessonovu kartu (obr. 1). 
Pro měření je vhodnější test s centrálním 
a peri ferním fúzním podnětem, který 
vykazuje stabilnější výsledky a celé 
měření je tak důvěryhodnější. Měření 
probíhá na vzdálenost, pro kterou je 
test konstruován, přičemž postupně 
zvyšujeme sílu předkládaných prizmat. 
Jejich orientaci vždy střídáme BI/BO 
(base in – bází nazálně/base out – bází 
temporálně) a doporučená řada je 
3 pD BI/BO, 6 pD BI/BO, 12 pD BI/BO 
atd. Průběžně přitom zaznamenáváme 
hodnotu fixační disparity ve stupních. 
Měření je ukončeno hodnotou prizmatu, 
při které dojde u pacienta k diplopii. Ve 
výsledku je pak možné vytvořit křivku 
fixační disparity, u níž hodnotíme typ 
křivky, centrum symetrie, průsečíky 
s osou x a y a sklon křivky (obr. 3–6).

Typ křivky

U asymptomatických pacientů, 
kde není přítomen žádný problém 
v oblasti fixační disparity, je nejčastější 
křivka typu I, u pacientů s dekompen-
zovaným latentním strabizmem neboli 
heteroforií lze pozorovat křivky typu II 

a III. Na konkrétním typu potom záleží 
typ fixační disparity (exo-FD/eso-FD). 
Exo-FD je nejčastější u exoforie, kdy se 
oko při disociaci (tj. při oddělení vjemu 
pravého a levého oka například při 
použití zakrývacího testu) uchýlí ven. Po-
zorovat eso-FD je pak možné nejčastěji 
u esoforie, kdy se oko při disociaci uchýlí 
nazálně. Nakonec u pacientů s nestabil-
ním binokulárním viděním je přítomna 
křivka typu IV.

Centrum symetrie

Centrem symetrie je nazývána sy-
metrická oblast grafu, ve které dochází 
k adaptaci na prizma. To znamená, že 

i přes změnu síly prizmatu pacient ne-
zaznamená odchýlení testové značky na 
testu díky fúzní vergenci, která je do jisté 
míry schopna tuto změnu kompenzovat.

Interpretace průsečíků 
s osou x a y

Průsečík s osou x udává hodnotu 
asociační forie, což je veličina, která vy-
povídá o hodnotě minimální prizmatické 
korekce, jež je potřebná k úplné kom-
penzaci fixační disparity. Druhý průsečík, 
tedy s osou y, referuje o hodnotě fixační 
disparity. V některých případech průsečík 
s osou x neexistuje, popř. leží blízko 

obr. 1 Wessonova karta [2].

obr. 2 Mallettova jednotka do blízka a Mallettův test do dálky [2].
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oblasti adaptace (zejména při použití 
testů bez centrálního fúzního podnětu). 
Pak je možné zvolit za korekční prizma 
nikoliv hodnotu asociační forie, ale 
hodnotu, ve které se křivka začíná 
oplošťovat.

Sklon křivky

Sklon křivky je důležitý při volbě 
terapie fixační disparity. Je možné ho 
jednoduše odhadnout například při 
použití Wessonovy karty jako poměr 
změny hodnoty fixační disparity při 
předložení prizmatu 3 pD BO a 3 pD BI 
k celkové změně prizmatu (tj. 6 pD). 
Nízké hodnoty odchylky navozené 
předložením prizmatu vykazují plochý 
typ křivky, naopak vysoké hodnoty 
odchylky navozené předložením prizma-
tu vykazují strmý typ křivky. Je-li křivka 
grafu plochá, pak lze obecně říci, že u ta-
kového pacienta je úspěšnější terapie 

pomocí prizmatických čoček. Naopak 
u pacientů, u nichž se vyskytuje křivka 
strmého charakteru, se často využívá 
zraková terapie a až v případě, že tato 
metoda křivku nezplošťuje, přistupuje 
se ke korekci prizmaty, jejichž hodnota 
je dána hodnotou asociační forie. Pokud 
bude u pacienta odhalena porucha ver-
tikální vergence, pak lze častěji očekávat 
strmější typ křivky a v tomto případě 
bude u pacienta doporučena terapie 
pomocí prizmatických čoček založená 
na vertikální asociační forii z důvodu 
nízké vergenční adaptace na vertikální 
poruchy.

Dále lze z křivky stanovit pacientův 
Panumův prostor a fúzní rezervy. 
Panumův prostor je dán vertikálním 
rozsahem grafu a referuje o okolí kolem 
horopteru (množina bodů, jež se zobrazí 
ostře a jednoduše při fixaci daného 
bodu), v rámci kterého ještě dochází 
k jednoduchému binokulárnímu vidění. 

Hodnoty fúzních rezerv, které referují 
o maximální možné konvergenci/diver-
genci, než dojde k rozmazání obrazu, 
jsou dány horizontálním rozsahem grafu. 
Výhodou této analýzy je, že vyšetření 
probíhá za binokulárních podmínek. 

Výhody a nevýhody 
analýzy

Ukazuje se, že je výhodné tuto nes-
rovnalost očních os hodnotit, jelikož 
tato analýza nabízí nejefektivnější 
metodu, jak určit hodnotu prizmatické 
korekce potřebné k terapii binoku-
lárních problémů. Nevýhodou tohoto 
přístupu je, že fixační disparita dokáže 
hodnotit pouze binokulární vidění 
a neposkytuje informace o akomodaci 
a okulomotorických problémech, tudíž 
pro komplexní zhodnocení zrakového 
systému je třeba použít dalších testů. 

Analýza fixační disparity patří 
k přístupům analýzy binokulárního 
vidění, které mohou být v praxi reálně 
využity, jelikož nám dovoluje detailně 
analyzovat jakoukoli odchylku ve fixaci 
a následně ji ideálně korigovat pomocí 
optimálně stanovené metody.

Bc. Peter Essig
Přírodovědecká fakulta  
Univerzity Palackého v Olomouci,  
katedra optiky
essig.petr@gmail.com
Grafické podklady: archiv autora
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obr. 3 Normální křivka typu I přítomná u 60 % pacientů [5].
obr. 4 Křivka typu II eso-FD přítomná u 25 % pacientů [5].
obr. 5 Křivka typu III exo-FD přítomná u 10 % pacientů [5].
obr. 6 Křivka typu IV – nestabilní binokulární vidění – přítomná u 5 % pacientů [5].
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OPTOMETRIE

Osoby se zrakovým postiže-
ním jsou lidé s různými dru-

hy a stupni snížených zrakových 
schopností, u  nichž poškození 
zraku nějak ovlivňuje činnosti 
v běžném životě a u nichž běžná 
optická korekce nepostačuje. 

Podle posledních údajů Světové 
zdravotnické organizace (World Health 
Organization, WHO) se odhaduje, že na 
celém světě žije 223,4 milionů lidí se zra-
kovým postižením. Z toho 32,4 milionů 
osob je slepých a 191 milionů slabo-
zrakých [1].

V České republice se počet osob se 
zrakovým postižením pohybuje kolem 
120 tisíc (podle odhadu, přesné údaje 
nejsou známy). Z toho 60–100 tisíc lidí bo-
juje s některým typem těžkého zrakového 
postižení a 7–12 tisíc lidí je nevidomých [2].

Základními kritérii pro hodnocení zra-
kového postižení jsou centrální zraková 
ostrost do dálky a roz sah zorného pole. 
Zrakové postižení lze obecně rozdělit 
na slabozrakost a nevidomost. Slabozra-
kost se dále dělí na střední slabozrakost, 
silnou slabozrakost a těžce slabý zrak 
(tab. 1). Slepota se člení na praktickou 
a úplnou [3].

Člověk s omezeným zrakovým 
vnímáním nemusí mít jen sníženou 
zrakovou ostrost, do procesu vidění 
zasahuje i rozlišování barev, adaptace 
na světlo a tmu, výpadky v zorném poli, 
prostorové vidění a správná funkce 
okohybných svalů [4].

V praxi očního optika či opto metristy 
se můžeme spíše setkat s osobou 
slabozrakou, která bude potřebovat naši 
pomoc při výběru optické kompenzační 
pomůcky, brýlové korekce nebo bude 
chtít vyšetřit zrak. 

Chtěla bych tímto článkem poukázat 
na to, že zrakové postižení je velice ak-
tuálním tématem. Může postihnout nás 
i naši blízkou osobu. 

Komunikace  
a kontakt se zrakově 
postiženým 

Člověk se zrakovým postižením je 
nejvíce handicapován v příjmu informací 
zrakem, protože očima zachycujeme až 
90 % podnětů ze svého okolí. Bariérou 
je pro postiženého kromě jiného ori-
entace v prostoru, samostatný pohyb 
i sebeobsluha. 

Pokud slabozraký nevyužívá bílou 
hůl nebo vodicího psa, nemusí být 
veřejnosti jeho zrakové postižení na 
první pohled zřejmé. Lidé vnímaví 
k potřebám zrakově postižených se musí 
smířit s tím, že ne vždy je jejich pomoc 
vítána a může se stát, že handicapovaný 
ji odmítne a dá přednost samostat-
nému počínání. Většina osob se zra-
kovým postižením však velmi vítá zájem 
a ochotu ostatních pomoci, protože je 
pro ně značně nesnadné někoho oslovit 
a o pomoc požádat [5, 6]. 

Pro kontakt s nevidomým platí 
několik základních pravidel, která se 
v zásadě týkají i slabozrakých lidí. Op-
tik i optometrista by měli vědět, jak 
takového klienta usadit za stůl, vést ho, 
doprovodit ze dveří, jak mu poskytovat 
informace a jak s takovou osobou ko-
munikovat při vyšetření zraku a výběru 
optické kompenzační pomůcky. 

Před zahájením samotného vyšetření 
zrakových funkcí zjistíme klientovu diag-
nózu. Ptáme se na celkovou anamnézu 
a léčbu, na volnočasové aktivity, optické 
pomůcky, které dosud používal, na sebe-
obsluhu a vykonávání domácích prací. 
Zjišťujeme také, zda je klient schopen 
bez pomoci číst, psát a zdali zvládá pohyb 

autorka: Bc. Kateřina Drbálková
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venku. Z rozhovoru vyplynou klientovy 
potřeby a požadavky. Slabozraký člověk 
očekává účinné řešení zhoršeného vizu 
a pomoc s výběrem vhodné pomůcky. 
Nejdůležitější je získat pacientovu důvěru. 
Stručně ho seznámíme s postupem 
refrakce. U slabozrakého klienta bychom 
neměli zapomínat ani na vyšetření peri-
ferního vidění, kontrastní citlivosti, bar-
vocitu, binokulárního vidění a adaptace 
na světlo a tmu.

Je ověřeno, že většina lidí se zalekne 
překážek, které vyvstanou při prvních 
zkušenostech s kompenzační pomůckou. 
Klient si uvědomí větší vynaloženou 
námahu i časovou náročnost, proto se 
snažíme udržovat klientovu motivaci 
a aktivitu a vyžadujeme jeho spolupráci. 
Po úspěšném osvojení nové techniky 
slabozrakého pochválíme a povzbudíme 
k novému cíli. Důležitou fází při volbě 
a získání kompenzační pomůcky je 
pečlivý výběr. Platí, že pomůcku si každý 
klient vybírá sám a s odborným personá-
lem v optice přitom diskutuje o své 
představě. Výsledkem rozhovoru by měl 
být výběr dvou až tří pomůcek, které 
si klient důkladně vyzkouší a seznámí 
se s nimi. Nejprve klientovi nabídneme 
nejjednodušší pomůcky a postupně 
přecházíme k těm složitějším. Pro různé 
typy zrakového postižení je potřeba 
použít různé kompenzační pomůcky. 
Odpovídající typ pomůcky volíme rovněž 
podle pracovní vzdálenosti, na kterou 
ji člověk se zrakovým postižením bude 
používat. Na blízko se používají lupy sto-
jánkové a ruční nebo hyperokulární skla. 
Do dálky nám pomáhají dalekohledové 
brýle a monokuláry (viz obr. 1–4) [7].

Úpravy prostředí pro 
osoby se zrakovým 
postižením

Člověk se zrakovým postižením 
využívá při samostatném pohybu a ori-
entaci v prostoru architektonické, 
komunikační a informační znaky, které 
charakterizují celkovou situaci, jako 
například sluchové, hmatové, čichové 
či tepelné znaky. Člověku se zbytky 
zraku pomáhají i zrakové podněty, jako 
je vhodný kontrast barev, jasu a řádné 

osvětlení. V kombinaci s kompenzačními 
pomůckami umožňujeme osobám 
slabozrakým a nevidomým bezpečný 
a samostatný pohyb, vytvoření správné 
představy o okolním prostředí a roz-
poznání pozice na trase. 

Člověk se zrakovým postižením 
je omezen v samostatném pohybu 

a orientaci, proto bychom měli dbát 
na uspořádání prostoru nutného 
k bezpečnému pohybu a snadné 
orientaci. Nemělo by nám být jedno, 
jak se osoba se zrakovým postižením 
v naší optice cítí, stejně jako by nás 
mělo zajímat, jak se k nám bezpečně 
dostane. 

tab. 1  Mezinárodní klasifikace zrakového postižení [1].

obr. 1 Ruční lupa.
obr. 3 Monokulár.

obr. 2 LaboClip.
obr. 4 Dalekohledový posuvný systém.

1

3

2

4

Kategorie  
zrakového  
postižení

Druh zrakového  
postižení

1.
Střední slabozrakost
Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/18 (0,3) a mi-
nimum rovné nebo lepší než 6/60 (0,1); 3/10–1/10 

2.
Silná slabozrakost
Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/60 (0,1) a mi-
nimum rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1/10–10/20

3.

Těžce slabý zrak
a)  zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 3/60 (0,05) 

a minimum rovné nebo lepší než 1/60 (0,02); 1/20–1/50;
b)  koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů nebo jediného 

funkčně zdatného oka pod 45 stupňů 

4.

Praktická slepota
Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit nebo ome-
zení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální ostrost 
není postižena

5.
Úplná slepota
Ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování svět-
locitu s chybnou světelnou projekcí
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Úpravy exteriéru a interiéru pro 
osoby s omezenou schopností po-
hybu a orientace jsou dány vyhláškou 
č. 398/2009 Sb., o obecných tech-
nických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Vyhláška 
vychází jak z potřeb nevidomého, tak 
z možností slabozrakého jedince. 

Hmatné úpravy

Mezi hmatné úpravy řadíme vodicí 
linie, které jsou základním a nejdůležitějším 
prvkem při pohybu v interiéru a ex-
teriéru. Dělíme je na přirozené a umělé. 
Dáváme přednost přirozeným vodicím 
liniím před umělými. Do prostoru linií se 
nesmí umísťovat žádné překážky (stojany 
s reklamou, letní zahrád ky apod.). Přirozené 
orientační body, například stěna domu, 
podezdívka plotu, obrubník trávníku 
vyšší než 60 mm, zábradlí se zarážkou 
pro bílou hůl nebo jiné kompaktní prvky 
šířky nejméně 400 mm a výšky nejméně 
300 mm (truhlíky) jsou součástí staveb a je-
jich částí. Umělá vodicí linie je pás tvořený 
podélnými drážkami šířky v interiéru 
minimálně 300 mm a v exteriéru 400 mm, 
který musí navazovat na přirozenou linii, 
varovný pás nebo na akustický orientační 
majáček. Žlábky mají velikost 3–5 mm, 
šířku 8–12 mm s rozestupem 25–40 mm. 
Zvláštním provedením umělé vodicí linie je 
signální, varovný pás, vodicí pás přechodu, 
varovný pás na speciální dráze nebo vodicí 
linie s funkcí varovného pásu. Signální pás 
určuje místo odbočení z přirozené nebo 
umělé vodicí linie a směr chůze k přechodu 
pro chodce či železničnímu přejezdu 
a zároveň stanovuje orientaci přecházení, 
dále vchod do podchodu, okraj obytné 

a pěší zóny. Šířka signálního pásu je 800 
až 1000 mm v délce nejméně 1500 mm, 
jeho strukturu tvoří výstupky ve tvaru 
komolého kužele o průměru 20 až 25 mm 
a velikosti 5 mm, které jsou rozpoznatel-
né bílou holí a nášlapem. Varovný pás 
vyznačuje místo vstupu k nepřístupnému 
a nebezpečnému místu. Například přístup 
do vozovky, k železničnímu přejezdu, k zas-
távce veřejné dopravy určuje okraj obytné 
a pěší zóny. Varovný pás musí být vyhod-
nocován hmatově bílou holí a nášlapem, 
obsahuje výstupky ve tvaru jehlanu 
o šířce v exteriéru 400 mm a v interiéru 
300 mm. Vodicí pásy přechodu určují 
směr přecházení. Skládají se z 2 × 3 nebo 
2 × 2 proužků, jejichž povrch je hmatný 
a rozpoznatelný bílou holí při kyvadlové 
kluzné technice. Další hmatnou úpra-
vou jsou štítky v Braillově písmu. Jsou 
to štítky, které informují osobu se zrakovým 
postižením o názvu stavby, o číslu a směru 
dopravního prostředku, o konečné stanici, 
o počtu schodů a čísle podlaží, označení 
sociálního zařízení atd. Umísťují se na zadní 
stranu zábradlí po pravé straně, na vnější 
straně dveří ve výši 200 mm nad klikou, 
na pravý sloup zastávky, na ovládací panel 
výtahu a na zvonky bytů. Toto označení by 
mělo být standardně instalováno [8, 9, 10].

Akustické prvky

Dalšími úpravami pro zrakově handi-
capované jsou akustické prvky, při jejichž 
využívání se uplatňuje sluch. Mezi aku-
stické prvky řadíme akustickou signali-
zaci na přechodech pro chodce a na 
železničních přejezdech nebo orientační 
majáček. Slouží lidem s vizuálním ome-
zením k bezpečnému přecházení na 

přechodech a informují je o prostředí, ve 
kterém se nacházejí. Člověk se zrakovým 
omezením se v první řadě musí naučit 
rozeznávat druhy zvuku, určit jeho směr 
a vzdálenost [9].

Vizuální úpravy prostoru

Osoby se zbytky zraku ocení vizuální 
úpravy interiéru a exteriéru. Můžeme 
pomoci vhodným osvětlením míst-
nosti a kontrastním označením míst, 
kde hrozí nebezpečí úrazu. Optimální 
světelné podmínky ovlivňují lepší zra-
kový vjem, zorné pole a zrakovou 
pohodu. Množství světla přicházejícího 
do oka nám určuje intenzita osvětlení, 
která se udává v  luxech (lx). Existuje 
jednoduchý test, který nám umožní 
zjistit nejvhodnější intenzitu světla po-
mocí lampičky a střídání různě silných 
žárovek a zářivek při práci do blízka. 
Síla světla, která klientovi vyhovuje na 
čtení, bude pravděpodobně vhodná 
i při jiných činnostech – vaření, sle-
dování televize, chůzi, práci na počítači 
atd. Starší osoby a lidé se zrakovým 
omezením vyžadují až desetkrát vyšší 
intenzitu, ale někteří mohou preferovat 
i méně světla. Intenzita osvětlení má vliv 
na sílu jasu. Čím menší jsou rozdíly jasu 
mezi osvětleným předmětem a okolím, 
tím lepší je vizuální vnímání. K únavě 
očí dochází při vyšším osvětlení pra-
covní plochy, než je osvětlení okolního 
prostředí. Příliš velké jasy a kontrasty jasů 
způsobují únavu v důsledku neustálé 
adaptace zraku. Není vhodné číst knihu 
pod lampičkou u tmavého stolu, stejně 
tak sledovat televizi v neosvětlené míst-
nosti a stejně nevyhovujícím se stává 
i jasově monotónní prostor s malými jasy 
a kontrasty jasů.

Oční vyšetřovny spadají do kate-
gorie osvětlování zdravotnických 
zařízení, kde klademe velký důraz na 
vytvoření příznivých světelných pod-
mínek pro oko. Prostor vyšetřovny musí 
být rovnoměrně osvětlený, aby nedo-
cházelo ke kolísavému přizpůsobování 
oka různým hladinám osvětlení při 
měření zraku,  nevznikaly odraz y 
od okolního prostředí a nedocháze-
lo k oslňování vyšetřovaného. Podle 
normy při vyšetřování zraku do dálky, 
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obr. 5 Návrh hmatných úprav křižovatky před oční optikou.
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do blízka a barvocitu je požadované 
osvětlení vnitřního prostoru 500 lx a při 
vyšetřování předního segmentu oka 
norma udává 1000 lx. Obchodní prosto-
ry, do kterých se zařazuje prodejna oční 
optiky, by měly mít intenzitu osvětlení 
300 lx a prostor nad pultem 500 lx [11].

V oční vyšetřovně použijeme teple 
bílé zdroje světla. Při vyšetřování bar-
vocitu je nutno zachovat přirozené 
podání barev, proto se používají světla 
s indexem Ra ≥ 90 [11].

Návrh a realizace prostředí pro 
osoby se zrakovým postižením musí 
být konzultován s odborníkem na pro-
storovou orientaci a samostatný pohyb. 
Snažíme se docílit jen takových úprav, 
které jsou opravdu nutné a potřebné, 
platí totiž, že nedostatek úprav je 
stejně omezující jako jejich přebytek. 
V žádném případě nesmíme úpravami 
znemožnit využití stavby ostatními 
lidmi a ani je omezovat [9].

Kapitola nazvaná Úpravy prostředí 
pro osoby se zrakovým postižením mi 
byla inspirací k vytvoření návrhu oční op-
tiky a vyšetřovny. Realizace vznikla ve spo-
lupráci s Janou Fogašovou, studentkou 
posledního ročníku Fakulty architek-
tury VUT v Brně a byla zhotovena v pro-
gramu ArchiCAD 19. Exteriér a interiér 
oční optiky je upraven podle vyhlášky 
č. 398/2009 Sb., o obecných tech-
nických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Prostor 
a vybavení oční vyšetřovny se řídí podle 
vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích 
na minimální technické a věcné vy-
bavení zdravotnických zařízení a kon-
taktních pracovišť domácí péče. Všechny 
tyto modifikace byly konzultovány 
s Mgr. Petrem Bradáčem, odborníkem 
na prostorovou orientaci a samostatný 
pohyb. Návrh oční optiky a vyšetřovny 
je vyobrazen na obr. 5–8. 

Bc. Kateřina Drbálková  
Přírodovědecká fakulta  
Univerzity Palackého v Olomouci,  
katedra optiky  
katerinadrbalkova@gmail.com
Grafické podklady: archiv autorky
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ZAJÍMAVOSTI   překlad: redakce

VÝZNAM SVĚTLA
pro osoby se zrakovým 
postižením
Zdaleka nejčastější příčinou 

zhoršení zraku je degenera-
ce makuly. V posledních letech 
přibývá zejména případů věkem 
podmíněné makulární degenera-
ce (VPMD), takže pomoc odbor-
níků potřebují obzvláště starší 
lidé. Během úvodního rozhovoru 
při první návštěvě optiky se oční 
optik od klienta dozví mnoho 
informací o  jeho individuálních 
zrakových problémech. 

S přibývajícím zhoršováním zraku 
jako první mizí schopnost číst. Texty 
tištěné malým písmem už člověk dokáže 
přečíst jen stěží, nebo je dokonce ne-
přečte vůbec. Pro obnovení schopnosti 
číst je obzvláště důležité světlo, což už 
zjišťují i sami klienti. Při rozhovoru s op-
tikem často vyprávějí o tom, že při čtení 
využívají dodatečné osvětlení nebo se 
posadí k oknu, protože samotné světlo 

v místnosti jim už nestačí. Instinktivně tak 
dělají správnou věc, protože doplňkové 
osvětlení jejich vidění podstatně zlepšuje. 

Oční optik by měl umět vybrat kli-
entovi optimální doplňkové osvětlení. 
Zákazníci si ovšem stěžují i na to, že 
bývají velmi snadno oslněni. Silné slu-
neční světlo mimo budovy nebo denní 
světlo pronikající oknem může člověka 
oslnit natolik, že zrak, který je již beztak 
omezen, ještě více ochabuje a oslněné 
oči mají pocit velkého zatížení. Často se 
potom stává, že klient částečně zatáh-
ne okenní žaluzie, aby omezil oslňující 
denní světlo, a současně rozsvítí umělé 
osvětlení v bytě. Ukazuje se, že návrh 
správného osvětlení pro tyto osoby vy-
žaduje speciální přístup. Množství světla 
a světelné spektrum musejí být dokonale 
přizpůsobeny potřebám klienta. S klesa-
jící zrakovou ostrostí je schopnost číst 
první zrakovou funkcí, která se postupně 
zhoršuje. Schopnost přečíst dostatečně 

malé písmo je základním předpokladem 
samostatnosti, má-li být člověk schopen 
sám vyřešit všechny úkoly běžného dne. 
Největším přáním osob se zrakovým 
postižením je tedy umět znovu číst a od 
očního optika očekávají, že jim tohoto 
cíle pomůže dosáhnout. 

Ostrý obraz na sítnici 

Schopnost člověka číst je podmíně-
na splněním několika různých kritérií. 
Písmo se musí na sítnici zobrazovat co 
nejostřeji. Při refrakci, která se u slabo-
zrakých klientů provádí na zkrácenou 
testovací vzdálenost, určí optik nejlepší 
korekci na dálku. Se správnou adicí pro 
čtecí vzdálenost se obraz na sítnici zob-
razí ostře. Je tak optimálně využit zbyt-
kový zrak. Během testování kontrastní 
citlivosti je většinou odhalen její velký 
pokles, protože pacienti velmi těžko 
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rozeznávají nekontrastní typy písma. 
Novinové texty nebo barevné nápisy na 
obalech většinou přečtou obtížněji než 
srovnatelnou velikost černého písma na 
bílém podkladu. 

S doplňkovým osvětlením se schop-
nost číst znatelně zlepšuje. Množství 
světla potřebné ke čtení se s věkem ne-
úměrně zvyšuje. Člověk ve věku 65 let tak 
potřebuje až 15× více světla než desetile-
té dítě (obr. 2). Klienti, kteří trpí problémy 
se čtením, mají často 80 nebo i více let 
a nároky na světlo jsou u nich tedy ještě 
několikrát vyšší. V důsledku degenerace 
makuly odumírají na sítnici receptory 
světla, které mají na starost zobrazení 
kontrastů, a tím požadavky na množství 
světla u klientů silně vzrůstají. Prvním 
krokem při ošetřování těchto osob je 
proto zajištění optimálního doplňkového 
osvětlení. Vhodné světlo dokáže často 
zredukovat potřebu zvětšení pozorova-
ného předmětu o jeden až dva stupně 
zvětšení. V případě menšího omezení 
zraku může optimální osvětlení dokonce 
stačit k obnovení schopnosti číst. 

Jaké světlo potřebuje 
pacient s poruchou 
zraku? 

V důsledku poškození sítnice trpí 
klienti sníženým kontrastním viděním 
a zároveň jsou zpravidla velmi citliví na 
oslnění, protože zbývající nepoškozené 
světločivné buňky již nedokážou zpraco-
vat množství světla, které do oka dopadá. 
Oslňováním se už tak omezená zraková 
ostrost dále zhoršuje. Oslnění je způso-
bováno krátkovlnným modrým světlem. 
Vysoký podíl modré barvy v osvětlení 
ovšem současně přináší více jasu, čímž 
zesiluje vnímání kontrastů. Pro péči 
o slabozraké pacienty je tedy zapotřebí 
speciální barva světla, která obsahuje jen 
takový podíl modrého světla, aby klienty 
neoslnila, a zároveň pro ně co nejvíce 
zvýraznila kontrasty.

Pro tento účel byla vyvinuta speciální 
světla pro slabozraké (Low Vision), která 
jsou oproti normálnímu osvětlení silně 
redukována v modré oblasti barevného 
spektra. Ve fyzice se barva světla (teplota 
chromatičnosti) udává pomocí Kelvinů. 

Čím vyšší je počet Kelvinů, tím více mod-
ré složky světlo obsahuje. Svíčka s pří-
jemně teplým načervenalým plamínkem 
má teplotu jen zhruba 1800 Kelvinů. 
Denní světlo pod zataženou oblohou 
dosahuje cca 6000 Kelvinů a obsahuje 
daleko více modré barvy. Světla pro 
slabozraké existují ve třech barevných 
variantách. Podle rozdělení barev ve svě-
telném spektru můžeme těmto barvám 
světla přiřadit určitý počet Kelvinů: teplá 
bílá – 2700 Kelvinů, neutrální bílá  – 4500 
Kelvinů a chladná bílá – 6500 Kelvinů 
(obr. 1). Na konkrétním zákazníkovi je 
poté třeba otestovat, která z barev je pro 
něj nejvhodnější, a to podle toho, jaké 
zvětšení písma ke čtení potřebuje. Pro 
tento účel musí být v refrakční místnosti 
připraveny tři typy světel s rozdílnými 
barvami. Prostřednictvím kontrolní ta-
bulky je stanovena potřeba zvětšení, 
při kterém je člověk schopen přečíst 
písmo v novinách, a zaznamenává se 
také odpovídající potřeba zvětšení při 
pokojovém osvětlení. V krátké vzdále-
nosti od zkušebního textu optik umístí 
jedno ze tří světel. Ve většině případů 
se po nasazení doplňkového osvětlení 
rychlost čtení zvýší a klient dokáže čas-
to přečíst i písmo, které je menší o dva 
stupně zvětšení oproti jeho potřebám. 
Postupně se otestují všechny tři barvy 
světla a zákazník si rychle vybere, která 
z nich je mu nejpříjemnější. Pod zvole-
ným optimálním osvětlením jej optik 
nechá přečíst pasáž textu. Jakmile lampu 
od textu oddálí, klient ihned pozná, jak 
se mu s ubývajícím světlem hůře čte. 
S rostoucí vzdáleností se intenzita světla 
snižuje geometrickou řadou. Zdvojná-
sobíme-li vzdálenost, zůstane pouhá 
čtvrtina světla. Klient tak pochopí, že ke 

čtení potřebuje doplňkové světlo, které 
je třeba umístit co nejblíže čtenému 
textu, tedy mezi hlavu a papír s textem. 
Vzhledem k malé vzdálenosti lampy od 
hlavy nesmí světlo vyzařovat teplo, pro-
tože by jinak oči vysušovalo a čtenář by 
se brzy unavil. Zdroj světla musí chránit 
oko před oslněním pomocí tmavého 
stínítka. Text musí být na celé ploše 
rovnoměrně osvětlen, aby nedocházelo 
k oslňování v důsledku rozdílné intenzity 
světla na jednotlivých částech podkladu. 

Lampa musí vyzařovat stále stejné 
světlo, které se nesmí mihotat nebo 
blikat, protože by čtenáře rušilo a způ-
sobovalo by u něj rychlejší únavu. Je 
důležité zákazníky o těchto nárocích 
na osvětlení informovat a vysvětlit jim, 
že světla, kterými si doma doposud 
vypomáhali, nejsou pro aktuální stav 
jejich zraku optimálním řešením. Světla 
pro slabozraké se vyrábějí v různých 
provedeních jako stojací, stolní nebo 
přenosné lampy. Klient si tak může 
vybrat světlo, které bude nejlépe vyho-
vovat jeho potřebám. 

Při použití správného doplňkového 
osvětlení čtenářovi postačí menší zvět-
šení. Při používání brýlí to znamená men-

obr. 1  Barvy světla: zleva teplá bílá (2700 Kelvinů), neutrální bílá (4500 Kelvinů) a chladná 
bílá (6500 Kelvinů).

obr. 2  Nároky na světlo se s přibývajícím 
věkem zvyšují.
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ší adici, větší čtecí vzdálenost i hloubku 
ostrosti. Nejčastějším řešením bezpro-
blémového čtení je použití doplňkového 
světla a přizpůsobených binokulárních 
lupových brýlí se speciálními čočkami. 
Vyznačují se optimálními zobrazovacími 
vlastnostmi při čtení na krátkou vzdále-
nost a díky zvýšenému vlastnímu zvět-
šení a silným prizmatům odlehčujícím 
konvergenci navíc dosáhnou zvětšení 
obrazu na sítnici zhruba o 20 %. Tím se dá 
ještě více omezit adice, což vede k větší 
čtecí vzdálenosti a uvolněnějšímu vidění. 
Pacient může nadále číst s brýlemi, tak 
jak byl doposud zvyklý, přehlédne s nimi 
celý text a jeho zorné pole je neome-
zené. Zorné pole je hlavním kritériem 
rychlosti čtení. Pro degeneraci makuly 
jsou typické centrální výpadky obrazu 
v zorném poli. Oko potom nevidí celé 
slovo, protože v něm některá písmena 
chybějí, a člověk musí očima vykonat 
více pohybů, aby si chybějící části textu 
doplnil. V takovém případě je důležité, 
aby měl klient co největší zorné pole. 
Uvolní se mu tím ruce, může bez potíží 
psát a opět zvládá rozličné domácí čin-
nosti. Kratší vzdálenost lidé většinou už 
znají z jiných situací, jako je například 
sledování televize, kde se také záměrně 
posouvají blíže k obrazovce, aby o něco 
lépe viděli. 

Když pacient není 
schopen využít zkrácenou 
čtecí vzdálenost 

Jako alternativu může klient ke čtení 
využít nasazovací lupu s osvětlením, 
v případě potřeby velkého zvětšení po-

tom elektronickou lupu nebo elektronic-
ké čtecí zařízení s obrazov kou (obr. 3 a 4). 
I v tomto případě je rozhodujícím 
faktorem úspěchu osvětlení a světelnost 
čtecí pomůcky. 

Nasazovací lupy jsou k dostání ve 
všech třech barvách světla a zákazník 
si i zde může vybrat tu, která mu nej-
více vyhovuje. U některých modelů je 
dokonce možné pomocí zesilovacího 
spínače měnit i intenzitu světla podle 
kontrastu čteného textu. Uživatelé 
elektronických lup a elektronických 
čtecích zařízení díky jasně kontrastnímu 
černobílému písmu většinou dosahují 
vyšší rychlosti čtení. Aktuálním stan-
dardem jsou modely s HD rozlišením, 
které opět napomáhají rychlejšímu 
čtení než přístroje s nižším rozlišením 
obrazu. U klientů se silným zrakovým 
postižením bývá příjemnější variantou 
negativní kontrast, protože jsou často 
oslňováni velkým podílem bílé barvy na 
pozadí. Při čtení s těmito pomůckami je 
rovněž důležité zvolit brýle, které jsou 
nastaveny na odpovídající vzdálenost 
obrazu a umožňují tak čtení bez potře-
by akomodace. 

Vedle speciálních pomůcek ke čtení 
je důležité obstarat zákazníkovi i běžné 
brýle pro každodenní použití. Zde se 
často setkáváme se situací popisovanou 
na začátku, kdy je obvyklé množství 
světla příliš silné a člověka oslňuje. Je 
tedy opět zapotřebí podle potřeby 
zredukovat oslňující modrou část vidi-
telného světelného spektra, k čemuž 
se využívají hranové filtry. Optimální 
účinek filtru si klient musí individuálně 
vyzkoušet. Do jasně definované vlnové 
délky jsou hranové filtry schopny blo-

kovat až 100 % krátkovlnného světla 
a poskytují tak optimální ochranu 
před oslněním. Barevný posun, který 
hranové filtry způsobují, ovšem může 
být pro člověka s dosud neporušeným 
barevným viděním nepříjemný. Proto 
již na trhu existují i speciální komfortní 
filtry, které poskytují podobnou spek-
trální absorpci jako filtry hranové, ale 
propouštějí malé množství modrého 
světla – přesně tolik, aby uživatel mohl 
vnímat všechny odstíny modré barvy. 
Propustnost modré barvy u těchto 
filtrů činí zhruba 7–15 %, poskytují 
tedy jak vysoký stupeň ochrany, tak 
umožňují přirozené zobrazení barev. 
Pacient, který není oslňován, lépe vnímá 
kontrasty. S těmito skly je navíc vidění 
mnohem uvolněnější a člověk se cítí 
velmi příjemně, což je na zákaznících 
i vidět. Oči jsou doširoka otevřené a celá 
obličejová partie je zbavena dřívějšího 
napětí. V případě silného zrakového po-
stižení mohou být tyto filtry dodatečně 
opatřeny i vlastním zvětšením až o 9 %. 
Klienti tak snáze rozpoznávají osoby 
i předměty a lépe se orientují ve všech 
životních situacích. 

Světlo je při péči o osoby se zrako-
vým postižením obzvláště důležité. S po-
mocí vhodného osvětlení a správných 
brýlí s filtrem je možné jejich zrakovou 
situaci podstatně vylepšit. 

Z německého originálu přeložila redakce
Grafické podklady: DOZ 11/2014

Originál článku:

Blau, W.: Bedeutung des Lichts für die  

Versorgung sehbehinderter Menschen. DOZ 

Deutsche Optikerzeitung. Heidelberg: DOZ-Verlag, 

2014, 11, 40–43. 

obr. 3  Elektronická stolní kamerová lupa. Kamera snímá 
předlohu na čtecím stolku a její zvětšený obraz promítá 
na monitoru.

obr. 4  Elektronické lupy jsou malá mobilní čtecí zařízení. 
Zvyšují kontrast a zvětšení lze individuálně přizpůsobit 
potřebám uživatele.
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ZAJÍMAVOSTI   překlad: redakce

ZATMĚNÍ  
SLUNCE  
z pohledu optometristy
Po každém zatmění Slunce 

se již od starověku pravi-
delně objevuje zvýšený výskyt 
makulopatií. Například po za-
tmění Slunce v  roce 1912 utr-
pělo v Německu okolo 3500 lidí 
poškození makuly. Již Sokrates 
doporučoval pozorovat zatmění 
jen jako odraz ve vodě. Teprve 
v  posledních letech bylo ob-
jasněno, že příčinou potíží je 
fotochemické, nikoliv tepelné 
poškození sítnice.

Případ pacienta se 
solární retinopatií

V  n ě m e c k é m  č a s o p i s e  D O Z 
08/2016 byl popsán případ 46letého 
zubního lékaře, který navštívil očního 

specialistu, aby s ním konzultoval 
možnost korekce svých očních potí-
ží. Během půl roku se u něj zhoršila 
schopnost číst a také je při své práci 
závislý na dobrém osvětlení. Večer 
pociťuje velmi často velkou únavu 
očí, čtení a další činnosti na blízko 
mu připadají těžké, občas mu bývá 
trochu nevolno nebo trpí tupými 
bolestmi hlavy. 

Navíc si ve své ordinaci při rozmlu-
vě s pacientem musí pokaždé sundat 
brýle na čtení. Neustálé nasazování 
a sundávání brýlí je v náročné praxi 
zubního lékaře nepraktické a nepro-
fesionální.

Při rozhovoru s očním lékařem 
se zmínil mimo jiné o svém velkém 
koníčku, kterým je astronomie. Vy-
právěl o rozsáhlém pozorování Slun-

ce v posledních desetiletích. Velký 
dojem na něj udělalo obzvlášť úplné 
a částečné zatmění Slunce. Jako velký 
zážitek popsal pozorování úkazu, kte-
rému se říká perlový náhrdelník, jenž 
nastal těsně před zatměním Slunce 
v roce 1999. Těsně předtím, než se 
Slunce zcela pokryje Měsícem, se 
poslední sluneční paprsky rozpadají 
na řadu samostatných svítících bodů, 
které připomínají perly. Nicméně nej-
krásnější částí úplného zatmění Slun-
ce je sluneční korona, což je jasně září-
cí okolí Slunce tvořené žhavými plyny 
unikajícími z fotosféry Slunce. Bohužel 
však při svém nadšeném astronomic-
kém pozorování použil u teleskopu 
nevhodný sluneční filtr. Následkem 
vystavení slunečnímu záření se u něj 
rozvinula solární retinopatie, které 
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se projevila rozmazaným viděním 
a centrálním skotomem. Retinopatie 
naštěstí mírně ustoupila po několika-
týdenní terapii kortizonem a natrvalo 
zůstal jen malý defekt zorného pole. 
Po tomto zážitku už klade velký důraz 
na používání optimálního slunečního 
filtru při svých astronomických pozo-
rováních.

Diagnóza a ošetření 
pacienta

Následkem solární retinopatie 
prodělané v roce 1999 trpí pacient 
malými výpadky zorného pole (cent-
rálním skotomem) na pravém oku. Při 
optometrickém vyšetření byla nalezena 
malá načervenalá ostře ohraničená léze 
jako následek nechráněného vystavení 
slunečnímu záření v roce 1999. Pacient 
obdržel tzv. pracovní brýle, které umož-
ňují plynulé vidění na vzdálenost od 
čtyř metrů až po 40 centimetrů. Může 
tak ve své každodenní praxi provádět 
všechny potřebné úkony, aniž by musel 
brýle sundávat.

Jak dochází k poškození 
sítnice při pohledu do 
slunce?

Oproti dřívějším předpokladům se 
ukazuje, že sítnice při vystavení sluneč-
nímu záření není poškozena teplem, 
nýbrž fotochemickými procesy, neboť 
teplota makuly se při pohledu do slun-
ce zvýší pouze o 2 až 4 °C.

Elektromagnetické záření může 
vyvolat biologické poškození třemi 
způsoby:
 •  termoakusticky – mechanickou 
disrupcí (fotodisrupce);

 •  tepelně – zvýšením teploty minimál-
ně o 10–15 °C;

 • fotochemicky.

Fotochemické poškození vzniká 
při vlnové délce 510 nm. Mechaniz-
mus poškození je doposud objasněn 
pouze částečně. Je známo, že se při 
fotochemické reakci uvolňují cytoto-
xické látky na membránách vnějších 
segmentů fotoreceptorů. Přitom se 
tvoří také volné radikály, superoxido-

vé aniony a peroxid vodíku. Nevznika-
jí pouze při fotochemické reakci v re-
ceptorech, ale i v mikrozomech a při 
buněčném dýchání v mitochondriích. 
Pokud nejsou včas odbourány, reagují 
s okolní tkání a membránami a vy-
tvářejí sítě s enzymatickými proteiny, 
membránovými proteiny a kolageny. 
Účinná léčba sluneční retinopatie 
neexistuje. Vzhledem k tomu, že po-
škození jsou pozorována až několik 
hodin po vystavení slunci, přichází 
podávání antioxidantů často příliš 
pozdě.

Při výzkumech bylo zjištěno, že 
jako následek může vzniknout ka-
tarakta, fotokeratitida, periorbitální 
dlaždicový karcinom nebo bazaliom. 
Také pokročilou senilní makulární de-
generaci lze vysvětlit působením UV 
záření a modrého záření. Diskutabilní 
je v této souvislosti vznik uveálního 
melanomu, chronické konjunktivitidy 
nebo pinguekuly. 

Lidský organizmus je odkázán na 
řadu obranných mechanizmů, které jej 
ochrání před poškozením UV zářením. 

Efekt nazývaný diamantový prsten je jedním z nejkrásnějších momentů při zatmění Slunce. Poslední malá část ještě nezastíněného 
Slunce před úplným zatměním velmi intenzivně září a vytváří iluzi svítícího prstenu.
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Obzvláště oko a vnitřní struktury vyvi-
nuly v průběhu evoluce enzymy, které 
odbourávají toxické reakční produkty 
světla a kyslíku. 

Nejvíce je cytotoxickými mecha-
nizmy poškozována sítnice, protože 
optický systém oka zaměřuje světlo 
přesně na makulu. Dochází tak k foto-
chemickým změnám buněk a tepelné-
mu poškození. Odvod tepla a zrychlený 
metabolizmus zajišťuje hustá kapilární 
síť v cévnatce.

Většinu dopadajícího UV-B záření 
absorbuje rohovka, dovnitř oka tak 
vstupuje pouze UV-A záření. Tento 
podíl záření je částečně absorbován 
kyselinou askorbovou (vitamin C), 
která se nachází v komorové vodě. 
Větší  část je však f i l trována oční 
čočkou. Ochranný účinek zabez-
pečuje především aminokyselina 
tryptofan v čočce. Zatímco u dětí 
většinu UV záření absorbuje přední 
segment oka, s přibývajícím věkem 
filtruje modrý podíl světla pomalu se 
zakalující čočka. Přitom dochází k čet-
ným přeměnám molekul a zesíťování 
proteinů čočky, následkem čehož 
může dojít i k oddělení komplexu 
proteinů a vody v čočce. Tvoří se 
velké proteinové agregáty a vakuoly 
naplněné vodou. Tímto způsobem je 
ovlivňován vznik rozptýleného světla. 
Fyziologický zákal čočky představuje 
důležitý ochranný faktor pro sítnici 
citlivou na záření.

Dalším ochranným mechanizmem 
je fagocytóza. Po 45. roce života 
schopnost fagocytózy plynule klesá. 
Dochází k ukládání odumřelých bu-
něk v pigmentovém epitelu sítnice. 

Kapacita pro ukládání je však po 
určitém čase vyčerpána. Do 80. roku 
života zaujímá neúplně fagocytovaný 
materiál 20 % cytoplazmatického 
objemu. Potom se buněčný odpad 
ukládá v Bruchově membráně a brání 
výměně živin. Tímto způsobem je 
usnadněn vznik stářím podmíněné 
makulární degenerace.

Metody bezpečného 
pozorování Slunce

K bezpečnému sledování Slunce 
pomocí teleskopu nebo dalekohledu 
je zapotřebí sluneční filtr. Ochranné fó-
lie musí většinu světla odrážet a absor-
bovat. Existují sluneční filtry, které se 
dají namontovat na clonu dalekohledu 
a redukují dopadající světlo na 0,001 %.

Pomocí amatérských astronomic-
kých zařízení lze detaily při zatmění 
Slunce nejlépe pozorovat s H-alfa filtrem, 
který propouští pouze záření vlnové 
délky 656,28 nm.

Skleněné filtry mohou mít chromo-
vou vrstvu, která vytváří žlutooranžový 
obraz slunce, nebo hliníkovou vrstvu, 
jež vytváří modrobílý obraz.

Pokud nejsou k dispozici sluneční 
filtry, lze Slunce pozorovat pomocí 
okulárové projekce, při níž se obraz 
slunce promítá na projekční desku. Lze 
tak provádět pouze krátká pozorování, 
protože okulárová část dalekohledu se 
extrémně zahřívá.

Bezpečné pozorování umožňuje 
Herschelův hranol, který odfiltruje 
úhlovým odklonem až 95 % sluneč-
ního světla. Musí být doplněn še-

dým filtrem a lze 
jej použít pouze 
s refraktorem. 

Filtry domácí 
výroby, jako kouřo-
vé sklo, exponova-
né filmové materi-
ály nebo svářečské 
brýle, se k pozoro-
vání Slunce nesmějí 
používat, stejně tak 
poškozené před-
objektivové filtry 
nebo sluneční fólie.

Sluneční zatmění 
v Evropě v příštích letech

 • 12. srpna 2026 – úplné zatmění 
 Slunce – severní Rusko, západ-
ní  Island, Pyrenejský poloostrov, 
 Baleárské ostrovy;

 • 2. srpna 2027 – úplné zatmění 
 Slunce – jižní pobřeží Španělska, 
Gibraltar;

 • 26. ledna 2028 – prstencové 
 zatmění – Pyrenejský poloostrov;

 • 1. června 2030 – částečné  prstencové 
zatmění – Malta, Libye, Řecko, 
 Turecko, Rusko, Kazachstán;

 • 21. června 2039 – prstencové 
 zatmění – Norsko, střední Švédsko, 
jih Finska, Rusko, Pobaltí;

 • 12. září 2053 – úplné zatmění 
 Slunce – Gibraltar;

 • 5. listopadu 2059 – prstencové 
 zatmění – jih Francie, Sardinie.

Závěr

Při každém pozorování Slunce je tře-
ba dbát na optimální ochranu, přičemž 
je důležité brát v úvahu okolní prostředí. 
Jiné sluneční brýle potřebuje lyžař nebo 
cyklista na horském kole, jiné řidič auta 
nebo horský turista. Malé dítě vyžaduje 
ochranu jiným slunečním filtrem než 
klient se stářím podmíněnou makulární 
degenerací. 

Jedinou bezpečnou možností po-
zorování Slunce pomocí dalekohledu 
nebo teleskopu je použití vhodného 
ochranného slunečního filtru (fólie, 
sklo) před objektivem. Optická hustota 
filtru musí být pro bezpečné pozorování 
Slunce nejméně 5,0 (1/100 000 sluneč-
ního světla). Slunce se pak jeví ještě 
čtyřikrát jasnější než Měsíc.

Z německého originálu přeložila redakce.
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Tyfloservisy pomáhají už 
25  let ve všech krajích ČR 

klientům, kteří mají zrakový 
handicap, a pomáhají jim nejen 
při učení se novým praktickým 
dovednostem. Veronika Haic-
lová je zástupkyní Tyfloservisu 
v  Olomouci. Kromě své práce 
pro nevidomé začala už na 
studiích v devadesátých letech 
vytvářet hmatové knihy pro ne-
vidomé děti, protože v té době 
tyto typy pomůcek neexistovaly. 
Věnuje se rovněž práci supervi-
zorky pro pomáhající profese 
i terapeutky.

Povolání, Tyfloservis

Co pro Vás bylo na začátku Vaší cesty 
impulzem jít studovat speciální peda-
gogiku?
Celoživotně jsem nastavená tak, že jsem 
chtěla být zdravotní sestra, byla mi blízká 
pomáhající profese. Máma mi ale říkala, že 
tohle povolání je strašně těžké, myslela si, 
že není pro mě, a pořád mě od něj zrazo-
vala. Nakonec mi řekla, ať jdu na gympl 
a pak ať si dělám, co chci. I po gymplu 
jsem ale pořád chtěla být třeba rehabi-
litační sestra, nebo porodní asistentka. 
Tehdy zasáhl třídní, který mi doporučil jít 
na vysokou. Speciální pedagogiku jsem 

si vybrala jako obor, který má blízko 
k pomáhání. Nakonec bych řekla, že jsem 
spokojená, protože můžu být někým, kdo 
lidi v určité oblasti, ve které se prolíná 
zdravotní stav se životem, podpoří. Mno-
hokrát jsem si v této práci uvědomila, že 
jsem si vybrala opravdu dobře. 

Studia jste ukončila v devadesátých 
letech a začala jste působit v Uničově. 
Jak na devadesátá léta vzpomínáte?
V Uničově jsem byla rok, na zvláštní škole. 
Původně jsem měla představu o povolá-
ní odlišnou, ale nakonec jsem tam byla 
ráda, protože jsem pochopila skupinu 
dětí navštěvujících zvláštní školu a byla 

POMÁHÁME  
LIDEM NAUČIT 
SE ŽÍT VE TMĚ

ROZHOVOR autor: redakce
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jsem mile překvapená. Převažovaly v ní 
děti zanedbané, o které nebyl zájem, 
citlivé, bez dobrého zázemí. Nakonec mě 
to tam moc bavilo, konkrétně pracovní 
a výtvarná výchova. Záhy jsem pak šla na 
mateřskou a byla osm let doma. 

V devadesátých letech jsem cítila ob-
rovské nadšení, byla to doba, kdy všechno 
začínalo. Vznikaly neziskovky, které byly 
svobodné a měly obrovské kreativní 
možnosti a služby pro hendikepované. 
V té době také ještě nebylo tolik admi-
nistrativy a zákon o sociálních službách. 
Mnoho organizací čerpalo informace ze 
zahraničí, ale zároveň jsme byli generace, 
která neumí jazyky, tak se začalo překlá-
dat. Dovážely se i pomůcky ze zahraničí. 

Čtvrtek je v Tyfloservisu, kde pracujete, 
ambulantním dnem. Jak v tom vašem 
olomouckém probíhá běžný den?
Běžné dny jezdíme do terénu za klienty do 
místa jejich bydliště. Já pracuji s klienty na 
Olomoucku v dosahu MHD, jako vedoucí 
mám na starost provoz střediska a řadu 
administrativních úkolů, takže se zdržuji 
více ve středisku. Kolegyně jsou zase téměř 
většinu pracovní doby mimo středisko, 
u klientů. Ráno se potkáme, podíváme se 
na e-maily, poslechneme si zprávy na zá-
znamníku a rozprchneme se ke klientům. 

Máme týdenní rozvrh, kde je uvedeno, 
kdo, kam a za jakým klientem jede. Ve stře-
disku pracujeme tři a každá se věnujeme 
svým klientům. Máme je rozdělené podle 
regionů, kam jezdíme. Jedna z kolegyň má 
Jesenicko a Prostějovsko, druhá Šumpersko 
a Přerovsko. Některým klientům se věnu-
jeme dlouhodobě a setkáváme se s nimi 
většinou jednou týdně, pokud navštěvují 
některý kurz (např. kurz sebeobsluhy, kurz 
prostorové orientace a samostatného po-
hybu, kurz nácviku psaní všemi deseti na 
klávesnici, kurz výuky podpisu nebo kurz 
výuky čtení a psaní Braillova bodového 
písma). Mohou navštěvovat souběžně i dva 
kurzy – např. učit se chůzi s bílou holí a dále 
dovednosti z oblasti třeba vaření. S někte-
rými se setkáváme nárazově nebo krátko-
doběji, pokud potřebují nácvik některé dílčí 
dovednosti (např. naučit se ovládat nějaký 
nový spotřebič, třeba mluvící teploměr, 
diktafon apod.), nebo se naučit nějakou 
novou trasu (třeba do nově objeveného 
obchodu, k lékaři apod.).

Čtvrtky jsou ambulantní, kdy se zdr-
žujeme ve středisku a věnujeme se ob-
jednaným klientům především v oblasti 
rehabilitace zraku. Přicházejí většinou 
starší lidé s očními diagnózami, jako 
jsou věkem podmíněná makulární de-
generace, degenerace sítnice, glaukom, 
katarakta nebo diabetická retinopatie. 

Z hlediska medicíny jim většinou už 
oční lékaři nemají co nabídnout, takže 
si k nám přicházejí vyzkoušet speciální 
optické pomůcky, se kterými by ještě 
mohli číst. Máme k dispozici velkou škálu 
optických pomůcek od zvětšujících 1,7× 
až po zvětšení 15×. Pokud někdo již ne-
vidí ani přes optické pomůcky, přicházejí 
na řadu kamerové lupy, které pracují na 
elektronickém principu a zvětšují až 
padesátkrát. Smutné je, když si někdo 
přijde pro lupu a odchází s bílou holí, 
protože už nevidí ani přes optickou po-
můcku, ani přes kamerové lupy.

Klienti se k nám objednávají, na kaž-
dého máme přibližně hodinu a stihneme 
jich za den většinou šest. Kolegyně se 
střídají a pracují každá se třemi. Pro mě 
osobně je zážitek poznávat jednotlivé kli-
enty a často jejich průvodce, někdy přijde 
i celá rodina. Je zajímavé sledovat, jak se 
chovají. Někteří mají citlivý respektující 
přístup – je vidět, že si na svého příbuz-
ného udělali čas a chtějí mu najít pomoc. 
Někteří spěchají, poposedávají, mobilují. 
Žijeme v uspěchané náročné době. 

Příchozí zrakově postižení si odnášejí 
nejen doporučení na optickou pomůc-
ku, ale často celou řadu námětů a dopo-
ručení. Jak například rychle a spolehlivě 
rozlišovat mince hmatem, jak si doma 
označit pračku, když nevidí na ovládací 
prvky, kde si zařídit zvukové knihy apod.

Úzce spolupracujeme s očními lékaři, 
s optiky a optometristy. Čekací doba 
na rehabilitaci zraku je 14 dní až měsíc, 
u sociálně rehabilitačních kurzů je čekací 
doba mnohem delší. Třeba i půl roku. 

Naše práce je krásná v tom, jak je 
pestrá. Dostanete se do různých ves-
niček a měst, poznáte různé lidi, jejich 
životní příběhy, povahy, různá prostředí.

Jak podpořit člověka, který ztratil 
zrak, a co je dobré pro začátek vědět?
Velmi důležité je životní nastavení – když 
je někdo optimistický nebo aktivní a vidí 
naději, snaží se pokračovat. I když ztratí 
zrak, dál bojuje. Záleží také hodně na 
tom, jaké má zázemí a v jakém věku zrak 
ztratí. Dost těžký je střední věk, kdy je 
člověk v rozjetém vlaku, má děti, rodinu, 
je jejím živitelem a dělá důležitou práci. 
Ztrátou zraku má dojem, že najednou 
ztratí kompetence na všech frontách.

Na druhou stranu máme hodně 
klientů, převažující kategorií jsou senioři, 
kteří vědí, že tělo přirozeně stárne, včet-
ně očí, a kteří jsou si vědomi toho, že ke 
stárnutí tento projev patří. I tak to někteří 

„Mnohdy lidé žijí spíše život, jaký si myslí, že se od nich očekává než život podle svých 
skutečných představ a přání. Je skvělé, pokud se jim to podaří změnit,“ říká ke své práci 
supervizorky Veronika Haiclová.
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nesou velmi těžce. Uvědomujeme si to 
v momentech, když nám mnozí říkají, že 
se celý život těšili na to, jak si budou číst, 
a najednou si knížku už nepřečtou, nebo 
si střádali klubka, jak budou plést, ale už 
na takovou práci nevidí. Důležité je dělat 
věci v životě, dokud můžeme, a nečekat 
na okamžik nazvaný až někdy.

Pokud člověk ztrácí zrak postupně, je 
to jiné, než když jej ztratí naráz. Postupná 
ztráta znamená postupnou adaptaci, prá-
ci s pomůckami. V drtivé většině je takový 
člověk schopen zvládat běžný život. Když 
ze dne na den vidíte najednou tmu, máte 
pocit, že nemůžete vůbec nic. Někdy exis-
tuje velký důvod a motivace, proč situaci 
zvládnout co nejlépe. Měli jsme u nás 
třicetiletého klienta, který náhle přišel 
o zrak, měl dvouletou holčičku a chtěl jí 
číst pohádky. Naučil se v rekordním čase 
bodové písmo a doopravdy jí pak četl. 

Hlavní podpora je v tom, být si vědom 
toho, že člověk, který ztrácí nebo ztratil 
zrak, může i nadále pěstovat koníčky, 
pracovat, starat se o sebe i blízké, radovat 
se ze života, ale jinak než dřív. Je tedy dů-
ležité, aby mohl v mnoha oblastech po-
kračovat v životě, který žil dřív. Pokud byl 
např. milovníkem plavání, měl by vědět, 
jak může v tomto sportu pokračovat dál, 
i když nevidí (může se naučit trasu s bílou 
holí na bazén, orientovat se v interiéru 
bazénu, plavat podél lajny). Pokud rád 
vařil, může i teď, ale pomaleji, s využitím 
pomůcek a hmatu. Hlavně že se dokáže 
postarat sám o sebe – a to je třeba mu 
umožnit. Dát mu důvěru, prostor, mít 
s ním trpělivost a podpořit ho v důstoj-
ném životě, kde má své důležité místo. 

Jakou roli hraje zázemí?
Rodina může sehrát různou roli. Důležité 
je, chovat se k člověku po ztrátě zraku 
pořád stejně, respektovat ho, nechat 
ho pokud možno zastávat dále svou roli 
v rodině, dělat si věci po svém a pomalu, 
mít trpělivost a občas shovívavost nad 
nějakou nedokonalostí (třeba že oškrá-
bané brambory mají malé nedostatky, 
prádlo není sice vyžehlené dokonale, 
ale vyžehlené je apod.). Je důležité dávat 
věci na svá místa a neměnit je, nenechá-
vat v cestě nebezpečné překážky, zacho-
vávat v domácnosti systém, na který se 
nevidomý může spolehnout, hodně 

komunikovat, podporovat důstojnost 
a sebedůvěru nevidomého. 

Člověk by měl žít podobně dál tak, 
jak žil doposud, měl by být soběstač-
ný a samostatný, měl by dál chodit, 
kam chce, a dělat, co chce. Měl by mít 
možnost postarat se o sebe, o svou 
domácnost. Všechny tyto dovednosti 
jsme schopni jej v Tyfloservisu naučit 
a podpořit jej. Člověk ale musí sám chtít. 

Každý člověk se nachází v jiné životní 
situaci, má jiné možnosti, jinou osobní 
historii, jiný potenciál, jak se se ztrátou 
zraku vyrovnává. Žádná etapa se nedá 
uspěchat nebo přeskočit. 

Řekla bych, že každý náš klient je 
pro nás velkou inspirací. Je potřeba 
vidět výzvy i limity jak nás, tak i klientů. 
Respektovat jejich přání i cestu, kterou 
si vybrali. Někteří se chtějí naučit pokud 
možno všechno a hned, pořídit si všech-
ny pomůcky, na které mají nárok (což je 
někdy moc a my tušíme, že to nemůže 
být zcela dobré). Někdy skoro předběh-
nou sami sebe, vrhají se do něčeho, na 
co ještě nejsou připraveni. Někteří zase 
nechtějí přijmout do svého života vůbec 
nic z toho, co je určeno pro nevidomé 
(a pomohlo by jim to), protože se ještě 
za nevidomé nepovažují, nepřijali tu 
skutečnost (a přitom jimi už jsou).

Kolik má olomoucký Tyfloservis klientů?
Za rok jich je přibližně 230. Číslo zahr-
nuje klienty, kteří využívají rehabilitaci 
zraku (výběr optických pomůcek), i ty, 
které učíme různé dovednosti – bodové 
písmo, nácvik podpisu, chůzi s bílou holí, 
sebeobsluhu nebo psaní na klávesnici. 

Liší se od sebe nějak jednotlivé 
Tyfloservisy v republice například 
nabídkou služeb?
Tyfloservis má jako obecně prospěšná 
společnost krajská střediska podléhající 
centru v Praze. Všichni jsme na stejné 
lodi a na stejné úrovni. Jediný rozdíl je ve 
velikosti středisek a v počtu zaměstnanců. 
Každé středisko má určité prostory, jedno 
vozidlo, jednoho vedoucího a instruktory. 
V menších městech, např. v Jihlavě, jsou 
dva, v Olomouci tři. Může se mírně lišit 
věkový průměr klientů jednotlivých stře-
disek a prostory středisek. V poskytování 
základní sociální rehabilitace jsme určitě 

všechna střediska stejná, drobné odchyl-
ky jsou vidět v aktivitách, které si jednot-
livá střediska volí sama pro zkvalitnění 
nebo zpestření poskytovaných služeb. 
Řekla bych, že olomoucké středisko je 
typické tím, že každoročně pořádáme 
soutěž v sebeobsluze nazvané A je to! 
Nevidomí soutěží v různých disciplínách 
ze života. Vloni rozdělávali oheň, pozná-
vali značky piva, otevírali trezor a počítali 
peníze, třídili odpad. Vše samozřejmě bez 
zrakové kontroly. Letos poskytovali první 
pomoc, loupali vajíčko natvrdo, vyměňo-
vali baterie v budíku, poznávali čerstvost 
potravin a balili spacák do obalu. V jiných 
střediscích pořádají např. kluby zaměřené 
na šití, pečení, vaření, setkávání na zají-
mavá témata (týkající se správné ústní 
hygieny, sexuální problematiky apod.).

V olomouckém středisku máme to 
štěstí a jsme pyšní na to, že jsme pod 
jednou střechou s navazujícími služ-
bami – TyfloCentrem Olomouc, o.p.s., 
prodejnou Tyflopomůcek a oblastní 
odbočkou SONS ČR, z.s. – Sjednocené 
organizace nevidomých a slabozrakých.

Jaké vzdělávání pracovníci  
Tyfloservisu nejvíc potřebují?
Snažíme se o prohlubování znalostí i do-
vedností jak v oblasti rehabilitace zraku 
(u některých klientů se objevují nové, 
neprobádané zrakové vady, např. gene-
tické, se kterými nás seznamují oční lé-
kaři). Musíme mít také znalosti o vadách 
očí obecně, abychom klientům podstatu 
jejich vady dokázali vysvětlit. Z oblasti 
sebeobsluhy učíme klienty vařit, činnosti 
související s domácností a úklidem, péčí 
o děti, drobnější údržbou, ale třeba i šití. 

Nejvíc si vážím toho, že si tyhle čin-
nosti na školeních zkoušíme v podmín-
kách simulované slepoty. Naposledy jsme 
se učili např. z předem připraveného těsta 
smažit poslepu langoše, abychom postup 
pak mohli klientům dobře vysvětlit. 

Jak pozná nevidomý,  
že je langoš upečený? 
Přejede vidličkou po povrchu. Zjistí tak, 
že není syrový, ale křupavý, jinak by se 
vidlička zabořovala. Další zásada je ta, 
že by nevidomý měl dělat vždycky jen 
jeden langoš, jeden řízek, obecně připra-
vovat jen jednu věc. Nemůže na rozdíl od 
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vidícího kombinovat, protože nepozná, 
jestli je jeden řízek upečený víc, nebo 
míň. Platí taky to, že nevidomý si musí 
nachystat všechny ingredience dopředu 
a pak teprve vařit, aby vše stihl, zatímco 
vidící si při smažení cibulky teprve třeba 
může připravovat zeleninu. Znamená 
to, že nevidomý má všechno dopředu 
promyšlené a nachystané. 

Jaké zásady jsou nejdůležitější u nevi-
domých při vaření?
Nejprve se klient učí orientovat ve své 
kuchyni. Jak je rozmístěna pracovní plocha, 
dřez, varná deska, uložené nádobí a po-
traviny, lednička, mikrovlnka, odpadkový 
koš, utěrky, chňapky. Je důležité, aby např. 
uložení nádobí a potravin zůstávalo stejné 
a nikdo je neměnil. Samozřejmě je ideální, 
pokud si nevidomý zařizuje kuchyň sám 
k obrazu svému. Další velká oblast jsou 
spotřebiče, které nevidomý při vaření 
využívá – samozřejmě sporák nebo varná 
deska, mikrovlnka, ruční šlehač apod. Je 
důležité, aby je důkladně poznal nezapo-
jené, naučil se rozložit, složit, zapojit, bez-
pečně používat. Přiznám se, že tato oblast 
je i pro mě jako instruktora, když sleduji 
nevidomého, jak šlehá, napínavá. Veškeré 
spotřebiče, které používá nevidomý, by 
měly být stabilní, jednoduché na ovládání 
a údržbu a pochopitelně bezpečné. Je 
potřeba dodržovat bezpečnostní zásady, 
jako např. nesahat na ně mokrýma rukama, 
nepracovat s volnými dlouhými rukávy, ne-
dávat nádoby s horkým obsahem na kraj 
pracovní desky. Je pochopitelné, že je pro 
nevidomé těžké manipulovat s prskajícím 
rozpáleným olejem, že může být někdy 
problém dobře odhadnout, kdy už je maso 
upečené apod. Roli opět hraje motivace. 
Když někdo rád jí a nebojí se pustit se do 
vaření, uvaří a upeče skoro všechno, na co 
si vzpomene, jen ho to stojí víc času a úsilí. 

Jak jste na tom s administrativou? 
Nejen pomáhající profese jí mohou 
být v současné době zahlceny.
Jsem pro čestnost a pravdivost a domní-
vám se, že efektivní zápis např. o průběhu 
služby s klientem je důkazem toho, že se 
s ním pracuje a jak, i toho, že klient existuje. 
Na druhou stranu bych si přála, abychom 
údajů mohli zapisovat míň a jednodušeji. 
Dále je velmi zatěžující administrativa spo-

jená s žádostmi o dotace, projekty apod. 
Je pravdou, že na klienty máme čím dál 
méně času a administrativy přibývá. Když 
máme nového klienta a věnujeme mu 
hodinu času, další hodinu vyplňujeme 
administrativu spojenou s jeho přijetím 
do naší služby. To je pravda a je to smutné. 

Vážím si proto toho, že v Praze máme 
organizační a metodické centrum, 
kde nám kolegové dělají metodickou 
podporu, pomáhají nám zpracovávat 
projekty a žádosti o dotace, zasílají nám 
informace o nových trendech týkajících 
se problematiky zrakově postižených, 
jsou nám oporou a můžeme se na ně 
obracet, s čím potřebujeme. 

Tyfloservis slavil minulý rok 25 let.  
Co by nejvíc potřeboval?
Je dobré, když lidé vědí, že se na nás 
mohou obracet. Již 25 let vykazujeme 
kvalitní práci a srovnatelná služba na 
území republiky neexistuje. Zjedno-
dušeně se dá říci, že pomáháme lidem 
naučit se žít ve tmě. Další služby pro 
dospělé zrakově postižené pak posky-
tují např. TyfloCentra a SONS ČR, z.s., 
které se zaměřují na jiné potřeby ne-
vidomých a slabozrakých.

Určitě by nám pomohla větší finanč-
ní stabilita, abychom nebyli nuceni opa-
kovaně psát žádosti o finance, podávat 
projekty, shánět sponzory, pořádat 
sbírky, což je administrativně i časově 

velmi náročné. Všechen ten čas bychom 
raději věnovali přímé práci s klienty.

Byla bych taky ráda, kdyby byl vidět 
reálný objem naší práce. Teoreticky se 
to nezdá, ale prakticky není 230 klientů 
malé číslo. Do čisté práce se nepočítá 
příprava, ale ta je její nedílnou součástí. 
Když máte za den dva klienty, učíte je 
třeba čistého času čtyři hodiny, další 
práce je nepřímá. 

Abych to přiblížila konkrétně –zavolá 
třeba klient, že je z Hranic a že by se chtěl 
naučit trasu z domu k lékaři. Jedete za ním 
do Hranic, obhlédnete místo, kde lékař 
sídlí, a musíte třeba ze čtyř možných cest 
promyslet tu nejlepší. Klientovi předsta-
víte dvě anebo taky všechny trasy, on si 
vybere, která je pro něho nejsrozumitel-
nější, nejbezpečnější, nejpříjemnější a pak 
jej teprve trasu začnete učit. Podle toho, 
jak je trasa dlouhá a náročná, se ji možná 
nenaučíte zdaleka za jedno setkání. Když 
to časově sečtete, zabere vám tato přípra-
va mnoho času, který je ale považován za 
nepřímou práci s klientem. 

Hmatové knihy

Jaký byl první dojem z první hmatové 
knihy, kterou jste vytvořila, a kdy jste 
na tento nápad přišla? 
Studovala jsem speciální pedagogiku 
a hned v prvním ročníku jsme absol-

Tvoření hmatových knih – pokud na ně někdo nespěchá a není jich moc – považuje Veronika 
Haiclová za jeden ze způsobů relaxace.
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vovali exkurze do různých zařízení, kde 
jsme se potkávali s tělesně, sluchově, 
mentálně nebo zrakově postiženými. Na 
základě toho jsme si měli od druhého 
ročníku vybrat, kterou pedii budeme 
studovat. Mě zaujali nevidomí. Zajímalo 
mě, jak člověk poznává svět, když nevidí.

V běžných mateřských a základních 
školách se to vždy hemžilo a hemží 
nástěnnými obrázky, pracovními listy, 
ilustrovanými učebnicemi. U nevido-
mých dětí jsem to tenkrát (což bylo 
v roce 1987) na exkurzích ve školách 
pro nevidomé postrádala. Učitelé si tyto 
pomůcky vyráběli doslova na koleně, 
běžně dostupné hmatové knihy nikde 
ke koupi nebyly.

Hmatové obrázky jsem proto začala 
dělat už na vysoké škole. S odstupem 
času to vidím trošku s nadhledem, 
protože jsem razila heslo, které sice 
razím dodnes, ale tehdy jsem je hnala 
do důsledků – že všechno musí být 
z materiálu, ze kterého dotyčný předmět 
skutečně je. Když to byl strom, šla jsem 
sbírat kůru, když to byla kočka, hledala 
jsem nápodobu kožešinky. U kočky 
jsem šla tak daleko, že jsem jí dala jako 
drápky své ostříhané nehty. Domeček 
měl v okně kytičku, na střeše anténu, na 
plotě stála slípka – detailů bylo až moc. 

Snažila jsem se co nejpoctivěji realitu 
převést do hmatové podoby, ale čím 
víc jsem se zabývala potřebami nevi-
domých, tím víc jsem zjišťovala, že čím 
méně, tím lépe. Lepší je propracovaný 
obrázek s velkým reliéfem a zajímavým 
materiálem než hromada detailů. 

Jaké hlavní vlastnosti by hmatová 
knížka měla mít?
Dítě u ní musí mít zážitek, ale musí se 
i něco naučit. Autor knihy pro vidící děti 
může kočku ztvárnit v tisíci legračních 
a krásných podobách, ale když si ne-
vidomé dítě sáhne na kočku v knížce, 
musí se podobat opravdovému tvaru 
kočky. Moje představa, ne obecný 
trend nebo návod, je ta, že jejímu tvaru 
má dominovat nějaký prvek. Všechna 
zvířata jako pes, kočka nebo králík mají 
totiž čtyři nohy a hlavu. Je potřeba 
udělat významný, typický detail. Kočka 
má obrovské vousy, pes obojek, kráva 
vemeno, koza bradu a tak dál. 

Pro dítě je příjemné, když bude 
ovečka z „ovečkové“ kožešinky. Domek 
by neměl být z molitanu, ale z tvrdého 
materiálu. Někdo šije látkové knihy z růz-
ného materiálu a volí různé povrchy, ale 
osobně v nich vidím rozpor v materiálu 
a skutečnosti. Když je v knize zlá postava, 
třeba čarodějnice, měla by být z mate-
riálu nepříjemného na omak, třeba ze 
smirkového papíru.

U obrázku se snažím i o to, aby na 
něm byl reliéfní prvek, kterým se dá 
hýbat. Pes má vodítko, které můžete 
přitáhnout, ovečka má ucho, které 
můžete chytit. 

Chtěla bych ještě zdůraznit, že obrá-
zek si někdo s dítětem musí prohlížet, ne-
stačí mu dát knížku jen tak do ruky. Pokud 
dítě v životě v ruce hmatový obrázek ne-
drželo, je to pro něj změť kartonů. Dobré 
je začít tím, že se dítě naučí, co je čára, co 
je kolečko, tj. jednoduché základní tvary. 
Každý obrázek se, když to zjednodušíme, 
skládá z geometrických tvarů – zvíře je 
v podstatě obdélník a soustava dalších 
tvarů. Velmi záleží na tom, jak obrázek 
uchopíte do ruky a zda jej správně přečte-
te. Jde o to, jak je situovaný, aby jej člověk 
nečetl vzhůru nohama. 

Kolik času vytvoření hmatové knihy 
zabere?
Když mám koncept u knihy promyšlený, 
zabere mi asi šest hodin, takže za den 
vytvořím knížku včetně textu. Knížku 
je dobré dělat v klidu, když vás to baví. 
Pokud by bylo knih víc zaráz a dělal by 
člověk dvě až tři za den, nebyla by v tom 
už radost. Když jich děláte pět až dvacet 
po sobě, je to i fyzicky náročné. 

Uvažovala jste o tom, že byste se při 
výrobě knih s někým spojila?
S knížkami jsem začala na studiích 
a spíš z legrace. Když jsem byla už 
starší, na mateřské, rozhodla jsem se 
v jejich vytváření pokračovat. Týden 
poté, co jsem získala živnostenský list, 
mě ale oslovil Tyfloservis s nabídkou 
práce. Vypadalo to, že sotva jsem 
s knížkami začala, tak jsem s nimi 
skončila, ale ve volných chvílích jsem 
se téhle činnosti věnovala dál. 

Na mateřské jsem zároveň po-
chopila, že vyrábění těchto knih je 

tak pracné, že se jimi nedá uživit. 
Navíc nemám obchodního ducha. 
Taky mi připadá nespravedlivé, že 
zatímco zdravé dítě si koupí knížku 
za dvě stovky, reálná cena knížky 
pro nevidomé je 1500 korun (i víc) 
jen proto, že takové knížky nejsou 
a jejich výroba je náročná. Prodávala 
jsem je nejvíc za 830 korun, přišlo mi 
nevhodné cenu navyšovat. Těší mne, 
že o hmatové knihy začaly projevovat 
zájem i zdravé děti a různá výchovně 
vzdělávací zařízení.

Zkoušela jsem různé varianty. Byla 
jsem v životě v situaci, kdy jsem potře-
bovala vytvořit víc kusů. Zjistila jsem ale, 
že mi nevyhovovalo dát někomu část 
práce vzhledem k organizační nároč-
nosti. Hodně práce dalo nachystat veš-
kerý materiál, šablony, všechno vysvětlit 
a stavit se pro výsledek. Pomáhaly mi 
kamarádky na pracáku nebo na mateř-
ské, které udělaly vždycky všechno, jak 
nejlépe mohly, ale výsledek nevypadal 
tak, jak jsem si představovala. Další čas 
mě stál doupravovat si knihy podle 
sebe. Jsem asi hrozně náročná. Navíc 
když tři různí lidé vystřihují krávu, je 
pokaždé jiná. 

Už několikrát se chtěl se mnou 
někdo spojit, nabídnout mi spolupráci, 
ale zabýval se tímto tématem z jiného 
pohledu, chtěl výrobu urychlit. Strojová 
výroba se mi ale nelíbila, přála bych si, 
aby to pořád byla ruční práce. 

Z hmatových knih se nestal trend, 
řekla bych, že jich není dostatek do 
dneška. Nedá se tedy říct, že by existo-
vala země skvěle vybavená hmatovými 
knihami.

Existuje materiál, na který děti sahají 
nerady? 
Je to individuální, ale všimla jsem si, že 
některé děti moc nemusí lepivé a ně-
které drsné materiály. Hmatová kniha 
by obecně neměla lákat k tomu, aby ji 
děti olizovaly nebo jedly a měla by být 
zdravotně nezávadná. Má omezenou 
životnost a jedna ze zásad proto je, že 
všechno v ní musí dobře držet.

Za rozhovor poděkovala Eva Klapalová
Foto: Eva Klapalová
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ZAJÍMAVOSTI   překlad: redakce

ZAJÍMAVOSTI  
Z DOMOVA  
I ZE SVĚTA
Na VUT v Brně analyzují 
chování řidičů za 
volantem

Brýle pro sledování pohybu očí 
(eye tracking) nejsou na světovém trhu 
žádnou novinkou. Jejich původní účel 
pro marketingový výzkum se velmi brzy 
rozšířil i do dalších sfér a v současnosti je 
mimo jiné používá Vysoké učení technic-
ké v Brně k analyzování chování řidičů za 
volantem na běžných silnicích. 

„Ukazujeme lidem záznamy z reál-
ných jízd a vnímání řidičů. Jednotlivé 
záznamy analyzujeme a zjišťujeme 
například dobu pozorování objektů ve 

zpětných zrcátkách, styl přejíždění přes 
přechody pro chodce nebo sledování 
dopravního značení,“ vysvětluje Kateřina 
Bucsuházy z VUT.

Na základě získaných dat je možné 
zjistit, zdali je přechod pro chodce 
vhodně provedený, jestli řidič vnímá 
chodce už z dálky, nebo ho ruší přebytek 
dopravního značení, případně reklam-
ních ploch. Kromě toho se mohou data 
používat ve znaleckých posudcích.

„Eye tracking se snažíme propojit 
i s dalšími nástroji. V současnosti napří-
klad analyzujeme reakční dobu řidiče, 
kterou lze rozdělit na tři fáze. První je 
optická, potom psychická, což je doba 

potřebná k tomu, aby si člověk uvědo-
mil, na jaký podnět reaguje a jestli musí 
zabrzdit, nebo přidat plyn. Třetí fáze je 
svalová, tedy skutečná reakce,“ pokračuje 
Kateřina Bucsuházy.

Na reakční dobu člověka za volan-
tem má vliv řada aspektů, nicméně 
v průměru je prodleva mezi optickou 
a svalovou fází jedna sekunda. „Nejkratší 
reakční dobu má člověk ve 20 až 30 
letech. U dětí je nejdelší, ale postupně 
se zkracuje a řekněme po třicítce se 
zase pozvolna natahuje. Nutno po-
dotknout, že opravdu záleží na dalších 
faktorech – třeba zaměstnání. Pokud 
je člověk řidičem z povolání a denně 
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reaguje na situace na silnicích, bude mít 
reakční dobu rapidně nižší,“ upozorňuje 
Bucsuházy.

Projekt sledování pohybu očí má 
široké využití. Například v Rakousku 
se aplikuje na vybrané úseky silnice 
a podle výsledků se řeší vhodnost 
umístění dopravního značení nebo 
se navrhují úpravy, aby si řidiči značek 
vůbec všimli. 

Ručně malované čočky 
na vzestupu

S tím, jak narůstá povědomí o mož-
nostech ručně malovaných čoček, 
zvyšuje se i poptávka po tomto výrobku. 
Firma No7 Contact Lenses proto rozšiřu-
je své služby v tomto segmentu jak pro 
terapeutické, tak pro umělecké účely. 

Speciální sci-fi efekty a realistické 
proměny barvy očí jsou nejnovějším 
počinem v portfoliu této firmy. Její čoč-
ky nosí superhrdinové ve filmu X-Men, 
Jenna Colemanová v seriálu o královně 
Viktorii, postavy v hororovém seriálu 
Penny Dreadful nebo Tom Cruise ve 
válečném filmu Valkýra, přičemž další 
postavy čekají ve frontě.

„Z obchodního hlediska počet ručně 
malovaných čoček stoupá – nejde jen 
o jejich využití v televizi nebo ve filmu, 
ale i pro terapeutické účely, protože 
se zvyšují požadavky na to, aby umělé 
čočky vypadaly stejně jako ty pravé. 
Tento segment navýšil spektrum našich 
výrobků, proto jsme taky vložili podstat-
né množství finančních prostředků do 
rozšíření naší laboratoře v Hastingsu,“ 
říká Danny Pepper, obchodní a marke-
tingový manažer firmy.

Mnoho zakázek od očních oddě-
lení v nemocnicích na čočky, které se 
vyznačují precizní malbou, poodhaluje 
tragické příběhy.   

„Někteří pacienti jsou po nehodě, jiní 
mají vrozené vady, albinizmus, poranění 
duhovky, rohovky nebo heterochromii. 
Někdy se čočky používají k vylepšení 
vzhledu při strabizmu nebo jako kosme-
ticky přijatelný okluzor, kterým se elimi-
nuje dvojité vidění u pacientů s diplopií. 
Ručně malovanou čočkou poškození 
překryjeme a tím, že její vzhled sladíme 

se zdravým okem, se potlačí jakékoliv 
deformace. Pracujeme podle fotografií 
a používáme velmi jemné štětce na 
měkké čočky. Někdy je to práce tak 
delikátní, že pracujeme jen s minimem 

štětinek,“ objasňuje Lee Adams, který se 
na čočky ve firmě No7 Contact Lenses 
specializuje jako malíř.

Redakce

obr. 1  Kontaktní čočky se malují štětcem 
podle fotografií a používají se nejen 
ve filmu, ale především k terapeu-
tickým účelům.

obr. 2  Ručně malované čočky nosil 
 dánský herec Mads Mikkelsen 
v bondovce Casino Royale...

obr. 3  ... nebo také britský herec Warwick 
Davis ve všech dílech filmového 
megahitu o Harrym Potterovi.

1

2

3
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Mikrofotografie, elektronová 
mikroskopie, hydrobiologie, 

filmování pomocí dronu, vedení 
fotografických workshopů... to 
je jen několik z mnoha činností, 
kterým se věnuje Petr Jan Jurač-
ka. Je vědeckým pracovníkem 
katedry ekologie Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy v Pra-
ze, kde učí techniky přírodověd-
né fotografie a  mikroskopie. 
Fotografoval na Kilimandžáru, 
v Grónsku, Mongolsku, jižní Afri-
ce, Ugandě... Za sérii mikrofoto-
grafií motýlích křídel získal zlatou 
medaili International Photogra-
phy Awards (v  USA), vystavuje 
samostatně i  kolektivně, publi-
kuje v mezinárodních vědeckých 
časopisech. Jeho fotku jezera 
Bajkal si na obálku své knihy 
vybral spisovatel Paulo Coelho. 
Z  peněz, které za fotku dostal, 
si koupil svůj první dron. V roce 
2016 natáčel pomocí dronu jako 
první na K2, druhé nejvyšší hoře 
světa. Let s dronem uskutečnil 
ve výšce 6334 metrů.

Jakou úlohu ve Vašem životě  
hraje zrak?
Jsem profesionální fotograf se specia-
lizací na mikrofotografii, zrak je tak pro 
mě bezesporu naprosto nejdůležitějším 
smyslem. Jeho úloha je, řekl bych, tak na 
úrovni plic, srdce či jater.

Co Vás v poslední době uhodilo  
do očí?
Klacek, šutr a pak taky prst mojí dcery. Asi 
bych si neměl ty brýle vůbec sundávat…

Jaká kniha, obraz, fotografie či jiné 
umělecké dílo Vás v poslední době 
oslovily?
Bude to znít asi blbě, ale kniha, kterou 
jsem s přáteli napsal. Je to totiž moje 
prvotina, tak jsem z toho celkem takovej 
dojatej…

Kdy Vám naposledy oči zářily  
nadšením?
Mám to štěstí, že září nadšením každý 
den. Jsem totiž děsně „nadchávací“ 
typ, co má děsně „nadchávací“ práci. 
Takovéto dětské „jú“ tak ze mě vypadává 
skoro denně.

Co (nebo koho) byste střežil jako oko v hlavě?
Jsem na cestách zvyklý střežit jako oko 
v hlavě všechno, o co nechci přijít. Takže 
vlastně všechno.

Kdy je podle Vás potřeba mít oči 
na stopkách?
Kdykoliv mi někdo nabízí slevu na cokoliv. 
Většinou je to totiž nějaká kulišárna.

Nad čím přivíráte oko a nad čím 
naopak ne?
Když někdo trpí nějakým zlozvykem.  
Já totiž trpím všemi.

Otevřel Vám někdy někdo oči?
Těch bylo! Od rodičů přes všechny moje 
profesory na univerzitě… ale nejvíc asi 
moje dcery. 

Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?
Slušným chováním. Člověk by řekl, že to 
není mnoho, ale slušných lidí je na světě 
pořád méně a méně.

Existuje výjev, na který nikdy nezapomenete?
Východ slunce nad grónským ledovcem, 
mléčná dráha nad K2, duha nad Leso-

Jak to vidí fotograf
PETR JAN JURAČKA
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them a pak velký šutr nad mou hlavou 
v Austrálii těsně před tím, než se urval 
a natrhl mi víčko.

Krása je v oku toho, kdo ji vnímá. Na co 
Vy se nejraději díváte?
Na prsa mé ženy.

Co Vás obvykle upoutá na první pohled?
Reklama na točenou zmrzlinu.

Jaké místo na světě podle Vás stojí za 
vidění?
Všechna. Fakt! V poslední době mě 
hodně překvapilo Kilimandžáro anebo 
Ekvádor. Ale tak jako tak – kdekoliv člo-
věk je a je tam rád, stojí to za to.

Které místo v české krajině je pro Vás 
nejmalebnější? 
Určitě České Švýcarsko, nic podobného 
u nás prostě není. Však svůj název do-
stalo od švýcarských malířů, kterým tolik 
připomínalo domov.

Má podle Vás strach velké oči?
Ty největší! Ale taky se do nich dobře 
trefuje a není tak velký problém mu je 
prostě vypíchnout.

Co je pro Vás největší zloděj času? A co 
rád děláte, když máte moře času?
Já jsem neměl skutečně volný čas už 
hodně dlouho, natož moře. Ale kdybych 
jej měl, asi bych chtěl dělat to samé, co 
dělám teď. Totiž fotit, točit, bádat a lézt 
po skalách.

Dokáže Vás něco dojmout až k slzám?
To se mi obvykle stane několikrát denně. 
Začíná to obvykle u snídaně, když na 
sebe jedna dcera vyleje pití a druhá se 
pokecá jogurtem. Jen se v sobě mísí slzy 
štěstí a bezradnosti.

Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
To bych asi nikdy nerad. Bylo by pak 
všechno jasný a spousta věcí by ztratila 
význam. Třeba pojišťovnictví. Ale zase by 
člověk ušetřil, to je fakt.

V kom vidíte hrdinu?
Ve své ženě. Já bych to na jejím místě 
dávno zabalil…

Co byste podnikl jako neviditelný?
Obešel bych všechny letištní kontroly 
a vlezl do letadla mířícího do Francouz-
ské Polynésie. Tam bych se totiž fakt rád 

podíval, ale letenky jsou velmi drahé. 
A protože by mě nikdo neviděl, pronesl 
bych si na palubu sud piva.

Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Tak, že bych v nich nevypadal jako tydýt. 
Ale to je prakticky nemožné.

Jaký vhled a  poučení Vám dává Vaše 
práce?
To nejhlavnější asi je, že stejné věci pod 
různým světlem vrhají různé stíny. Takže 
dokud člověk neprozkoumá to či ono ze 
všech myslitelných úhlů, neměl by se ve 
svých závěrech ukvapovat.

Co je podle Vás očividné?
Že svět byl stvořen s dobrým úmy-
slem.

Kdy jste naposledy přišel – viděl – zvítězil?
Před dvěma týdny v Itálii ve stolním 
fotbálku, když jsem hrál proti svým 
dcerám. Ještě totiž nedosáhnou dobře 
na ty táhla, tak jsem si je pěkně povodil. 

Za rozhovor poděkovala redakce
Foto: z archivu Petra Jana Juračky
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STRÁNKY OÚS   autorka: Ing. Alexandra Kováčiková

OPTICKÁ ÚNIA  
SLOVENSKA INFORMUJE
Pozvánka na  
Kongres očných 
optikov a optometristov 
Slovenska 

Predstavenstvo Optickej únie Slo-
venska všetkých srdečne pozýva na 
13. kongres očných optikov a optomet-
ristov Slovenska, ktorý sa bude konať od 
13. októbra do 15. októbra 2017 v hoteli 
Ski & Wellness Residence Družba**** 
v Jasnej v Nízkych Tatrách. 

Už druhý rok po sebe sa bude kon-
gres konať v zrekonštruovaných priesto-
roch hotela Družba****. V minulom roku 
boli pre nás veľkorysé priestory hotela 
Družba**** milým prekvapením, takže 
sme sa rozhodli opäť zrealizovať kongres 
v týchto priestoroch. Nemalou mierou 
k tomu prispela aj spokojnosť hostí 
kongresu s výnimočným gurmánskym 

zážitkom, ktorý pre nás hotel pripravil. 
Hostia boli taktiež veľmi spokojní aj 
vynoveným a zväčšeným Wellness cen-
trom Four Seasons. Sme radi, že môžeme 
účastníkom kongresu ponúknuť okrem 
trojdňového vzdelávacieho maratónu 
aj takéto relaxačné zážitky, ktoré hotel 
Družba**** ponúka, navyše v prekrás-
nom malebnom prostredí Nízkych Tatier, 
tesne pod severným úpätím Chopku.

Pripravte sa na odborné 
prednášky aj spoločenský 
program s tombolou

Odborný program začne v piatok 
13. októbra 2017 od 10.00 hodín blokom 
odborných prednášok a workshopov. 
Témy prednášok sa každoročne snaží-
me aktualizovať, aby boli stále pútavé 
a pozdvihovali našu odbornú úroveň. Aj 
v tomto roku pribudnú ďalšie slovenské 

optické legendy do Siene slávy očných 
optikov a optometristov Slovenska. 
Odborný program bude pokračovať aj 
počas celej soboty. 

V sobotu vo večerných hodinách 
program kongresu vyvrcholí spoločen-
ským posedením pri hudbe a dobrom 
jedle. Zlatým klincom sobotného večera 
bude ako vždy tombola, už tradične bo-
hatá vďaka sponzorom kongresu a OÚS. 
V nedeľu 15. októbra 2017 účastníkov 
kongresu čaká snem Optickej únie 
Slovenska.

Vážení kolegovia a vážené kolegy-
ne, chceli by sme vás aj touto cestou 
pozvať na túto výnimočnú akciu, ktorá 
sa koná na Slovensku pre optikov a op-
tometristov vždy len raz ročne. Využite 
túto jedinečnú príležitosť načerpať 
nové vedomosti z nášho odboru, 
stretnúť sa s kolegami a priateľmi, nad-
viazať nové kontakty a zároveň relaxo-
vať. Radi privítame aj kolegov z Čiech. 
Bližšie informácie o kongrese vám 
budú k dispozícii v dohľadnej dobe 
v písomnej aj elektronickej podobe. 
V prípade potreby ohľadne informácií 
o kongrese môžete kontaktovať aj 
kanceláriu OÚS na e-mailovej adrese 
kancelaria@ous.sk. 

Tešíme sa na skoré stretnutie s vami 
v Jasnej v Nízkych Tatrách!

Ing. Alexandra Kováčiková
členka predstavenstva OÚS
Foto: www.druzbahotel.sk/fotogaleria/

Slovenskí optici a optometristi sa v októbri stretnú v hoteli Družba**** v Demänovskej doline.
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OPTOMETRIE   autoři: Bc. Přemysl Kučera, Bc. Eliška Lapková

BINOKULÁRNÍ 
KONTROLA  
VYŠETŘENÍ  
ASTIGMATIZMU
Velikost a  osu výsledného 

korekčního cylindru mohou 
ovlivnit změny, které nastávají při 
odkrytí clony po monokulárním 
subjektivním měření. Binokulární 
vyšetření astigmatizmu do blízka 
přináší ještě výraznější potřebu 
úpravy sférocylindrické korekce. 

Binokulární pohled do blízka způ-
sobuje změny výsledného korekčního 
cylindru kombinací několika faktorů na 

úrovni okulární a dále z příčin souvi-
sejících se změnou úhlu, pod kterým 
protnou osy vidění pravého a levého 
oka korekční čočku. V článku jsou před-
staveny výsledky měření refrakčního 
deficitu padesáti probandů s využitím 
binokulární kontroly astigmatizmu do 
dálky i do blízka.

Brýlová korekce pravidelného 
astigmatizmu stanovená na základě 
monokulárního vyšetření se může 
u většiny vyšetřovaných jevit jako 

dostatečná. S ohledem na fyziologické 
změny, které nastávají při zapojení 
binokulární spolupráce očního páru 
a při respektování nezměněné pozice 
brýlových čoček, je nutné zdůraznit 
potřebu binokulární kontroly astig-
matizmu do dálky i do blízka. Při od-
krytí clony po monokulárním vyšetření 
astigmatizmu do dálky však může 
docházet k nepatrné změně pozice 
oka, a tudíž změně ve velikosti a ose 
astigmatizmu, resp. ke změně korekč-
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ního cylindru. Měření astigmatizmu 
binokulárně není prováděno rutinně 
a často ani jako kontrola měření 
refrakčního deficitu po klientových 
stížnostech na předepsanou brýlovou 
korekci. Při pohledu do blízka dochází 
u očního páru k ještě výraznějším 
změnám. Oční synkinéza je doplněna 
o další oční pohyby a změna osy a ve-
likosti astigmatizmu je pak souhrnem 
všech těchto faktorů. V následujícím 
textu jsou popsány důvody, které změ-
ny osy a velikosti korekčního cylindru 
do dálky a do blízka způsobují. Dále 
se článek věnuje prezentaci výsled-
ků výzkumu zaměřeného na danou 
problematiku včetně představení 
metodiky vyšetření a doporučení pro 
optometrickou praxi.

Teoretická východiska

Při odkrytí clony umístěné před 
jedním z očí dochází u fyziologického 
binokulárního vidění k mírné úpravě 
pozice pravého i levého očního bul-
bu. V ojedinělých případech dochází 
kromě vertikálního a horizontálního 
posunu i k rotační změně. Jednou z pří-
čin je přítomnost heteroforie a s tím 
související oční dominance. Dominant-
ní (fixující) oko přebírá vedení očního 
páru a oko nedominantní (případně 
heteroforické) může vykazovat známky 
změny pozice ve všech směrech.

Čím více se nedominantní oko 
podílí na vidění očního páru, resp. 
čím méně je upozaděno, tím méně 
se projeví změny v jeho pozici po 
odkrytí monokulární clony. Na druhou 
stranu: čím méně se oko podílí na 
společném vidění, tím spíše dochází 
ke změně jeho pozice. Ovšem: menší 
vliv na binokulární vidění snižuje 
výsledné projevy obtíží. Tato premisa 
společně s poměrně malým efektem 
změny velikosti a osy astigmatizmu 
při binokulární kontrole ( jak bude dále 
potvrzeno výsledky studie) pozitivně 
ovlivňuje spokojenost klientů s korek-
cí astigmatizmu stanovenou pouze 
monokulární metodou. Podobně, ale 
ještě s větší mírou úspěchu s mono-
kulárním vyšetřením astigmatizmu, 

tomu bude u pacientů s anizooxyopií, 
ať už z amblyopických nebo jiných 
příčin. Vynechme z výčtu stavů, kte-
ré minimalizují binokulární změny 
pozice bulbu (bulbů), supresi jed-
noho z očí, případně vyšetřovaného 
monokula. Silným argumentem pro 
binokulární kontrolu astigmatizmu je 
náklon sférické nebo sférocylindrické 
korekční čočky. Při pohledu oka sklo-
něnou brýlovou čočkou dochází ke 
změně efektivních dioptrických hod-
not této čočky a ty mohou význam-
ně ovlivnit kvalitu vidění. Jedná se 
v podstatě o astigmatizmus šikmých 
paprsků. Vnitřní (oční, senzorickou 

a centrální) příčinou změny pozice 
oka při binokulární kontrole astig-
matizmu na dálku je při podrobnější 
analýze jen torze oka, vertikální a ho-
rizontální změny se manifestují až 
pohledem přes skloněnou brýlovou 
čočku. Můžeme tedy konstatovat, 
že nekompenzovaný pantoskopický 
a panoramatický náklon mění účinek 
brýlové čočky a indukuje astigmatiz-
mus. Změna pantoskopického úhlu 
(případně navození retroskopického 
úhlu) indukuje astigmatizmus podle 
pravidla, změna panoramatického 
úhlu indukuje astigmatizmus proti 
pravidlu. Kompenzaci náklonu brý-

obr. 1  Binokulární kontrola vyšetření astigmatizmu do blízka.

obr. 2  Graf četnosti změny osy astigmatizmu při binokulárním vyšetření do dálky  
(n = 100).
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lové čočky lze někdy provést decent-
rací, dále výpočtem nebo rozšířením 
a zpřesněním vstupních parametrů 
pro výrobu brýlových čoček.

Několik studií dokazuje binokulární 
změny korekčního cylindru i experi-
mentálně. Ve studii z roku 2014 Anders, 
Kolbe a Degle prokázali u 43 % probandů 
změnu astigmatizmu vyšší než 0,125 dpt 
a u 42 % vyšetřovaných došlo ke změně 
osy astigmatizmu o více než 3°. 

Absence akomodačního binoku-
lárního vyvážení v postupu vyšetření, 
nebo snad dokonce jednostranné 
překorigování myopa či nedokori-
gování hypermetropa je další po-
tenciální příčinou navození mírného 
sférocylindrického deficitu. Akomo-
dace nemusí nabývat pouze sféric-

kých hodnot. Ve studii, ve které byli 
vyšetřováni klienti s vlastním astig-
matizmem o velikosti 1 dpt a méně, 
se projevil astigmatizmus průměrně 
o velikosti –0,036 cylindrické dioptrie 
v ose 176° na každou předsazenou 
zápornou spojnou čočku o velikosti 
jedné dioptr ie  (R adhark r ishnan, 
 Charman, 2007).

Pohled do blízka je provázen oční 
synkinézou, jejíž součástí je akomo-
dace, konvergence a mióza. Zároveň 
dochází k excyklorotaci bulbů a zpra-
vidla také k depresi, při které směřuje 
pohled dolů. Astigmatická akomodace 
se řadí mezi monokulární endogen-
ní příčiny změny astigmatizmu do 
blízka, stejně tak jako excyklorotace, 
ke které dochází při konvergenci. 

Deprese a změna pohledu nazálním 
směrem indukuje astigmatizmus šik-
mých paprsků. Konvergence navozuje 
astigmatizmus proti pravidlu, deprese 
a akomodace podle pravidla.

Metodika vyšetření

Abychom prokázali změny ve sta-
novení astigmatizmu monokulárně 
a binokulárně na dálku a do blízka, byl 
proveden výzkum. Úkolem bylo na-
vrhnout metodiku a provést vyšetření 
astigmatizmu do dálky monokulárně 
a binokulárně a zaznamenat případné 
rozdíly. Další část se zaměřovala na vyšet-
ření astigmatizmu do blízka a porovnání 
této refrakce s refrakcí po binokulární 
kontrole do dálky. Cílem bylo zjistit roz-
díly v refrakčním deficitu.

Vyšetření probíhalo v laboratoři 
optometrie Fakulty biomedicínského 
inženýrství ČVUT v Praze s použitím 
LCD optotypu umístěného ve vzdále-
nosti šest metrů. LCD optotyp nebyl 
konstruován pro binokulární vyšetření 
astigmatizmu (nejednalo se o optotyp 
umožňující 3D refrakci). Dále byla pou-
žita zkušební brýlová obruba a zkušební 
brýlové čočky (obr. 1). Výzkumný vzorek 
byl tvořen probandy s věkovým rozpě-
tím 19 až 28 let a astigmatizmem o ve-
likosti nejméně 0,5 dpt alespoň na jed-
nom z očí. Vyšetření astigmatizmu do 
dálky a do blízka podstoupilo celkem 
50 subjektů, z toho u dvou probandů 
byl přítomen smíšený astigmatizmus, 
u pěti složený hypermetropický astig-
matizmus, u 43 byl zjištěn myopický 
astigmatizmus. Vybráni byli pouze 
probandi bez akomodačních poruch.  

Pro objektivní refrakci byl využit 
autorefraktokeratometr. Zkušební 
brýlová obruba byla centrována podle 
otočného bodu oka a byla nastavena 
nulová inklinace. Byl zaznamenán mo-
nokulární a binokulární visus naturalis, 
případně vizus s habituální korekcí. Po 
stanovení nejlepší sféry byl subjektiv-
ně vyšetřen astigmatizmus pomocí 
Jacksonova zkříženého cylindru a bo-
dového testu se zvýšeným důrazem 
na přesné stanovení osy korekčního 
cylindru. Binokulární akomodační 

obr. 3  Graf četnosti změny velikosti astigmatizmu při binokulární kontrole do dálky  
(n = 100).

obr. 4  Graf četnosti změny osy astigmatizmu mezi binokulární kontrolou do dálky  
a do blízka (n = 100).
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vyvážení bylo určeno pomocí zaml-
žovací metody a také polarizačního 
třířádkového testu. Přítomnost fúze 
byla ověřena Worthovými světly na 
dálku a pro stanovení heteroforie byl 
použit Schoberův test. Vizus byl do 
refrakční karty zaznamenán monoku-
lárně i binokulárně.

Binokulární kontrola do dálky byla 
provedena Jacksonovým zkříženým 
cylindrem a jako testová značka sloužil 
bodový test. Nevyšetřované oko bylo 
zamlženo spojnou čočkou o velikosti 
+0,75 dpt a u druhého oka byla zkon-
trolována správnost velikosti a osy 
cylindru. Stejně se postupovalo i při 
vyšetření druhého oka. 

Binokulární kontrola do blízka byla 
prováděna na 40 cm pomocí Jackso-
nova zkříženého cylindru a kulatého 
znaku (písmeno O odpovídající vizu 
0,63). Velikost a osa astigmatizmu 
byla stanovena, aniž by bylo nevy-
šetřované oko zamlžováno. Zamlžení 
plusovou čočkou by nebylo vhodné 
s ohledem na akomodaci a opakní 
sklo by velkou měrou penalizovalo 
oko nevyšetřované.

Výsledky

Výsledky binokulární kontroly osy 
astigmatizmu na dálku nepřinesly 
změnu u 57 očí ze sta, u 21 očí nasta-
ly změny osy astigmatizmu o 4°–7°, 
17 očí vykázalo změnu o 2°–3° a u pěti 
očí byla prokázána změna větší než 8° 
(viz obr. 2).

Při binokulární kontrole astigmatiz-
mu do dálky nebyla prokázána změna 
velikosti astigmatizmu u většiny mě-
řených očí (92 %). U osmi očí pak byla 
zjištěna změna o velikosti 0,25 dpt. Roz-
díly mezi monokulárním a binokulárním 
vyšetřením velikosti astigmatizmu do 
dálky ukazuje graf na obr. 3.

Při porovnávání změny refrakce 
u binokulární kontroly astigmatizmu do 
dálky oproti kontrole astigmatizmu do 
blízka byly zjištěny statisticky významné 
změny v ose a velikosti astigmatizmu. 
U 43 vyšetřovaných očí byla změna osy 
astigmatizmu větší alespoň o 2°. Z toho 
u 31 očí byly naměřeny změny osy vyšší 

o čtyři a více stupňů. Na jednom z očí 
byla zaznamenána změna větší než 
11° (obr. 4). Rozdíly mezi binokulárním 
vyšetřením velikosti astigmatizmu do 
dálky a do blízka byly naměřeny u 29 očí, 
z toho u 15 očí o 0,25 dpt a u 14 očí 
o 0,5 dpt (obr. 5). 

Závěr 

V článku byl popsán postup vyšet-
ření astigmatizmu a jeho binokulární 
kontroly do dálky a také průběh vyšet-
ření při ověřování správnosti osy a veli-
kosti astigmatizmu do blízka. Na základě 
teoretických poznatků bylo vyšetřeno 
50 probandů s pravidelným astigma-
tizmem nejméně 0,5 dpt alespoň na 
jednom z očí.

Z výsledků experimentální části 
vyplývá, že vyšetření astigmatizmu do 
dálky se nezanedbatelně liší ve změně 
osy a nepodstatně ve velikosti astig-
matizmu za binokulárních podmínek 
oproti vyšetření monokulárnímu. Také 
bylo potvrzeno, že u vyšších hodnot 
počátečního astigmatizmu nastávaly 
větší změny v ose astigmatizmu.

Při vyšetření do blízka byla zjištěna 
změna v ose a velikosti astigmatizmu 
oproti binokulární kontrole do dálky. 
Bylo potvrzeno, že při zvyšující se 
počáteční hodnotě astigmatizmu do-
cházelo k větším změnám ve velikosti 
astigmatizmu do blízka při binokulární 
kontrole.

Shrnutí a doporučení pro 
praxi optometristy

Binokulární kontrolu vyšetření 
astigmatizmu není potřeba zpravidla 
provádět při absenci jednoduchého 
binokulárního vidění. Při anizooxyopii 
nelze jednoznačně říci, zda binokulárně 
astigmatizmus stanovovat či nikoli. 
Vodítkem pro rozhodnutí by mohla být 
spíše přítomnost suprese než výrazně 
nižší vizus jednoho z očí. 

Velký význam má binokulární kon-
trola astigmatizmu při špatné snášen-
livosti cylindrické korekce nebo při 
významnějších změnách předpisu. 
Dalším důvodem bude kromě vyso-
kých ametropií nově předepsaná nebo 
změněná prizmatická korekce, operace 
okulomotorických svalů, dlouhodobější 
zrakový trénink a refrakční (především 
intraokulární) operace.

Kontrola astigmatizmu do blízka 
a její binokulární nadstavba se dopo-
ručuje převážně z důvodu výrazných 
akomodačních a konvergenčních 
změn. Zaostření do blízka může in-
dukovat akomodační astigmatizmus, 
konvergence a deprese navozuje 
ast igmatizmus š ikmých paprsků. 
Další změnu přináší torzní pohyby 
očí (extorze). 

Monokulární a binokulární kontro-
lu astigmatizmu do blízka provádíme 
ve stejných případech jako u vyšet-
ření na dálku, dále u nerovnoměrné 
addukce pravého a levého oka při 

obr. 5  Graf četnosti změny velikosti astigmatizmu mezi binokulární kontrolou do dálky 
a do blízka (n = 100).
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konvergenci, výrazném sklopení po-
hledu při zrakové práci do blízka a při 
vysokých korekčních hodnotách. 
Rozdílná prizmatická korekce do dál-
ky a na blízko si binokulární kontrolu 
astigmatizmu do blízka přímo žádá. 
Dalším důvodem mohou být stížnosti 
na předepsanou korekční pomůcku, 
a to dokonce i v případě, že se jedná 
o sférické brýlové čočky.

Pro určení optimální korekce při 
zjištění rozdílných hodnot refrakčního 
(cylindrického) deficitu lze upřednost-
nit hodnoty zjištěné binokulárně do 
dálky, hodnoty binokulárně zjiště-
né do blízka, empiricky stanovený 
kompromis mezi korekcí do dálky 
a do blízka nebo zadat individuální 
zhotovení brýlových čoček. Čím větší 
je rozdíl mezi korekcí do dálky a do 
blízka, tím spíše je potřeba diferenci 
zohlednit v brýlové korekci. U pres-
byopů je možné doporučit rozdílnou 
cylindrickou korekci pro jednotlivé 
vzdálenosti ,  individuální progre-
sivní brýle, výjimečně navrhneme 
kombinaci kontaktních čoček a brýlí 
s cylindrickou hodnotou rozdílu astig-
matizmu do dálky a do blízka.

Bc. Přemysl Kučera
katedra přírodovědných oborů,  
FBMI ČVUT v Praze
premysl.kucera@fbmi.cvut.cz  

Bc. Eliška Lapková
FBMI ČVUT v Praze
lapkoeli@fbmi.cvut.cz
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ORTOPTIKA   autorka: Mgr. Zuzana Štěrbová

ČESKÁ  
SPOLEČNOST  
ORTOPTISTEK  
INFORMUJE
Světový den ortoptiky  
se slavil 5. června 2017

V letošním roce oslavila světová 
ortoptika dvě významná výročí a česká 
ortoptika se do oslav aktivně zapojila. 
Každý rok vždy první pondělí v červnu 
se slaví Světový den ortoptiky. V letošním 
roce toto výročí připadlo na 5. června. 
Odborné národní společnosti ortoptistů 
se zapojují do aktivit, které propagují 
obor ortoptiky. V tento den se pořádají 
dny otevřených dveří v ortoptických 
ordinacích a v rámci těchto akcí jsou 
nabízena vyšetření pro pacienty zdarma. 
Nejčastěji jsou to screeningová vyšetření 
zraku malých dětí, vyšetření poruch 
binokulárních funkcí nebo třeba jen 
některá z vyšetření, například vyšetření 
prostorového vnímání (stereopse) nebo 
vyšetření barvocitu apod. Záleží na kaž-

dé ordinaci, jakou formu si zvolí. V někte-
rých zemích se kolegové prezentují třeba 
i na veřejných prostranstvích ve městech 
(na náměstích, v pasážích), kde rozdávají 
kolemjdoucím propagační materiály 
s informacemi o tom, co je ortoptika 
a čím se zabývá. V České republice se 
do oslav zapojila řada ortoptistek, které 
propagaci své profese pojaly velmi od-
vážně. Dny otevřených dveří probíhaly 
hlavně v Praze, regionální deníky otiskly 
články a rozhovory a v neposlední řadě 
ty odvážnější kolegyně poskytly rozho-
vory v médiích.

Padesáté výročí 
založení IOA

Druhým důvodem k velkým osla-
vám v letošním roce je pro světovou 

ortoptiku 50. výročí založení Světové 
ortoptické organizace IOA (Interna-
tional Orthoptic Association). Česká 
společnost ortoptistek (ČSO) je členem 
IOA od roku 2005. Tato organizace byla 
založena v roce 1967 a sdružuje téměř 
12 000 ortoptistů z dvaadvaceti zemí. 
Jejím hlavním posláním je podpora 
celosvětové ortoptiky, vzdělávání a vý-
zkumu. Nedílnou součástí organizace 
je dobrovolnický a výměnný program. 

Jednou za čtyři roky uspořádá IOA 
vědecký kongres, na kterém se pre-
zentují nejnovější vědecké poznatky 
z oboru. Při této příležitosti se pořádají 
workshopy, sympozia a plenární zase-
dání. V loňském roce se konal kongres 
v Rotterdamu a v roce 2020 bude uspo-
řádán v anglickém Liverpoolu. Těchto 
významných událostí se pravidelně 
účastní i české ortoptistky. V letošním 
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roce IOA přijala dvě nové země, obě 
ze severní Afriky – Tunisko a Maroko. 

Setkání ortoptistů 
v Lisabonu

V portugalském Lisabonu se v letoš-
ním roce konala hned dvě významná 
setkání ortoptistů. V květnu nejprve 
proběhlo setkání zástupců evropských 
ortoptistů – OCE (Orthoptistes de la 
Communauté Européenne) a v červnu 
se pak uskutečnilo setkání IOA (Inter-
national Orthoptic Association). Česká 
společnost ortoptistek (ČSO) měla na 
těchto významných akcích rovněž svou 
zástupkyni. Obou zasedání se za Čes-
kou republiku zúčastnila Mgr. Zuzana 
Štěrbová (zvolená reprezentantka za ČR 
pro OCE a IOA).

Na červnové zasedání IOA byli pozvá-
ni bývalí prezidenti a reprezentanti aso-
ciace. Setkání se tak zúčastnilo více než 
60 ortoptistů z celého světa. Pro všechny 
pozvané byl připraven workshop na téma 
Přínos pro obor s podtématy: získávání 
nových členů, zlepšení komunikace, 
propagace oboru, výměnné programy, 
dobrovolnické programy. Česká republika 
na tomto shromáždění obdržela ocenění 
za rozvoj oboru v zemi (konkrétně za ná-
růst členů, registraci ortoptistů, vzdělávání 
ve formě bakalářského studia ortoptiky na 
Lékařské fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně, pořádání odborných konferencí 
a workshopů). 

Letošního setkání v Lisabonu se 
zúčastnili zástupci z celé řady zemí, 
například i z Austrálie, Brazílie, Japonska, 
Jihoafrické republiky, Kanady, Ticho-
mořských ostrovů, USA a také z mnoha 
evropských zemí. Příští zasedání rady 
IOA se uskuteční ve Washingtonu, D.C., 
a zasedání OCE proběhne v Salzburgu. 
Česká republika na těchto jednáních 
opět nebude chybět. Česká společnost 
ortoptistek je na světových odborných 
akcích jediným reprezentantem zemí 
východní Evropy. 

Mgr. Zuzana Štěrbová
předsedkyně ČSO
sterbovaz@centrum.cz
Foto: archiv autorky, IOA, OCE

פיַיערן Oslavovat Vierin Festagier祝います Celebrate Feier Festeggiare Feest

Ċelebrazzjoni 慶祝 γιορτάσουμε Fira Ceiliúradh Firande Juhla Célébrer

احتفل Fiere Celebrar Fest Fiering Uroczystość Fejre Fête  Comemoro

庆祝

Na setkání členů Světové ortoptické organizace v Lisabonu obdržela Česká společnost 
ortoptistek ocenění za rozvoj oboru.
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OPTOMETRIE   překlad: prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

OPERACE 
KATARAKTY 
femtosekundovým  
laserem
V sousedním Německu se 

provádí asi 700 000 operací 
katarakty ročně. Pacienti se 
před operací často radí se svým 
očním optikem a ptají se, co vše 
je k  tomu potřebné, jakou čoč-
ku mají žádat a  jaká výsledná 
refrakce po operaci je pro ně 
vhodná. V  poslední době je na 
místě ještě další zásadní otáz-
ka – zda volit operaci laserem. 

Stále větší počet pracovišť, která se 
zabývají operací katarakty, aktivně na-
bízí nové terapeutické metody operací. 
 Laserová operace je však spojena s vyš-
ším příplatkem. Pacient tedy musí řešit 

otázku, zda tato investice do vidění má 
smysl a zdali je nová metoda dostatečně 
vyzkoušená.

Nároky na výsledky operace po-
stupem doby výrazně stoupají – počet 
operací stále roste a v budoucnu budou 
ještě častější. U mladších pacientů se 
často jedná o formu refrakčního výkonu 
namísto nezbytné operace. Očekává se 
perfektní vidění bez brýlí na všechny 
vzdálenosti.

Je možné lepších a jistějších výsled-
ků dosáhnout pomocí femtosekundové-
ho laseru? Pro koho je laserová operace 
vhodná a pro koho ne? Těmto otázkám, 
na které by měl umět odpovědět i oční 
optik, se věnuje následující článek.

Jak funguje nová 
operační technika?

Doposud se při operaci katarakty 
používala jako metoda první volby fako-
emulzifikace, jejíž postup je následující:
 • anestezie oka;
 • rohovková incize, která umožní im-
plantování čočky;

 • injekce viskoelastického materiálu 
do přední komory, aby se udržela její 
stabilní hloubka a při operaci dosta-
tečná vzdálenost od rohovky;

 • otevření pouzdra čočky (kapsulorhexe) 
jehlou a vytvoření okrouhlého otvo-
ru, kterým se později vloží implanto-
vaná čočka;
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 • opláchnutí čočky roztokem, aby se 
uvolnila od pouzdra (hydrodisekce);

 • rozdělení, rozdrcení čočky a její 
 odsátí ultrazvukem;

 • vpravení nové čočky do pouzdra;
 • odsátí viskoelastického materiálu;
 • okraje řezu je možné uzavřít vodou, 
ale mohou se uzavřít i spontánně.

Při použití femtosekundového 
 laseru je postup v zásadě stejný. Ně-
které kroky však přebírá laser, který 
pracuje s ultrakrátkými optickými 
impulzy. Řezy mohou být tím pádem 
vedeny tak přesně, aby nepoškozovaly 
okolní tkáň. Laser působí již při korne-
ální incizi, řeže přední pouzdro čočky 
a rozmělňuje čočkové hmoty tak, aby 
mohly být ideálně odsáty. Postup je 
tedy následující: 
 • anestezie oka;
 • nasazení prstence na oko a jeho 
naplnění vodou; optika laseru je 
nasazena na prstenec shora a oka se 
nedotýká, aby se zamezilo deformaci;

 • vyměření oka a identifikace vrstev 
optickou koherentní tomografií 
(OCT) nebo Scheimpflugovou 
 kamerou;

 • nastavení operačních parametrů 
(centrace otevření předního  
pouzdra čočky a řezu  
pro čočku);

 • rohovkový řez – tento krok může 
operatér realizovat i ručně – laser 
se v tom případě zapojuje až po 
 otevření přední komory;

 • okrouhlý řez v pouzdru čočky 
 (kapsulotomie);

 • rozřezání čočky na malé částečky;
 • naplnění oka viskoelastickým 
 materiálem;

 • v případě potřeby hydrodisekce 
(není vždy nutná);

 • odsátí částic čočky, jejich další 
 rozmělnění, pokud je třeba;

 • umístění nitrooční čočky  
do pouzdra;

 • odsátí viskoelastického  
materiálu.

Celý výkon trvá asi dvě a půl minuty. 
Přesné změření oka přístrojem umožní 
zohlednit poměry v oku, například sklon 
čočky, a také udržet potřebnou vzdále-
nost od okraje čočky.

Laserové systémy 

Lasery pro kataraktovou chirur-
gii nabízí v současnosti již několik 
firem (například Alcon, Abbott Medical 
 Optics, Bausch + Lomb, LensAR, Ziemer 
 Ophthalmology). Jednotlivé systémy se 
liší zobrazovacími metodami (OCT nebo 
Scheimpflugova kamera), softwarovým 
vybavením, frekvenční třídou a dalšími 
vlastnostmi. 

Výhody a nevýhody

Jaké jsou výhody nových technolo-
gií pro pacienty? Při použití laseru jsou 
všechny důležité kroky operace naplá-

Operace katarakty s použitím femtosekundového laseru trvá necelé tři minuty.
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novány, individualizovány a realizovány 
pomocí počítače. Výsledek je přesný 
a opakovatelný. Možné výhody, ale 
i nevýhody se mohou týkat tří oblastí – 
kapsulotomie, rozmělnění čočky a ro-
hovkového řezu.

Kapsulotomie 

Při použití femtosekundového 
laseru jsou okraje perfektně zaoblené 
a centrované, což umožňuje dokonalé 
umístění IOL v oku. Nehrozí tak její na-
klonění, které způsobuje menší vnitřní 
aberace. Tyto lepší optické vlastnosti se 
projeví především u asférických, toric-
kých a multifokálních čoček.

Významné rozdíly ve vidění při 
srovnání obou operačních technik ne-
mohly být dosud stanoveny. Perfektní 
centrace otevření pouzdra čočky je sice 
technicky možná, existuje však řada 
teorií týkajících se toho, zda centraci 
vztáhnout ke středu zornice či k limbu. 
Mezi oběma variantami je řada odchy-
lek a pevné pravidlo dosud neexistuje. 
Pouzdro čočky je často asymetrické, po-
loha sférické IOL se pak vyrovná rotací. 
Tato možnost existuje jak u manuální, 
tak u laserové kapsulotomie.

Některé studie uvádějí, že pevnost 
pouzdra v tahu při kapsulotomii je 
větší než při manuální kapsulorhexi, 
i když při současné metodě je vysoká 
a dostatečná. Opačné úvahy vycházejí 
ze skutečnosti, že při velkém zvětšení 
jsou patrny husté perforace způsobené 
laserem. Ty jsou podle studií příčinou až 
15krát častějšího výskytu radiálních trhlin 
čočkového pouzdra, které představují 
nejčastější komplikace nové operační 

techniky. Pokud by trhlina zasáhla i zadní 
pouzdro, mohlo by jádro čočky klesnout 
(„utopit se“).

Oční chirurg prim. MUDr. Pavel 
Stodůlka, Ph.D., udává skutečnost ze 
své praxe, že u 1000 laserových operací 
katarakty zaznamenal tři ruptury čočko-
vého pouzdra a že u žádného pacienta 
se čočka „neutopila“.

Rozmělnění  
čočkových hmot

Největší výhodou použití laseru 
je zkrácená doba fakoemulzifikace. To 
znamená, že ultrazvuk nemusí být použit 
vůbec, nebo jen nepatrně. Předpoklad, 
že snížená energie znamená snížení 
ztráty endoteliálních buněk rohovky, 
však dosud není potvrzen. Fragmenta-
ce čočky v dostatečném odstupu od 
zadního pouzdra může ztížit rozdělení 
jádra čočky.

MUDr. Stodůlka udává, že u 2000 pro-
vedených operací nebyla ani jedna čočka 
pro laser příliš tvrdá. Lze jej použít i u zra-
lých katarakt.

Rohovková incize

Rohovkové řezy vedené laserem 
mají dvě výhody : vhodný přístup 
k čočce a volbu řezu vzhledem k astig-
matizmu.

Hlavní řez
Rohovkový řez laserem je dokonale 
stupňovitý, což je ideální pro uzavření 
rány. Současně se vytváří pravidelná 
perforace Descemetovy membrány (je 
podobná perforaci poštovních známek). 

Tato perforace spolu se stimulací okrajů 
rány během operace je možnou příčinou 
často pozorovaného rozestupování 
vnitřních okrajů rány navzdory perfektní-
mu řezu. Sklerokorneální řez není možné 
laserem provést kvůli nedostatečné 
transparenci tkáně.

Relaxační incize
Laser umožňuje precizní astigmatické 
uvolňovací řezy a lze jím provádět 
také intrastromální řezy, které zabraňují 
infekci. Intrastromální řezy mohou vy-
rovnat astigmatizmus od 1,5 do 3,5 dpt. 
Každá rohovková tkáň však na řezy 
reaguje tvorbou jizev odlišně, proto 
nelze výsledek zcela přesně předpově-
dět. Dosud se uvažovalo o tom, že pro 
korekci astigmatizmu jsou lepší torické 
čočky než relaxační řezy.

Umístění laseru
Pro optimální výsledek operace je velice 
důležité přesné umístění laseru na paci-
enta. Tlakem prstence na oko se může 
vytvořit zřasení v zadních oblastech 
rohovky. Laserový paprsek pak může být 
rozostřený, což vede ke stimulaci svěrače 
zornice (musculus sphincter pupillae) 
a následně k mióze (zúžení zornice), která 
znemožňuje použití laseru. Perfektním 
umístěním laseru se zmenší riziko vzniku 
trhlin pouzdra a zvýší se přesnost rohov-
kové incize.

Makulární edém, 
zánět a nitrooční tlak

Riziko makulárního edému je po 
operaci katarakty novou laserovou 
operační technikou poněkud menší, 
výskyt zánětlivých projevů den po 
operaci je dokonce významně nižší. Při 
sledování v průběhu dalších dnů nebyly 
shledány žádné rozdíly. U pacientů 
operovaných laserem bylo poněkud 
menší i prosáknutí rohovky v prvním 
pooperačním dni.

Jako možný problém se ukazuje 
zvýšení nitroočního tlaku v průběhu 
operace. Pokud laser způsobí aplanaci 
bulbu, nitrooční tlak se zvýší. Pokud 
se změní umístění laseru na tekuti-
ně v prstenci, zruší se kontakt mezi 
okem a laserem. Podle jedné studie 

Indikace Kontraindikace

Fuchsova endoteliální dystrofie Hustý, široký arcus senilis

Cornea guttata Rohovkové jizvy

Mělká přední komora Rohovkové zákaly

Marfanův syndrom Rohovka menší než 4 mm

Traumatické poranění pouzdra čočky Kritický glaukom

Stav po perforující keratoplastice Funkční filtrační polštářek u glaukomu

Dětská katarakta Úzká víčková štěrbina

Pseudoexfoliační syndrom Bulbus uložený hluboko v orbitě 

tab. 1  Indikace a kontraindikace laserové operace.
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může takto vzniklé vakuum způsobit 
vzestup tlaku až o 10 mm Hg. Paci-
entům s glaukomem proto laserovou 
operaci nedoporučujeme. Celkově 
je míra komplikací u obou technik 
srovnatelná.

Indikace a kontraindikace 
laserové operace

Indikace

Mezi indikace patří ochrana rohov-
kového endotelu (Fuchsova endoteli-
ální dystrofie, cornea guttata) a mělká 
přední komora. V obou případech je 
endotel rohovky maximálně chráněn. 
Také u pokročilých katarakt, kde by 
muselo být použito velké množství 
fakoemulzifikační energie, je k ochra-
ně okolní tkáně indikována laserová 
operace. Použití laseru je kvůli přesné 
biometrii a preciznosti doporučeno 
rovněž u Marfanova syndromu, kde 
je čočka nakloněna a může být po-
sunuta, stejně jako u traumatického 
postižení pouzdra čočky případně 
i s trhlinami v oblasti  závěsného 
aparátu. Laser může být rovněž použit 
u dětí, protože kapsulorhexe je ztíže-
na velkou elasticitou pouzdra čočky. 
Současně se může provést zadní kap-
sulotomie, aby se předešlo vytvoření 
sekundární katarakty. Dalšími indika-
cemi jsou pseudoexfoliační syndrom 
a stavy po perforující keratoplastice. 
Jizvy jsou v těchto případech zpravidla 
periferněji než v oblasti o průměru 
sedm mm, pro výkon je tedy dostatek 
místa. Všechny operace, při nichž je 
vyžadována dokonalá preciznost, jsou 
indikací pro laser (tab. 1). 

Kontraindikace

Kontraindikacemi pro laserovou 
operaci katarakty jsou úzká zornice 
a snížená transparence rohovky, na-
příklad široký arcus senilis (stařecký 
oblouk), rohovkové jizvy a zákaly. Tím 
je působení laseru blokováno a mohla 
by vzniknout nekompletní kapsuloto-
mie, která může mít za následek trhliny 
pouzdra a další komplikace.

Při šíři zornice čtyři mm a méně 
není použití laseru možné. V takových 
případech je nutné použít prostředky 
k rozšíření zornice nebo operaci provést 
manuálně. Kapsulorhexe může být 
vedena také za duhovkou. U případů 
glaukomu s fungujícím filtračním pol-
štářkem je laserová operace z důvodu 
kolísání tlaku nevhodná, stejně jako 
u jedinců s úzkou víčkovou štěrbinou 
nebo bulbem uloženým hluboko 
v orbitě.

Ceny operačního  
výkonu 

Zdravotní  poj i š ťovny mohou 
schválit úhradu operace katarakty 
femtosekundovým laserem až tehdy, 
bude-li prokázáno, že nová operační 
technika je bezpečnější, přináší lepší 
výsledky a je efektivnější díky vyššímu 
počtu ošetření operatérem a s tím 
spojeným snížením nákladů. Poope-
rační vizus zatím není navzdory oče-
kávání lepší, počet komplikací nepro-
kazuje výrazný pokles ve srovnání se 
stávající fakoemulzifikací a ani doba 
trvání operace není výrazně kratší. 
V současné době pacient v soused-
ním Německu připlácí za laserovou 
operaci jednoho oka asi 1500 eur. 
V České republice není laserová ope-
race šedého zákalu hrazena z veřej-
ného zdravotního pojištění, pacient 
si ji hradí sám. Zdravotní pojišťovny 
hradí odstranění šedého zákalu me-
todou fakoemulzifikace ultrazvukem 
s implantací standardní čočky (např. 
Všeobecná zdravotní pojišťovna hradí 
operace katarakty zdravotnickým 
zařízením tzv. balíčkovou cenou. Ta 
je stejná pro všechna zařízení, kte-
rá mají tento výkon s pojišťovnou 
nasmlouvaný, a je kalkulována jako 
úhrada veškeré péče a použitého 
materiálu, včetně implantovaných 
čoček. Ty jsou zahrnuty do hodnoty 
výkonu jako přímo spotřebovaný 
materiál a zdravotnické zařízení, které 
operaci provádí, musí garantovat, že 
používá jen čočky splňující všechna 
kritéria pro kvalitu a bezpečnost, 
pozn. redakce).

Laserové operace katarakty mají 
velký potenciál. Jedná se o šetrnou 
metodu, při níž se používá méně 
energie, je redukována manuální prá-
ce chirurga a má přesnější výsledky. 
Současná metoda fakoemulzifikace se 
úspěšně používá již řadu let s vynikají-
cími výsledky, které lze těžko překonat. 
Nové metody tak mohou vykazovat 
výrazné zlepšení jen v málo oblastech. 
V budoucnu je možné očekávat použití 
laseru například při zlepšení akomo-
dační schopnosti čočky. Této tematice 
se v současnosti věnuje řada studií.

Tipy pro praxi 
optometristy

Jak může optometrista poradit 
svým zákazníkům, kteří projeví zájem 
o laserovou operaci? Nejlepší možnos-
tí je doporučit jim, aby se obrátili na 
očního lékaře s dotazem, jaké zlepšení 
kvality života lze očekávat při použití 
té či oné operační techniky. Pokud 
se operatér zmíní o lepší integritě 
rohovkových endoteliálních buněk, 
je třeba se jej dotázat, o kolik je nová 
technologie lepší a jaký je její vliv na 
výsledek operace. U výše zmíněných 
indikací, jako jsou dětská katarakta nebo 
problémy s pouzdrem, může laser snížit 
rizika. U ostatních pacientů jsou rizika 
komplikací a výsledky operace u obou 
metod přibližně stejné. 

Z německého originálu přeložila  
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
Grafické podklady: AdobeStock
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VELETRHY   autor: Jiří Erlebach

Dvacátý čtvrtý mezinárodní 
veletrh oční optiky, opto-

metrie a  oftalmologie je sice 
naplánován až na termín od 
9. do 11. března 2018, nicméně 
pořadatelé již zahájili jeho přípra-
vu. Pro zájemce z řad vystavo-
vatelů je připravena přihlášková 
dokumentace, přičemž datum 
uzávěrky, spojené s  cenovým 
zvýhodněním, je stanoveno na 
20. října 2017.

Příští rok opět v pavilonu V 
a s osvědčenými službami

Na co se mohou vystavovatelé i ná-
vštěvníci těšit? „Jsme rádi, že se přesun 
do pavilonu V většině účastníků líbil, 
proto počítáme s touto lokací i pro příští 
ročník,“ řekla ředitelka veletrhu OPTA Ga-
briela Císařová. „Máme kvalitní zpětnou 
vazbu od vystavovatelů i návštěvníků 
a připravujeme další vylepšení, aby 
spokojenost s účastí byla co nejvyšší. 
Určitě chceme opět pozvat Ellen Hae-
serovou, odbornici na trendy, její letošní 
přednášky se setkaly s velkým ohlasem,“ 
doplnila Císařová.

Připravena je také motivační nabídka 
pro vystavovatele. „Příští rok slavíme 
devadesáté výročí založení brněnského 
výstaviště, a proto jsme pro naše vysta-
vovatele připravili takový malý dárek,“ 
uvedla Císařová. „Při objednání větší 
výstavní plochy oproti roku 2016 – ma-

ximálně v rozsahu do 30 % – bude účto-
vána za každý navýšený m2 nad rámec 
objednané výstavní plochy v roce 2016 
polovina ceníkové ceny. Pokud se firma 
neúčastnila v roce 2016, pak bude jako 
základ brána účast v roce 2017.“

Co se týče odborných návštěvníků, 
pořadatelé potvrdili, že o případných 
novinkách je budou včas informovat 
prostřednictvím e-letterů. Nicméně již 
zavedené věci se měnit nebudou, takže 
pro vstup bude možno využít OPTA 
klubovou kartu z letošního ročníku, 
opět se bude konat výstava Design & 
Trend a fungovat bude také Styling 
Point. „O zvýrazněném tématu příštího 
ročníku se intenzivně bavíme se spolu-
pořadatelem veletrhu, Společenstvem 
českých optiků a optometristů. Až bude 
rozhodnuto, určitě se téma promítne 
také do soutěže TOP OPTA a do odbor-
ného programu přímo v pavilonu V,“ 
dodala Císařová. 

Ohlédnutí za uplynulým 
veletrhem OPTA 2017 

Letošní 23. ročník Mezinárodního 
veletrhu oční optiky, optometrie a oftal-
mologie OPTA odrážel příznivou eko-
nomickou situaci oboru. Přestěhoval 
se do prostornějšího a modernějšího 
pavilonu V, čehož firmy využily k rozší-
ření stánků. Ve srovnání s předchozím 
ročníkem obsadily expozice o cca 
400 m² větší plochu (nárůst o 12 %). 

Optimizmus na českém i slovenském 
trhu oční optiky byl znát také v zájmu 
návštěvníků a jejich chuti nakupovat.

Veletrhu OPTA 2017 se zúčastnilo 
159 vystavovatelů a zastoupených firem 
z dvaceti zemí. Jak vyplývá z analýzy 
trhu, na veletrhu byli zastoupeni téměř 
všichni dodavatelé optického zboží do 
České a Slovenské republiky. V expozi-
cích byly k vidění novinky 258 značek, 
především aktuální kolekce brýlových 
obrub a slunečních brýlí, dále korekční 
čočky, kontaktní čočky, optické i oftal-
mologické přístroje a související zboží.

Expozice vystavovatelů navštívi-
lo během tří dnů 5739 návštěvníků 
z 12 zemí, ze zahraničí jich přijelo 615.

Jiří Erlebach
Veletrhy Brno

Foto: Petr Gabzdyl

PŘÍPRAVY veletrhu 
OPTA 2018 odstartovány
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ZE ŽIVOTA ŠKOL autoři: Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D., Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Zástupci českého 
školství
NA KONFERENCI 
V BARCELONĚ
Ve dnech 12. až 14. květ-

na 2017 se ve španělské 
Barceloně konal 9. ročník Kon-
ference Evropské akademie 
optometrie a  optiky (EAOO). 
Jejím hlavním mottem bylo 
vidění a  nové technologie. 
V  rámci konference EAOO se 
uskutečnilo rovněž zasedání 
Evropské komise optometrie 
a  optiky (ECOO) a  také dvou 
španělských oborových or-
ganizací – Spanish General 
Council of Optometry (CGCOO) 
a Official College of Opticians 
and Optometrists of Catalonia 
(COOOC). 

Aktivní prezentace, které zazněly na 
této konferenci (přednášky, workshopy, 
postery), byly zaměřeny především na 
dvě hlavní témata: dopad technologií 
na vidění a výhody, které přinášejí nové 
technologie pro diagnostiku a léčbu 
očních onemocnění. Hlavním cílem 
konfe rence bylo umožnit účastníkům 
přístup k informacím, jež mohou 
aplikovat ve své odborné praxi, dis-
kutovat o této problematice s kolegy 
a využít nové informace v rozvoji své 
kariéry. 

Během konference se mohli zájemci 
zúčastnit přednášek, prezentací výsledků 
studií (zpravidla formou posterů), klinic-
kých workshopů, prezentací ve speciálně 

zaměřených skupinách (Special Interest 
Groups) nebo mohli navázat mezinárod-
ní spolupráci.

Zasedání ECOO zahájilo 
konferenci

Vlastní konferenci předcházelo 
tradiční zasedání ECOO, které se konalo 
již ve čtvrtek. Samotná konference EAOO 
byla zahájena v pátek 12. května před 
polednem dvěma workshopy: Objective 
Screening of Vision and Binocular Vision 
Status in Young Children (autoři Vinuela, 
Ennis, McIlreavy) a Latest Advance in 
Scleral Lens Fitting (Michaud, Wong).
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Od 13.00 hodin následovalo výroční 
zasedání rady EAOO, kde se mimo 
jiné probíralo financování akademie 
v loňském roce, představovaly se plány 
pro letošní rok a volil se viceprezident 
akademie, jímž se stal Nicholas James 
Rumney z Velké Británie. 

Následně vystoupila se svým přís-
pěvkem jedna z hlavních přednášejících, 
Elaine Grisdale z Velké Británie. Přednáška 
Are you a  dispensing dinosaur? What to 
do to avoid extinction pojednávala 
o tom, že 80 % obratu očních optiků 
přichází z prodeje optických pomůcek 
a nikoliv z očních vyšetření. Je tedy 
třeba držet krok s novinkami v oboru 
a technologickým pokrokem.

V dalších místnostech hotelu Bar-
celó Sants, kde se konference konala, 
pak paralelně s úvodní přednáškou 
prob íha ly  p rezentace  v ýs ledk ů 
vědeckých studií, semináře a klinické 
workshopy. Z těch hlavních můžeme 
zmínit například workshop The Role of 
OCT in Clinical Practice (autoři Rumney 
a Dietze) nebo Diagnostic and Mana-
gement of Convergence Insuficiency 
(Eichler, Shabany-Khayyat). 

Během odpolední  přes távk y 
mezi přednáškami a workshopy byly 
prezentovány elektronické verze 
jednotlivých posterů na dvanácti 
LCD panelech.  Tato elektronick á 
forma prezentace posterů byla letošní 
novinkou. Uvidíme, zda se osvědčí 
a bude se používat i v dalších letech. 

Od 17.00 hodin probíhalo další kolo 
prezentace klinických studií a diskuzí 
a uskutečnila se také prezentace tématu 
Low Vision v rámci speciální zájmové 
skupiny. Tuto prezentaci vedla Jen-
nifer Brower s příspěvkem Low Vision 
Case Study of a Patient with Multiple 
Sclerosis.

Večern í  program pok račova l 
uvítací ceremonií v Casa Llotja de 
Mar. V této gotické budově, známé 
také jako La Llotja, byla od roku 1849 
umístěna umělecká škola, kterou 
navštěvovali Pablo Picasso nebo Joan 
Miró. V duchu nových technologií 
jsme měli možnost vidět pomocí 
polar izačních br ýl í  t rojrozměrné 
scény z dalších kulturních památek 
Barcelony. 

Sobotní program 
s českým zastoupením

Sobotní program začal prezentací 
posterů, po níž následovaly přednášky 
Influence of Technology on Vision (Micó), 
Blue Light and its Impact on Ocular and 
General Health (Lawrenson) nebo Smart 
phones… Smart eyes?? (Michaud). 

V odpoledních hodinách jsme prezen-
tovali v posterové sekci výsledky naší 
práce. Jednalo se o studii s názvem 
Near Astigmatism in Relation to the 
Listing´s Law autorů Mgr. Simony Brambo-
rové, Mgr. Pavla Beneše, Ph.D., Mgr. Davida 
Severy a Mgr. Petra Veselého, DiS., Ph.D. 

Sobotní odborný program byl za-
kon čen společenským večerem  CGCOO 
a EAOO v restauraci Barceloneta, která 
je umístěna přímo na mole v Port Vell 
v Barceloně.

V neděli zazněla 
například přednáška 
o chirurgii rohovky

V neděli zahájila program přednáška 
Thomase Hofmanna nazvaná Novel 
Techniques in Cataract, Refractive and 
Corneal Surgery: The Good, The Bad 
and The Ugly. Diplomovaný opto-
metrista Thomas Hofmann založil v roce 
2010 soukromou kliniku ve švýcarské 
Basileji. Věnuje se především výpočtu 
nitroočních čoček, preoperativnímu 
a postoperativnímu managementu. 

Pokračovalo také představení výsledků 
klinických studií, probíhaly workshopy 
a prezentace dalších elektro nických 
posterů. Kompletní seznam všech prezen-
tací mohou zájemci nalézt přímo na 
stránkách www.barcelona2017.info.

Konference byla oficiálně zakončena 
v neděli 14. května jmenováním nových 
členů EAOO.

Celé konference se během čtyř dní 
zúčastnilo přes 700 odborníků, většinou 
ze Španělska a dalších evropských zemí. 
Prezentaci zde ale přednesli také účastníci 
ze zámoří, například Mark Rosenfield, pro-
fesor optometrie z New Yorku. V průběhu 
konference bylo oznámeno místo konání 
jejího desátého ročníku – bude jím ve 
dnech 11.–13. května 2018 chorvatské 

město Pula, kde se zároveň uskuteční 
i další kongres OCCSEE, již čtvrtý v pořadí.

Na závěr můžeme konstatovat, 
že konference byla celkově úspěšná. 
Ukázala, že moderní technologie (smart-
phony, tablety, sofistikované přístroje) 
jsou vhodnými nástroji a pomůckami, 
které pomáhají zlepšit optometrickou 
a optickou praxi. 

Jsme rádi, že jsme se mohli konference 
zúčastnit, neboť jsme měli možnost načerpat 
mnoho inspirace a nových informací, utužit 
stará přátelství a také vytvořit nové kontakty. 
Za rok tedy na shledanou v Pule.

Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.,  
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. 
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně
Foto: archiv autorů

Zdroj: 

EAOO. Barcelona 2017 [online]. c2017. Optom 

Meeting. Academy 2017. [cit. 15.5.2017].  

Dostupné z: http://barcelona2017.info/index.

php?idpagina=1&idioma=ang.

Na zasedání rady EAOO promluvila její 
prezidentka Mireia Pacheco Cutillas ze 
Španělska.

Katedru optometrie a ortoptiky LF  MU 
v Brně zastupoval na barcelonské konferen-
ci také její vedoucí Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
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VELETRHY   autor: redakce

Pařížské výstaviště Nord Ville-
pinte se v  termínu 6. až 

9.  října stane hostitelem již pa-
desátého ročníku veletrhu oční 
optiky Silmo. V jedenácti sekcích 
se představí kompletní nabídka 
výrobků, pomůcek a  služeb 
souvisejících s viděním ve všech 
jeho odnožích – od brýlových 
obrub přes kontaktní čočky, pří-
stroje a  technologie pro optiky 
až po pomůcky pro slabozraké.

Amélie Morelová 
jednohlasně zvolena 
prezidentkou

Novou prezidentkou veletrhu Silmo 
je od letošního dubna Amélie Morelová, 
jejíž rodina podniká v oboru po čtyři 
generace již více než 130 let. Ředitelka ko-
munikace ve firmě Morel převzala vedení 
veletrhu poté, co na začátku roku zemřel 
dosavadní prezident Philippe Lafont.

Ke svému zvolení do funkce uved-
la: „Tato volba představuje čest pro 
celou naši rodinu Morelových a pro 
mě obzvlášť. Je to náročný úkol, kte-
rý Philippe plnil s velkou oddaností 
a profesionalitou. Důvěra a podpora 
vyjádřená všemi členy představen-
stva mi umožní pokračovat v cestě, 
kterou zahájil Guy Charlot, a zajistit, 
aby si veletrh Silmo udržel svou pozici 
v popředí významných mezinárodních 
výstav v oboru oční optiky.“

Podpora vědy a výzkumu

Vědecké sympozium nazvané Aka-
demie Silmo, které se při veletrhu koná již 
od roku 2010, bude opět referovat o ak-
tuálních vědeckých poznatcích v oboru. 

Hlavním tématem letošního sympo-
zia je oslnění a jeho definice, hodnocení, 
faktory životního prostředí i posuzování 
z lékařského hlediska. Přednášky na toto 
téma si připravili odborníci z řad opto-
metristů, oftalmologů i výzkumných 
pracovníků z univerzit a speciálních 
pracovišť ve Švýcarsku, Francii, Itálii, 
Velké Británii i Kanadě. Hovořit se bude 
například o neuronálních základech 
oslnění, měření a kompenzaci aberací 
vyšších řádů pro zlepšení kvality vidění, 
vlivu oslnění při řízení, klinických aspek-
tech a fyziologických příčinách fotofobie 
nebo o měření oslnění a kontrastní citli-
vosti u diabetických pacientů.

Po úspěšné premiéře v loňském 
roce letos Akademie Silmo opět udělí – 
v rámci podpory výzkumu – grant ve výši 
10 000 eur nejzajímavějšímu výzkum-
nému projektu v oblasti optiky a vidění. 
Své práce mohou přihlásit a zasílat jak 
jednotlivci, tak výzkumné týmy. Projekty 
bude hodnotit vědecký výbor Akademie 
Silmo, nejlepší projekty představí jejich 
autoři v září a vítězný výzkumný projekt 
bude vyhlášen a přednesen během 
sympozia ve dnech 7. až 9. října.

V roce 1967 vystavovalo na prvním 
ročníku veletrhu – tehdy ještě ve městě 

Oyonnax – 58 firem na ploše 1500 m2. Po 
padesáti ročnících a přesunu z Oyonnax 
do Paříže v roce 1972 se již na Silmo 
sjíždí na 900 vystavovatelů a plocha pro 
jejich prezentaci činí kolem 33 000 m2. 
Jubilejní padesátý ročník přinese kro-
mě tradičních nabídek také nejedno 
překvapení, mimo jiné bude udělena 
speciální cena k 50. výročí veletrhu pro 
legendární výrobek nebo kolekci. Hla-
sování bude probíhat na webu, kde se 
v září zveřejní fotografie nominovaných 
výrobků a kolekcí, které si vystavující fir-
my zvolily a přihlásily. Speciální ocenění 
k 50. výročí předají pořadatelé vítězům 
při slavnostním ceremoniálu Silmo d‘Or 
v sobotu 7. října 2017. 

Redakce
Foto: tiskové oddělení veletrhu Silmo Paříž

VELETRH SILMO 
oslaví půlstoletí existence
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PAMĚTI OPTIKA   autor: redakce

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

mi osmdesát šest let a  mí 
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 pamět-
níků, 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 1993) 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 
časopisu již třetím rokem. V prvních 
devíti částech hovořil o historii obo-
ru oční optiky od předválečného 
období až do sedmdesátých let , 
o optickém vzdělávání u nás nebo 
o historii výroby kontaktních čoček 
v naší republice. V tomto čísle své 
vyprávění uzavře vzpomínkami na 
některé své přátele i na období po 
sametové revoluci, kdy podnik Oční 
optika, se kterým byl jeho profesní 
život spojený, zanikl. 

Vzpomínka na návštěvy 
ve Finsku

V minulém čísle jsem vyprávěl 
o svém pobytu v USA, kde jsem byl 
na pozvání firmy Coburn v roce 1977. 
V Americe byl mezi ostatními majiteli 
či odborníky zabývajícími se profesí 
optiky z jiných evropských zemí také 
Antero Partanen z Finska. Skamarádili 
jsme se, protože jsme byli stejně staří. 
Uměl perfektně anglicky i německy, 
zatímco moje angličtina byla chabá, 
lepší jsem v němčině, tu umím celkem 
slušně. Když jsem něčemu v angličtině 
nerozuměl, tak mi překládal. Získal si 
mé sympatie hned zkraje cesty, když 
jsme šli v Richmondu do luxusní re-
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staurace na kraji golfového hřiště, po 
kterém jezdily vozíčky s řidičem a roz-
vážely golfisty. V restauraci nás obslu-
hoval černoch ve smokingu, který nám 
nabízel masa, minutky, pití a všechno 
možné. Tam se chodilo na oběd v pět 
odpoledne a jedlo se asi tři hodiny. 
Nejdřív nám dali zeleninový salát a pak 
nosili jídlo. Já jsem si ze zvyku nechal 
salát až k jídlu, ale byl jsem jediný. 
Všichni už dostali hlavní jídlo, pak už 
jedli i sladký a mě nic nedali. Antero 
mi povídá: „Hele, ten salát musíš rychle 
sníst, tady ti nedají jídlo, dokud nesníš 
předkrm.“ Tak mě naučil, že v Americe 
se v luxusních restauracích jí salát jako 
první a ne až k jídlu. 

S Anterem jsme zůstali přáteli, 
přijel v pozdějších letech asi třikrát do 
Prahy a dodnes si píšeme. Byl ředitelem 
firmy Instrumentarium, napůl státní 
společnosti, zabývající se zdravotnickou 
a optickou technikou, která sídlila přímo 
v Helsinkách, vyráběly se v ní též brýlové 
obruby. My jsme měli v podniku též 
malosériovou výrobnu brýlových obrub 
(už jsem o ní dříve psal), a proto jsme 
spolupracovali. 

Služebně jsem tedy i v tehdejší době, 
v šedesátých a sedmdesátých letech, 
jezdíval do zahraničí. Byla to sice „blbá“ 
doba, ale já jsem ji přežil bez následků, 
asi proto, že jsem byl mladej. V padesá-
tých letech, když se zavíralo, jsem byl 
na vojně, takže jsem se naštěstí nemohl 
přimotat do žádnýho maléru, nebyl jsem 
živnostníkem, byl jsem ve svazu mláde-
že... Když v roce 1953 zemřel prezident 
Gottwald, nastoupil po něm Antonín 
Zápotocký a pak Antonín Novotný a po-
litické napětí se trochu uvolnilo. V době 
pražského jara v roce 1968 jsem měl jako 
ředitel dva pasy, soukromý a služební, 
a v tom služebním jsem měl vízum na 
dva roky do všech zemí světa, takže 
jsem nemusel o nic žádat a mohl jsem 
jet kamkoliv. Od generálního ředitele 
SPOFY, pod kterou jsme patřili, jsme měli 
také jako podnik limit na cestování. 

Ve Finsku jsem byl poprvé služebně 
s kolegou Pepíkem Braunem, odborným 
ředitelem z VHJ SPOFA, podruhé už jsem 
tam cestoval sám. Tehdy mě kamarád 
Antero vzal na výlet do Lahti, známého 
střediska zimních sportů. Vzal mě tenkrát 

do sauny. Nejdřív jsme se šli osprchovat 
a hned do sauny, asi na dvacet minut. 
Pak jsme vyšli ven, kde jsme se opláchli 
napřed pod vlažnou sprchou a poté se 
teprve skočilo do studené vody. A tak to 
šlo třikrát dokola. Dostali jsme huňatej 
župan, velkej saunabuřt, kterej jsme si 
opíkali na ohýnku v krbu, pilo se slabé 
pivo (alkohol se v sauně nepije) a po-
vídalo se. To bylo něco na procvičení 
němčiny, slova sama naskakovala!

V Lahti jsem tenkrát poprvé viděl 
švédské stolování, to u nás tehdy nikde 
nebylo. V restauraci jsme zaplatili každý 
asi sto finských marek a mohl jsem 
jíst, co a kolik jsem chtěl. Byly tam na 
stolech krevety, šunky, ryby, sladkosti, 

tak jsme se hrozně přejedli, a najednou 
přivezli na vozíčcích vepřové maso, 
zvěřinu a další dobroty, ale my už jsme 
nemohli! I pro mého finského kama-
ráda Antera to bylo neznámé a nové.

Když jsem se pak z Finska vrátil domů 
do Prahy, měl jsem tam pár dní nato na 
návštěvě optiky z Vídně. Byl jsem s nimi 
na hradě, ukazoval jsem jim Vladislavský 
sál a popisoval jim ho v němčině, pak 
tam přišli další lidé a nahlas spolu mluvili 
a já svým přátelům povídám: „Tady ně-
kdo mluví česky!“ Tak jsem byl zmatenej 
po tom pobytu ve Finsku, kde jsme 
mluvili celou dobu hlavně německy. 
Na Finsko rád vzpomínám, mám z této 
severské země spoustu krásných zážitků.

Josef Navrátil (uprostřed) s Josefem Braunem, ředitelem optických výrob VHJ SPOFA 
(vlevo) a svým dlouholetým finským přítelem Antero Partanenem z Finska (vpravo) při 
návštěvě podniku Instrumentarium v Helsinkách.
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Stranické prověrky 
v období normalizace

V roce 1970 probíhaly stranické 
prověrky (při nichž byla velká část čle-
nů KSČ vyloučena či vyškrtnuta ze stra-
ny; čistkami bylo v letech 1970–1971 
postiženo na 600 000 občanů, pozn. 
redakce) a na mě tehdy napsala udání 
jedna pracovnice ze skladu v našem 
podniku, že prý se stýkám s kapitalisty 
a často jezdím ven za hranice. Kvůli 
tomu udání i vzhledem k tomu, že 
jsem byl ředitelem, jsem musel také na 
prověrku. Měl jsem ale štěstí, protože 
předsedkyní prověrkové komise byla 
žena, kterou jsem znal, Marie Krieglo-
vá. Chodil jsem s ní kdysi do večerní 
školy pro pracující, dálkově jsem čtyři 
roky studoval ve večerní škole ve 
Štěpánské ulici, asi od čtyř do půl 
desáté večer. A tahle Marie Krieglová, 
kádrovačka z ředitelství lékárenské 
služby, tam chodila také a vzájemně 
jsme se doučovali, mě moc nešla 
ruština a jí zase matematika, tak jsme 
si pomáhali a byli jsme kamarádi. Její 
muž byl důstojníkem letectva, později 
přešel k SNB a dělal osobní ochranku 
Rudolfu Slánskému. Když Slánského 
zavřeli, zatkli i jejího manžela. Já jsem 
ale díky ní po letech prošel při stranic-
kých prověrkách. 

Byl jsem šéfem podniku bez půl 
roku třicet let, a po takovou dobu je 
potřeba mít kolem sebe lidi, kteří tě 
podrží. V tehdejší „komunistické“ době 
byla povinnost, aby každý vedoucí 
měl za sebe kádrovou rezervu. Když 
jsem kdysi jel někam s ministrem 
zdravotnictví Jaroslavem Prokopcem, 
bavili jsme se o něčem a on mi řekl: 
„Prosím tě, jakápak kádrová rezerva, 
především se koukám, jak mi ten 
člověk může ublížit.“ A to je hluboká 
pravda. Já jsem to tak bohužel neviděl, 
nikdy jsem neřešil, jak mi kdo může 
ublížit, vždycky jsem spíš hleděl, jak mi 
může pomoct. Kamarádi mi někdy ří-
kávali: „Josef, ty si umíš vybrat lidi, máš 
za sebou partu spolupracovníků, která 
za tebou stojí a která ti maximálně po-
máhá.“ Já bych z těchto lidí jmenoval 
Jirku Zoulka, který by za mě cedil krev. 
Byl to nedostudovaný právník, který 

později vystudoval farmacii a vzal 
si za ženu mladou dámu z rodiny, 
které patřila penicilínka v Roztokách. 
Z různých zaměstnání ho vyhodili 
a nakonec skončil na Ministerstvu 
zdravotnictví v technickém odboru 
a odtud jsem ho přetáhl k sobě do 
podniku Oční optika.  Zaměstnali 
jsme ho jako vedoucího odboru vý-
stavby a modernizace, kde pod jeho 
vedením pracovalo asi deset odbor-
níků, převážně inženýrů a stavitelů, 
kteří zabezpečovali otevírání nových 
provozoven a modernizovali ročně 
asi patnáct až dvacet očních optik. 
Jirka si vážil toho, že mohl působit 
ve vedoucí funkci, neboť vzhledem 
k tomu, že byl takzvaně buržoazního 
původu, zastával vždy jen nevedoucí 
funkce. Bohužel ve svých 60 letech 
náhle zemřel. Po něm jsme získali 
podobného pracovního nadšence 
a skvělého člověka, inženýra Josefa 
Langra, opět z Ministerstva zdravot-
nictví. Díky oběma jsme za více než 
25 let obnovili a otevřeli téměř 400 
očních optik. Dalším takovým spolu-
pracovníkem, který by za mě dal ruku 
do ohně – a já za něj – byl můj eko-
nomický náměstek doktor Bohumil 
Haninger, o kterém jsem hovořil již 
v čísle 2/2016, a mnozí další.

Vzpomínka na Jardu 
Hádka a zlaté brýle  
pro císaře

Byl jsem v šedesátých letech šéfem 
podniku československé oční optiky 
a protože náš podnik měl monopol 
na brýle, obracela se na mě spousta 
lidí a staral jsem se o zrak mnohých 
tehdejších předních politických a spo-
lečenských činitelů. Vybavuje se mi 
z té doby zajímavá historka – tehdejší 
prezident a generální tajemník KSČ 
 Antonín Novotný byl dělnického pů-
vodu a pro brýle si chodil k Jardovi 
Hádkovi do optiky v Jungmannově 
ulici. Jaroslav Hádek byl velmi zajímavý 
člověk, nechal si natisknout vizitku 
„umělecký optik“, protože se staral 
o brýle mnohým umělcům. Dělal brýle 
i Janu Werichovi a chodíval si pro pení-

ze k němu do bytu za jeho manželkou, 
která vždycky říkala: „Tak Hádečku, kolik 
vám dlužím?“ Ne, že by mistr Werich 
byl lakomý a nechtěl zaplatit, ale ne-
nosil u sebe vůbec peníze. K Hádkovi 
chodívala i spousta dalších pražských 
herců nebo třeba i zpěvák Waldemar 
Matuška. 

Prezident Novotný si k němu cho-
dil do optiky pro brýle osobně (tedy 
v doprovodu jednoho člena ochranky 
v civilu) a normálně si stoupl do fronty 
a čekal, až na něj přijde řada. Tenkrát 
bylo v Praze pouze 42 optik a obsluho-
valo se vestoje za pultem – neexistoval 
ještě systém přizpůsobování brýlí 
vsedě, takže zákazníci stáli ve frontě 
u pultu, za pultem byl jeden optik a lidi 
čekali, až je optik obslouží a vybere 
jim brýle. Běda, když tam byl někdo 
pomalejší a čekalo se dlouho, tak lidi 
zezadu fronty křičeli: „Nezdržuj, jdi už, 
my taky čekáme!“

Jednou byl na návštěvě naší re-
publiky habešský císař Haile Selassie 
a chtěl nové brýle, tak ho prezident 
Novotný přivedl k Hádkovi do optiky. 
Císař si vybral kovové brýle, které u nás 
vyrábělo družstvo Mechanika. Prezi-
dent Novotný říkal Hádkovi: „Hele, to 
asi není žádnej moc dobrej materiál, 
co? Udělejte mu je ze zlata.“ A odešli. 
Jenže udělat brýle ze zlata nebylo jen 
tak. Hádek mi volal a říkal mi: „Byl tady 
prezident Novotný s habešským císa-
řem a máme mu udělat od Mechaniky 
brýle ze zlata.“ Telefonoval jsem to ředi-
teli Mechaniky, ale ten oponoval, že to 
nejde. Já říkám: „Ale soudruh prezident 
si to přeje, a musí to být do tří dnů, 
protože za tři dny končí státní návštěva 
toho císaře“. A abych si to „posichroval“, 
zavolal jsem ještě doktoru Závodnému, 
řediteli SANOPSU (státního sanatoria 
pro stranické a vládní prominenty), 
který mě podpořil a okamžitě také 
volal řediteli do družstva Mechanika, 
že ty brýle musí udělat. A skutečně do 
tří dnů byly zlaté brýle hotové. Císař 
si pak pro brýle přišel s ochrankou, 
už bez prezidenta, upřímně děkoval 
a daroval Jardovi Hádkovi na památ-
ku dolar z ryzího zlata. Byl dost těžký, 
velký tak pět centimetrů a byl na něm 
císařův portrét. 
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Přeměna národního 
podniku Oční optika  
na státní podnik

Na závěr svého vzpomínání na pade-
sát let ve službách oční optiky bych se 
chtěl ještě zmínit o přeměně národního 
podniku Oční optika na státní podnik. 
Převážná část hospodářských orga-
nizací v našem státě byly tzv. národní 
podniky (to byla i Oční optika), které 
byly řízeny centrálně podle určeného 
či předpokládaného plánu. Při tomto 
zřízení nemohlo dojít k bankrotu méně 
úspěšných podniků, neboť jejich finanč-
ní prostředky byly z centra vyrovnávány. 
Například náš národní podnik Oční 
optika byl dlouhodobě úspěšný a zis-
kový, a tak nám byl roční přebytek zisku 
ve výši 20–25 milionů korun odebrán 
a prostřednictvím nadřízené organizace 
VHJ SPOFA byl redistribuován farmaceu-
tickým podnikům, které nedosahovaly 
potřebného zisku a neměly prostředky 
na financování své činnosti. 

Vládní orgány chtěly formou pod-
nikového spolufinancování a pře-
stavbou ekonomického potenciálu 
pozvednout úroveň celého hospo-
dářství státu a za tím účelem vydaly 
v roce 1988 nový zákon o státním pod-
niku. Vzhledem k dobrým výsledkům 
v roce 1987 a v průběhu roku 1988 
jsme požádali našeho zakladatele, 
kterým bylo Ministerstvo zdravotnic-
tví, aby převedl národní podnik Oční 
optika již k 1. červenci 1988 na státní 
podnik. V naší nadřízené organizaci 
VHJ SPOFA však v té době nebyla 
dobrá ekonomická situace, a proto 
náš přechod na státní podnik nebyl 
povolen. Bylo nám ale slíbeno, že Mi-
nisterstvo zdravotnictví požádá o jeho 
utvoření k 1. lednu 1989.

Rozdíl mezi národním podnikem 
a státním podnikem spočíval přede-
vším v zabezpečení samofinancování 
činnosti a ustavení orgánů socialistické 
samosprávy. To v podstatě znamená 
volbu rady pracovního kolektivu a vol-
bu ředitele státního podniku. Protože 
jsme byli celostátním podnikem a naše 
provozovny, respektive oční optiky, 
se nacházely na celém území státu 
včetně Slovenska, museli jsme vytvořit 

přípravnou komisi pro volbu dele-
gátů. Měli jsme štěstí, že předsedou 
přípravného výboru se stal vynikající 
optik, výborný organizátor, předseda 
podnikového výboru ROH Jarda Marx, 
který byl vždy duší celopodnikových 
společenských akcí a i ve své pracovní 
funkci ředitele skladů a zásobování si 
vedl výtečně.

V okamžiku, kdy jsme se jako pod-
nik přihlásili o přehodnocení činnosti 
národního podniku Oční optika na 
státní podnik, jsem byl zproštěn funkce 
podnikového ředitele a současně mě 
ministr zdravotnictví pověřil prozatím-
ním vedením n. p. Oční optika až do 
doby zvolení ředitele státního podniku.

V zákoně o státním podniku bylo 
uvedeno, že podnik hradí své potřeby 
či náklady z příjmů získaných přede-
vším ze své podnikatelské činnosti, 
jakož i z dalších zdrojů. Ze svého zisku 
hradí podnik odvody a daně státu 
a zisk zbylý po odvodech využívá sa-
mostatně. To nás jak ve vedení, tak 
při diskuzích v přípravných komisích 
naplňovalo radostnými představami, 
jak se budeme moci ještě více rozvíjet. 
Problém byl v další spolupráci se slo-
venskými očními optiky, neboť v roce 
1989 jsme sice stále byli celostátním 
podnikem, ale mezi státy už to začínalo 
vřít a ačkoliv mnozí slovenští optici 
s námi chtěli nadále zůstat, někteří už 
se chtěli osamostatnit.

Situace v roce 1989  
před sametovou revolucí

Chtěli jsme alespoň v jedné krajské 
správě již od 1. ledna 1990 přejít na samo-
financování, na rozdělování mezd podle 
dosaženého zisku. Již počátkem roku 1989 
jsme se pokoušeli na oční optice 05-03 
v Hradci Králové o brigádní formu odmě-
ňování, totéž jsme zkoušeli i v Bratislavě. 

Ještě v roce 1989 jsme uvažovali 
o tom, že si někteří občané pod patrona-
cí národních výborů otevřou vlastní pro-
vozovnu. Chtěli jsme zkvalitnit strojový 
park v dílnách a protože už v roce 1990 
se změnily finanční přístupy jednotlivců 
i podniků, podařilo se nám získat půjčku 
pro financování modernizace strojového 
parku a již v témže roce jsme dovezli 
z Japonska od firmy  TAKUBOMATIC přes 
90 brousicích automatů. Chtěli jsme 
sjednotit a zkvalitnit zásobování očních 
optik a vybudovat sklad brýlových 
čoček přímo v Dioptře Turnov a sklad 
brýlových obrub v Okule Nýrsko, aby 
zmizelo zbytečné zasílání, přebalování 
a dvojí počítání.

Přípravná komise navrhla a poté 
i prakticky zrealizovala, že jednotlivá 
pracoviště podniku (oční optiky, vý-
roba, sklady, administrativa) zvolila 
172členné shromáždění delegátů, 
které se konalo 21. dubna 1989 v Pra-
ze a zvolilo devatenáctičlennou radu 
pracovního kolektivu.

Josef Braun a Antero Partanen v Helsinkách.
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Do funkce ředitele museli podle 
zákona o státním podniku kandidovat 
nejméně dva uchazeči. Jedním jsem 
byl já, druhým Ing. Jaromír Novotný, 
obchodně provozní náměstek. Volby 
mě osobně potěšily, neboť jsem získal 
důvěru 67 % delegátů, Jaromír Novotný 
získal 27 % a zbytek delegátů nás škrtnul 
oba. Stal jsem se tedy opět ředitelem, už 
ne národního, ale státního podniku Oční 
optika. Jaromír Novotný zůstal obchod-
ně provozním náměstkem a registrova-
ným statutárním zástupcem ředitele.

Rada pracovního kolektivu, která byla 
zvolena v počtu 19 členů z řad delegátů, 
respektive zaměstnanců bývalého národ-
ního podniku Oční optika, byla doplněna 
zástupci Ministerstva zdravotnictví, státní 
nemocenské pojišťovny a Ministerstva 
financí. Ti na svém prvním zasedání zvolili 
předsedou očního optika Petra Táborské-
ho, který o několik let později vydražil oční 
optiku v Praze a stal se jejím majitelem. 

Dění po sametové 
revoluci

V listopadu 1989 došlo ke změně 
politického klimatu a státní struktury 
a tím nastaly změny i v Oční optice. Do-
dnes si pamatuji, jak se na Ministerstvu 
vnitřního obchodu v Pařížské ulici konalo 
setkání Občanského fóra, vystoupilo na 
něm mnoho bouřliváků, v čele byli Jirka 

Los, Aleš Svoboda, Petr Táborský a další. 
Kupodivu proti mě jako šéfovi neměli 
žádné projevy, jejich výstupy byly spíše 
společenské, vůči situaci ve státě a přede-
vším proti komunistické straně jako všude 
jinde, kde se v listopadu „zvonilo klíči“.

Dříve státní a národní kolosy spěly 
k určitému přerozdělení mezi jednotliv-
ce. Diskutovali jsme v podniku o tom, 
jak ještě před privatizací některé menší 
oční optiky dát do takzvaného socialis-
tického pronájmu jednotlivcům. 

V roce 1990 jsme jako první optiku 
dali do pronájmu provozovnu v Praze 
v Revoluční ulici Zdeňce Fialové, která 
si vedla výtečně. Jednou jsem se za ní 
zastavil a ptal se jí: „Zdeňko, co děláš?“ 
Odpověděla: „Pepíku, dělám peníze, ale 
honím se jako blázen.“

Také oční optiku na Václavském 
náměstí 51 (říkalo se jí U koně) jsme 
pronajali pod velkým politickým tlakem 
americké firmě Central European Capital 
Investor. Původně ji chtěli odkoupit 
a argumentovali tím, že tehdejší mini-
str financí Václav Klaus jim na jednání 
tvrdil, že ji odkoupit mohou, i když 
přímé privatizace se cizinci nemohli 
zúčastnit.

Postupně jsme pak začali jednot-
livcům, kteří měli zájem, dávat optiky 
do ekonomického pronájmu. Spo-
čítali jsme, jaký měla ta která optika 
obrat a jaké činnosti a služby nabízela 
a s novými majiteli jsme se rozdělili 

takzvaně padesát na padesát – 50 % ze 
zisku nám (jako podniku Oční optika) 
odevzdávali. Ekonomický pronájem 
optik byl postupně organizován i na 
jiných místech republiky, ale v menší 
míře než v Praze. 

Pro náš podnik i pro mě osobně 
bylo nejbolestivějším okamžikem 
rozdělení Československa, na kte-
rém se v roce 1992 dohodli tehdejší 
předsedové české a slovenské vlády 
Václav Klaus a Vladimír Mečiar. Do-
šlo k rozdělení federálního státního 
podniku Oční optika na dva podniky, 
respektive byl zrušen odštěpný závod 
pro Slovensko a převeden jako celek 
přímo pod slovenské Ministerstvo 
zdravotnictví v Bratislavě. Ředitelem 
byl a zpočátku zůstal Ing. Vojtěch 
Mušitz. Činnost českého podniku 
zůstala řízena českým Ministerstvem 
zdravotnictví a já jsem zůstal ředite-
lem státního podniku v Praze. Odchod 
Slováků nás velice mrzel. My optici 
jsme skutečně vždycky byli jako jedna 
rodina. Náš obor nebyl rozsáhlý, měli 
jsme jednu střední zdravotnickou 
školu v Jablonci nad Nisou a později 
v Brně, vždycky jsme studovali společ-
ně, Češi i Slováci. Rozdělení republiky 
znamenalo de facto likvidaci podniku 
Oční optika. Na české i na slovenské 
straně se poté utvořilo samostatné 
vzdělávání v oboru a přestalo tak 
existovat takové to „bratrství“, kdy se 
Češi a Slováci setkávali na jedné škole 
a vybudovali si tak přátelské vztahy 
na celý život. 

Likvidace státního 
podniku Oční optika 

Od našeho zak ladatele,  tedy 
 Ministerstva zdravotnictví, jsme spolu 
s radou pracovního kolektivu dostali 
pokyn připravit privatizaci veškerého 
majetku státního podniku Oční optika. 
Ve lhůtě do 31. října 1991 jsme tedy 
připravili privatizační projekt podle 
zákona č. 427/1990 Sb., o převodech 
vlastnictví státu k některým věcem 
na jiné právnické nebo fyzické osoby. 
Podle tohoto návrhu pak byly postup-
ně státními privatizačními komisemi 

Jiří Zoulek pracoval v podniku Oční optika jako vedoucí odboru výstavby a modernizace. Byl 
to spolehlivý kolega a dobrý kamarád (na snímku vpravo se Zdeňkem Malíkem, ředitelem 
Severočeské krajské správy).
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prováděny prostřednictvím aukcí 
odprodeje očních optik a dalšího ma-
jetku až do konečné likvidace státního 
podniku Oční optika.

Mnoho optik v aukcích bohužel 
koupili neodborníci. Dnes už je úplně 
jiná doba, obor naštěstí nezanikl a fun-
guje dál. Zlepšilo se školství, optici mají 
v současnosti tři vysoké školy. Ty jsou 
podle mě bohužel zaměřené spíše na 
optometrii, která se učí moc vědec-
kým způsobem. Když jsme si my „staří 
optici“ kdysi přáli optometrii, předsta-
vovali jsme si dokonalého optika, který 
přijme pacienta, vyzkouší zrak, vybere 
mu brýlové obruby a doporučí čočky, 
sám je zabrousí a zhotoví kompletní 
brýle. Provede přezkoušení svalové 
rovnováhy a bude ručit za správné 
dokonalé vidění. Neříkám, že dnes je 
optika horší, ale obor se zjednodušil, 
rozdělil se na optometristy a oční 
optiky a přišlo se také na to, že optik 
už vlastně ani za pultem nemusí být, 
že tam stačí nějaká dáma, která bude 
dělat za pár peněz, řekněme si rov-
nou – prodavačka. V oční optice už 
se nemusí dělat brýle, protože jsou 
velkoobchodní firmy, které zabrousí 
skla, záleží prostě na tom, kdo a jakým 
způsobem oční optiku vede. Není to 
prohra, je to zkrátka dáno novou do-
bou, rozvojem velkoobchodů, novými 
postupy a technologiemi. 

Padesát šťastných let 
v oboru 

Pro mě to byl  hodně dlouhý 
kus pracovního života.  Stál  jsem 
u opětovného založení národního 
podniku v roce 1965, byl jsem prvním 
ředitelem až do rozpuštění státního 
podniku. Do důchodu jsem odešel 
v roce 1993.

Snad nebude neskromné, když si 
dovolím poznamenat, že jsem ve své 
práci našel nejen osobní štěstí, ale 
že moje ředitelování bylo snad také 
štěstím pro podnik Oční optika. Nemys-
lím tím ale, že jsem v čele byl já osobně. 
Mám na mysli to, že v čele podniku byl 
oční optik a i v jiných vedoucích funk-
cích byli odborníci, oční optici a že měl 

obor vždy svou prioritu, na rozdíl od 
jiných podniků, kde vládli ředitelé neod-
borníci dosazení do funkce z pozice 
vedoucí komunistické strany.

To „štěstí pro podnik“ vidím v tom, 
že téměř třicet let byli ve vedení pod-
niku optici, takže se mohly utvářet 
myšlenky, jak zkvalitnit činnost nejen 
podniku, ale celého oboru oční optiky 
v tehdejším Československu. Oční optika 
se postupně stala uznávaným oborem 
díky kvalitní práci a úrovni odborníků.

I když jsme já a moje generace 
očních optiků, mých spolupracovníků, 
neměli takové možnosti jako kolegové 
z jiných vyspělých zemí, přesto jsme se 
snažili obor oční optiky stále posouvat 
na vyšší odbornou i společenskou 
úroveň a že se nám to dařilo, je patrné 

ze současného společenského uznání 
profese očního optika a optometristy, 
jeho znalostí a schopností vystupovat 
sebevědomě na úrovni odpovídající 
jeho vědomostem.

Měl jsem v životě to štěstí, že jsem 
se při své práci potkával a spolupra-
coval s mnoha poctivými, čestnými 
a pracovitými očními optiky i neoptiky, 
kteří se stali mými přáteli a kamarády na 
celý život. Chtěl bych jim vyslovit svou 
úctu a poděkovat za jejich podporu mé 
profesní činnosti i za to, že vůbec byli 
a tím obohatili můj život, ač někteří již 
nejsou mezi námi.

Redakce
Foto: z archivu Josefa Navrátila

Zpěvačce Nadě Urbánkové jsem několikrát dělal brýle. Těmi velkými a barevnými byla proslulá.
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Účast v  evropském finá-
le soutěže společnosti 

 CooperVision FORCE – Student 
of the Year může znamenat 
významný krok směrem ke kari-
éře ve vědě a výzkumu. Letošní 
finále se konalo na konci května 
2017 v  Centru inovací společ-
nosti CooperVision v Budapešti.

Společnost CooperVision 
hostila týmy z devíti 
univerzit po celé Evropě

„Účast v soutěži FORCE mě posunula 
dál a hodně mi pomohla,“ řekl polská stu-
dentka optometrie Izabela Garaszczuk 
po svém vítězství v roce 2016. Jen má-
lokdo by však předvídal úspěch, kterého 
dosáhla ve své kariéře. Izabela se připojila 
k Evropské síti výzkumu problematiky 
suchého oka, platformě pro rozvoj kari-
éry mladých vědců v oblasti zrakových 
věd. Zahájila doktorandské studium 
a naučila se nový jazyk. V dubnu letoš-
ního roku zveřejnila svůj první článek 
v respektovaném odborném časopise. 
Kromě toho prezentovala svůj výzkum 
na mezinárodní konferenci Společnosti 
pro slzný film a povrch oka ve Francii, 
dostala se na výroční sjezd Asociace pro 

výzkum zraku a oftalmologie do USA 
a vystoupila také na 40. klinické konfe-
renci Britské kontaktologické asociace 
(BCLA). „V uplynulém roce jsem si našla 
svoji cestu,“ doplnila Izabela Garaszczuk, 
držitelka titulu Student roku 2016.

Soutěž FORCE umožňuje každoroční 
setkání nejlepších studentů v oblasti 
kontaktních čoček z vysokých škol a uni-
verzit v celé Evropě. Utkávají se v soutěži 
proti sobě, zároveň se však vzájemně 
poznávají, aby v budoucnu prováděli 
a rozšiřovali špičkový výzkum. 

Vítězové národních kol se již tradičně 
sešli na finále soutěže FORCE v Centru 
inovací společnosti CooperVision v Bu-
dapešti, prohlédli si moderní výrobu kon-
taktních čoček, poznali své kolegy z celé 
Evropy a soutěžili o titul Student roku. 

Letošními porotci byli profesor 
James Wolffsohn (z Aston University ve 
Velké Británii), Elena García Rubio (z Ná-
rodního institutu pro optometrii ve Špa-
nělsku), Pascale Dauthuile (prezidentka 
francouzské Asociace očních specialistů 
zaměřených na kontaktní čočky) a Dr. Eef 
van der Worp (z Maastrichtské univerzity 
v Nizozemsku).

Předseda odborné poroty profe-
sor James Wolffsohn vysvětlil přínosy 
pro účastníky i pro optometrii: „Praxe 
založená na důkazech je jádrem op-

tometrické profese a soutěž FORCE je 
jedinečná v tom, že poskytuje příležitost 
studentům z univerzit, kde se vyučuje 
o kontaktních čočkách, nastartovat jejich 
kariéru klíčových vedoucích představite-
lů a profesních tvůrců budoucnosti. Je to 
životní příležitost pro studenty k posílení 
jejich kariéry, ale současně možnost větší 
publicity pro vysokoškolské vzdělávací 
instituce zaměřené na kontaktní čočky.“

Úkolem soutěžících je přednést 
vlastní příspěvek z oblasti klinického nebo 
laboratorního výzkumu a obhájit jej před 
porotou. Finálová témata byla mnohem 
rozmanitější než kdy jindy a zahrnovala 
mnoho oblastí od laboratorních studií 
používajících sofistikované vybavení 
až po jednoduché, ale efektivní on-line 
průzkumy.

Celkovými vítězkami se staly Ales-
sandra Rossi a Sara Picarazzi, studentky 
z Univerzity Milano-Bicocca v Itálii. Pod 
vedením Silvie Tavazzi hodnotily ab-
sorpci líčidel do měkkých kontaktních 
čoček. K ocenění Sary Picarazzi a jejího 
týmu profesor Wolffsohn uvedl: „Tento 
projekt byl originální. Zajímavé a dů-
ležité je vlastní téma a velmi zajímavé 
jsou i výsledky založené na informacích 
a důkazech.“

Českou republiku zastupovaly 
Marie Kodetová a Barbora Hráčková 

Evropské finále  
studentské soutěže
FORCE 2017 



  65

z Masarykovy univerzity v Brně, pod 
vedením Mgr. Pavla Beneše, Ph.D., 
které si položily otázku, zda nositelé 
měkkých kontaktních čoček dělají 
vše správným způsobem. Studie, 
kterou představila Marie Kodetová, 
zkoumala dodržování postupů a péče 
o kontaktní čočky v České republice. 
Marie a Barbora obdržely za svůj 
projekt zvláštní ocenění poroty, stejně 
jako Malgorzata Hadžická z Univerzity 
Adama Mickiewicze v polské Poznani.

Marie Kodetová popsala svoje 
zkušenosti: „Užila jsem si šanci být 
ve finále soutěže FORCE. Soutěž mi 
umožnila setkat se s lidmi z různých 
zemí a získat nové přátele. Můžu po-
rovnat sebe a svůj výzkum s ostatními. 
Tyto zkušenosti by mi mohly pomoci 
být v budoucnu lepší optometristkou. 
Myslím, že toto setkání je skvělé pro 
každého zapáleného studenta.“

Všichni jsou vítězové

Předseda odborné poroty profesor 
Wolffsohn předal ocenění vítězce a bla-
hopřál všem týmům, které se dostaly 
do finále. „Bylo zřejmé, že někdo z vás 
byl nervózní! Všichni jste vítězové. Jste 
všichni tady. A vy všichni si zasloužíte 
zvláštní uznání za to, že jste se dostali 
tak daleko, vyhráli jste své národní kolo 
a velmi dobře jste reprezentovali i tady 
ve finále. Všichni jste opravdu tvrdě 
pracovali,“ řekl.

Vítězný projekt

Sara a Alessandra shrnuly před-
chozí studie, které zkoumaly účinek 
oční kosmetiky na kontaktní čočky. Ve 
vlastní studii in vitro zkoumaly jeden typ 
kosmetiky – práškové oční stíny – a jeho 
interakci s polymery měkkých kontakt-
ních čoček.

Pomocí spektrofotometru změ-
řily vzájemné působení očních stínů 
s měkkými čočkami z pěti různých ma-
teriálů (filcon IV, hilafilcon B, nelfilcon A, 
comfilcon A a enfilcon A). Pro testování 
účinnosti roztoků při odstraňování kos-
metiky byly kontaktní čočky opláchnuty 

víceúčelovým roztokem, fyziologickým 
roztokem a 3% peroxidem vodíku. 
Konfokální laserovou skenovací fluo-
rescenční mikroskopií měřily hloubku 
průniku kosmetiky.

U všech kontaktních čoček byla 
absorpce kosmetiky mnohem vět-
ší než původně očekávaná. Různé 
kontaktní čočky obsahovaly rozdílné 
množství kosmetiky a čas potřebný 
k dosažení maximální absorpce se lišil. 
Hlavním určujícím faktorem se jevil typ 
polymeru – jeho pórovitost a velikost 
ok – spíše než iontový náboj. Odstranění 
kosmetiky záviselo také na typu materiá-
lu a jeho porézní struktuře a na vzájemné 
interakci mezi polymerem a kosmetikou.

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

Profesor James Wolffsohn jako předseda 
odborné poroty vyzdvihl úroveň všech 
zúčastněných studentů.

Sara Picarazzi z Itálie se stala letošní 
vítězkou. Porota ocenila její práci, v níž se 
zaměřila na hodnocení absorpce líčidel do 
měkkých kontaktních čoček.

www.coopervision.cz

Kontaktní čočky 
pro život
v digitálním světě

Představujeme
 NOVÉ  
Biofi nity Energys™
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KONTAKTNÍ ČOČKY  překlad: Mgr. Martin Falhar, Ph.D.

Výzkumní pracovníci Bart John-
son, Dr. Brian Pall a Dr. Charles 

Scales seznamují ve svém článku 
se skutečnostmi, které nám umož-
ní lépe pochopit vliv kontaktních 
čoček na slzný film. Ten je sám 
o sobě inspirací pro vývoj nových 
materiálových technologií.

Slzy udržují zdravý povrch oka 
a vytvářejí nerozptylující optický vstup 
do oka. Bez slz by nevznikal ostrý sítni-
cový obraz, který nám umožňuje ostře 
vidět okolní svět a sebe navzájem. Slzy 
jsou svým složením komplexní a právě 
v bohatosti složení se skrývá jejich 
hlavní přínos.

Voda sama o sobě nemůže zvlhčo-
vat a chránit citlivou rohovku a spojiv-
kový epitel, ani nám během dne nepo-
skytuje ostré a stabilní vidění. Lidský 
slzný film je optimalizován k zajištění 
jedinečného náročného úkolu: vytvořit 
hladké, opticky transparentní refrakční 
rozhraní, které stojí mezi hydrofilním 
prostředím oka a vnějším hydrofobním 
prostředím vzduchu.

Toto rozhraní je stabilní díky spříz-
něnému vzájemnému působení hyd-
rofilních, amfifilních a lipofilních částí 
slzného filmu včetně očního mucinu, 
proteinů a lipidů. Tyto komponenty 
vzájemně spolupracují tak, aby zajistily 
trvalou lubrikaci, zvlhčení, hladkost, 
okysličování, odvod odpadních látek 
a ochranu povrchu oka během mrknutí 
i mezi mrknutími.

Složitá struktura slzného 
filmu

Tradiční pohled dělí slzný film na 
tři jednoduché struktury – mucinovou, 
vodnou a lipidovou vrstvu. Nedávné 
výzkumy však odhalily, že slzný film je 
mnohem složitější. V slzném filmu na-
lezneme více než 18 známých mucinů, 
okolo 491 doposud známých proteinů 
a nejméně 153 typů lipidů. Všech-
ny tyto komponenty se navzájem 
ovlivňují a vytváří celistvou strukturu 
slzného filmu, kde má každá součást 
svou individuální úlohu [1–3]. Každá 
ze tří hlavních vrstev slzného filmu 
je multifunkční a má komplikované 
vnější vazby.

Multifunkční mucin

Základní vrstvu slzného filmu tvoří 
mucinová vrstva, která začíná již uvnitř 
epiteliálních rohovkových buněk. Pře-
chází přes jejich hydrofobní buněčnou 
membránu a končí na jejich vnější 
části. Vysokomolekulární mucin zvaný 
glykokalyx je svým jedním koncem 
vázán na rohovku a druhým hydro-
filním koncem zasahuje do vodné 
vrstvy slzného filmu, čímž tuto vrstvu 
váže k povrchu rohovkových buněk 
(obr. 1) [1].

Buněčná membrána je z větší části 
hydrofobní a bez mucinu glykokalyxu 
by slzy nemohly držet na povrchu 

rohovky, protože by stékaly podobně 
jako voda z teflonové pánve. Zároveň 
má mucin odpuzující účinky a zabra-
ňuje přilnutí tarzální spojivky k epitelu 
rohovky. 

Funkce mucinu v slzném filmu
 • Udržuje a stabilizuje slzný film.
 • Díky vysokomolekulárnímu glyko-
kalyxu je povrch oka chráněn proti 
oděru.

 • Lubrikuje povrch buněk, takže se 
rohovkový epitel nelepí k tarzální 
spojivce.

 • Snižuje smykové napětí během 
mrkání.

Víc než voda

Ostatní muciny volně plavou ve 
vodné vrstvě slzného filmu. Jejich 
úloha spočívá v čištění, ochraně a po-
skytování výživy a kyslíku rohovce [4]. 
Vodná vrstva obsahuje spíše než 
vodu větší či menší množství různých 
chemických elementů. Bylo v ní iden-
tifikováno až 491 proteinů. Funkce 
vodné vrstvy spočívá také v odvádění 
odpadních látek prostřednictvím slzné 
drenáže [3].

Co víme o lipidech 

Nad vodnou vrstvou je složitá a stále 
málo probádaná lipidová vrstva. Tato 

INSPIROVÁNO 
SLZAMI 
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vrstva, dříve považovaná za jednodu-
chou bariéru bránící odpařování, je 
nyní chápána jako dvouvrstvá struktura. 
Na rozhraní vodné a lipidové části slz-
ného filmu je vrstva z polárních lipidů 
obsahujících fosfor, která přechází do 
tenké vrstvy nepolárních lipidů (vosky, 
triglyceridy a estery cholesterolů). Vrs-
tva nepolárních lipidů je v kontaktu se 
vzduchem [5].

Lipidová vrstva podporuje lubri-
kaci, zabraňuje ztrátě vody a pomáhá 
udržet hladký optický povrch. Bez am-
fifilního (tedy hydrofilního a zároveň 
lipofilního) polárního fosfolipidového 
rozhraní by se nepolární lipidy nedo-
statečně rozprostřely ve vodné vrstvě, 
lipidová vrstva by byla méně stabilní 
a vedla by k rychlejšímu roztržení slz-
ného filmu [5].

Vliv nošení  
kontaktních čoček

Pokud je oko zdravé, všechny kom-
ponenty slzného filmu pracují v harmo-
nii. Pokud je slzný film narušený, je to 
podobné jako v případě suchého oka 
nebo jako u vlivu nežádoucích účinků při 
systémové medikaci. Slzný systém selže, 
což vede k pocitu suchosti a nepohodlí, 
dochází k barvení rohovky, červenání 
spojivky a k ovlivnění vidění.

Každý den zažíváme výrazné změny 
prostředí a současně máme vysoké ná-
roky na své oči. To vše ovlivňuje kvalitu 
vidění a pohodlí. Jako příklad můžeme 
uvést klimatizované nebo zakouřené 
prostředí nebo dlouhé hodiny práce 
před obrazovkou počítače.

Kontaktní čočky výrazně mění 
prostředí na povrchu oka. Přítomnost 
čočky ovlivňuje produkci mucinu, 
mění proudění vodné vrstvy a má do-
pad na koncentraci určitých proteinů 
v slzách [6]. Kontaktní čočka na oku 
„rozdělí“ slzný film a skryje klíčovou 
mucinovou vrstvu pod sebe. Kontaktní 
čočka tak dramaticky sníží objem vod-
né vrstvy a naruší lipidovou vrstvu [7]. 
Tenký slzný film na kontaktní čočce má 
zvýšenou odpařivost a snižuje stabilitu 
slzného filmu (break-up time), čímž 
ovlivňuje vidění [8].

Simulované prostředí slz

Ideální povrch kontaktní čočky 
by měl vytvářet podmínky, které jsou 
podobné povrchu oka. Takové pod-
mínky mohou v případě nasazených 
kontaktních čoček pomoci snížit ne-
gativní dopady na slzný film a okolní 
oční tkáně.

Efektivně toho dosáhneme, když 
bude mít měkká kontaktní čočka stejné 
vlastnosti jako slzný film. Taková kontakt-
ní čočka bude schopna podpořit všech-
ny složky slzného filmu (muciny, vodné 
složky a lipidy), a ne pouze vodnou vrst-
vu. Pokud má kontaktní čočka napodobit 
funkci povrchu rohovky, musí efektivně 
znovu vytvořit mucinovou vrstvu na 
svém povrchu s cílem udržet lubrikaci 
a snížit tření, což je velmi důležitý faktor.

Co se děje, když se zvyšuje tření 
mezi víčkem a povrchem oka v prů-
běhu denního nošení čoček? Když 
se například povrch kontaktní čočky 
v závěru dne stává méně kluzkým? 
V tomto případě z vyšují  t isíckrát 
opakované pohyby víčka po povrchu 
oka odporové tření a víčko vykoná 
v průběhu dne určité množství fyzické 
práce navíc [9].

Tato skutečnost souvisí se známým 
zjištěním pozorovaným u mnoha 
nositelů, kteří za určitých podmínek 
nevnímají své kontaktní čočky a cítí se 
pohodlně. Pokud však změní prostředí, 
aktivity nebo dobu nošení, dostaví se 
příznaky nepohodlí nebo oční námaha 
(unavené oči) [7, 10].

Kontaktní čočky by kromě udržení 
fyzické celistvosti slzného filmu a jeho 
složek měly také zachovávat funkční 
prvky slzného filmu v jejich přirozené 
podobě. Konkrétně lze uvést proteiny 
( jako například lysozym), které by se 
měly chránit před stavem denaturace, 
což je stav, který může být navozen 
teplem, suchostí, vystavením účinku 
oxidace nebo chemickým působením. 
Zároveň chrání lipidy před oxidací 
a degradací způsobenou vystavením 
ultrafialovému záření [11].

Je tedy nezbytně nutné udržet tyto 
komponenty v takovém stavu, aby 
plnily svou funkci. Pokud se stane, že 
přirozeně se vyskytující proteiny a lipidy 
degradují, uvolní se zánětlivé látky, kte-
ré mohou dráždit oko. Tyto závěry byly 
vyvozeny z in vitro studií [5].

Charakteristika kontaktní čočky  
s příznivým dopadem na slzný film
 • Zachovává fyzickou integritu slzného 
filmu a jeho složek.

 • Udržuje funkční prvky slzného filmu 
v jejich přirozeném stavu.

 • Chrání proteiny jako lysozym před 
denaturací, která může být způsobe-
na vyšší teplotou, suchostí a vlivem 
chemických látek.

 • Chrání lipidy před oxidací, která je 
způsobena vystavením ultrafialové-
mu záření.

 • Snižuje smykové napětí během 
mrkání.

volně plovoucí mucin  
ve vodné vrstvě

hydrofilní konec

mucin v slzách  
vázaný na rohovku

obr. 1  Vysokomolekulární mucin je svým jedním koncem vázán na rohovku a druhým 
hydrofilním koncem směřuje do vodné vrstvy slzného filmu. Buněčná membrána 
epitelu je převážně hydrofobní, a proto je vázání mucinu na buněčnou membránu 
velmi důležité. Bez přítomnosti mucinu by slzy stékaly pryč z povrchu rohovky 
(ilustrační obrázek).
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Vstříc novým 
technologiím

Pohodlí je klíčovým atributem kon-
taktních čoček. Pocit suchosti a nepohodlí 
je nejčastěji udávaným příznakem mezi 
klienty, kteří přestali nosit kontaktní čočky 
[12]. Nepohodlí je často popisováno jako 
pocit suchosti. U nositelů kontaktních 
čoček známe dopady na slzný film, které 
jsou spojovány s pocitem suchého oka [8].

Klinické příčiny nepohodlí jsou velmi 
složité a není identifikován konkrétní 
jedinečný faktor, který by byl hlavním 
viníkem. Je mnoho faktorů, které jsou za 
tento problém potenciálně odpovědné. 
Časté a negativní důsledky nepohodlí 
v kontaktních čočkách jsou klíčovým 
bodem při vývoji kontaktních čoček. 
Cílem je vyrobit takové kontaktní čočky, 
které budou pohodlné a lubrikované 
v průběhu celého dne.

Výrobci se pokoušejí vytvořit stabilní 
slzný film na povrchu kontaktní čočky 
a používají k tomu různé metody. Může 
se například jednat o povrchové úpravy 
kontaktní čočky nebo o vytvoření ionic-
kého povrchu kontaktní čočky. Novým 
přístupem je technologie, která funguje 
v harmonii se složitým slzným filmem.

Výzkumní pracovníci vyvinuli takový 
materiál pro kontaktní čočky, který má 
vylepšenou síť molekul, jež váže slzy. 

Materiál také obsahuje vysoce prodyšný 
hydratovaný silikon integrující slzy nosi-
tele (obr. 2). Síť molekul, která váže slzy, 
je jednotná v celém objemu čočky a fun-
guje po celý den stejně. Kontaktní čočky 
ACUVUE  OASYS® 1-Day with HydraLuxeTM 
z nového materiálu jsou navrženy pro spo-
lupráci s klíčovými složkami slzného filmu 
s cílem lubrikovat a zvlhčovat čočku. Pod-
porují slzný film v průběhu celého dne. 
Jedná se o koncept nazvaný technologie 
integrující slzy. Tyto kontaktní čočky jsou 
v České republice a na Slovensku komerč-
ně dostupné od března 2017. Od té doby 
je vyzkoušela řada očních specialistů. Mezi 
nimi například i majitelka optiky a opto-
metristka Jarmila Skryjová, která se o nich 
vyjádřila následovně: „Jedná se o skutečně 
skvělou novinku, kterou budu velmi ráda 
doporučovat svým klientům.“ Nový pro-
dukt velice kladně hodnotí i optička Mgr. 
Barbora Ulrichová, DiS.: „Měla jsem pocit, 
jako bych čočky v oku ani neměla. Pro mě 
zatím nejlepší kontaktní čočky.“

Díky tomu, že máme základní znalos-
ti o tom, jak různé materiály kontaktních 
čoček ovlivňují slzný film, můžeme 
vyvinout novou technologii, která nám 
umožňuje lepší volbu a pomáhá naplnit 
potřeby našich klientů. Spojuje v sobě 
umění pochopit naše klienty a vědecké 
porozumění principům mezi okem 
a kontaktní čočkou. Toto spojení vytváří 
velkou příležitost pro častější dialogy 
s našimi klienty.
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lubrikovaný povrch 
usnadňující mrkání

zvlhčující látky  
v kontaktní čočce

obr. 2  Ilustrace znázorňuje složení materiálu kontaktních čoček z vylepšené sítě molekul. 
Ty vážou slzy na vysoce prodyšný hydratovaný silikon, který integruje slzný film 
nositele.
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Nyní pokrývají až 87 % astigmatických očí,  
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Systém stabilizace očními víčky – 
jasné a stabilní vidění během celého 
dne bez ohledu na dynamické  
pohyby hlavy a očí Vašich  
astigmatických pacientů.2

Rozšířené parametry zjednoduší aplikační proces, takže můžete  
naaplikovat ještě více Vašich pacientů. 

  

 Aktivní sportovkyně.    Milovnice filmu.  
 Manažerka.

1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM – nejširší pokrytí u jednodenních 
torických kontaktních čoček.1

O 48 % více parametrů  
již od září 2017
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Dailies® AquaComfort Plus® Toric1

O 42 % více parametrů než  
clariti� 1 day toric1
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STUDIE 
KONTAKTNÍCH 
ČOČEK ULTRA™
Na přelomu kalendářního 

roku 2016/2017 uvedla 
firma Bausch + Lomb na český 
trh kontaktní čočky ULTRA™. Na 
vybraná optometrická a  oftal-
mologická pracoviště byly ne-
dlouho poté rozeslány dotazníky 
s  žádostí o  zapsání průběhu 
testování těchto čoček. 

Každý kontaktolog byl požádán 
o posouzení a zaznamenání jednotlivých 
charakteristik kontaktních čoček ULTRA™ 
u každého klienta, a to po dobu dvou 
týdnů od jejich první aplikace, tedy ve 
zkušební době. Smyslem tohoto hod-
nocení je zpětná vazba kontaktologa, 

jeho odborný názor na kontaktní čočky 
ULTRA™ a jejich uplatnění v praxi.

Vhodným klientem pro hodnocení 
v rámci této studie je prvonositel kon-
taktních čoček a stávající nositel kontakt-
ních čoček. Na základě vyšetření očním 
specialistou byla provedena a ověřena 
vhodnost nošení kontaktních čoček. 
Vybraný kandidát by měl odpovídat 
doporučeným parametrům a neměla 
by u něj být shledána případná kontra-
indikace pro nošení těchto kontaktních 
čoček. Dále bylo nutné, aby byl klient 
v průběhu zkušební doby ochoten 
poskytnout a zaznamenávat zpětnou 
vazbu o svých zkušenostech s kontakt-
ními čočkami ULTRA™.

Účastníci studie

Na počátku studie bylo osloveno 
141 klientů. Jedna klientka byla pro 
zdravotní obtíže ze studie vyloučena, 
zpracovány tedy byly údaje od 140 kli-
entů (n = 140), tj. 280 testovaných čoček, 
resp. očí. Zastoupeno bylo 100 žen 
a 40 mužů (n

1 
= 280 očí) s průměrným 

věkem 31 ±  10 let (minimální věk 12 let, 
maximální věk 68 let, medián 28,5 roku, 
viz graf 1). Záměrně je sledován počet 
280 čoček, protože se na začátku studie 
předpokládalo, že se může vyskytnout 
i klient, který bude potřebovat korekci 
kontaktní čočkou například jen na 
jedno oko.

KONTAKTNÍ ČOČKY autor: Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
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Pokud se jednalo již o stávající 
nositele kontaktních čoček, je uveden 
typ kontaktních čoček, které používají, 
a prostředky péče o ně.

Používaný typ kontaktních 
čoček

Zastoupení prvonositelů a stávají-
cích nositelů kontaktních čoček je v tom-
to souboru následující: prvonositel –  
48 očí (17,14 %); stávající nositelé čoček: 
 • Biofinity – 48 čoček (17,14 %); 
 • Acuvue Oasys – 32 čoček (11,46 %); 
 • PureVision 2 HD – 26 čoček (9,29 %); 
 • Air Optix Aqua – 26 čoček (9,29 %); 
 • Biotrue One Day – 24 čoček (8,57 %). 

Další typy čoček byly zastoupeny v méně 
než 5 %: 
 • 1-Day Moist – 12 čoček (4,29 %); 
 • Avaira – 10 čoček (3,57 %); 
 • 1-Day TrueEye – 8 čoček (2,86 %); 
 • Proclear – 4 čočky (1,43 %); 
 • Proclear 1 day – 4 čočky (1,43 %); 
 • Dailies – 4 čočky (1,43 %); 
 • Acuvue Advance Plus – 2 čočky (0,71 %); 
 • Biomedics – 2 čočky (0,71 %); 
 • Clarity 1 day – 2 čočky (0,71 %); 
 • Frequency – 2 čočky (0,71 %); 
 • iWear Oxygen – 2 čočky (0,71 %); 
 • Optima FW – 2 čočky (0,71 %); 
 • PureVison 2 for Presbyopia –  
2 čočky (0,71 %); 

 • Soflens 59 – 2 čočky (0,71 %); 
 • Topvue – 2 čočky (0,71 %); 
 • Vidi – 2 čočky (0,71 %); 
 • neví – 14 očí (5,0 %), (n = 280 čoček/očí).

Z výše uvedeného výčtu je patrné, že 
bylo osloveno 24 prvonositelů, kteří dří-
ve s kontaktními čočkami neměli žádnou 
zkušenost. Byly tak srovnávány i různé 
typy čoček (jednodenní, čtrnáctidenní, 
měsíční) z různých materiálů (hydrogel, 
hypergel, silikon-hydrogel). S podivem 
pak je, že sedm klientů vůbec nevědělo, 
jaké kontaktní čočky nosí.

Používaný systém péče 
a původní korekce

Na dotaz, jaký používají systém péče 
o čočky, klienti odpovídali následovně: 
žádný systém péče – 49 klientů (35,0 %) – 

graf 1  Věkové rozložení sledovaných subjektů.

graf 3  Rozložení optické mohutnosti stávajících kontaktních čoček.

graf 2  Stávající používané systémy péče o čočky.
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tato odpověď byla zaznamenána u no-
sitelů jednodenních kontaktních čoček, 
kteří roztok nepoužívají, a dále u prvo-
nositelů. Poměrně alarmující je počet 
24 klientů, kteří neznají systém péče 
o své kontaktní čočky. Největší zastou-
pení mají víceúčelové roztoky Biotrue 
(22,14 %) a ReNu (10,71 %), viz graf 2.

Původní korekcí, kterou nosili stávají-
cí nositelé kontaktních čoček, byla sféra 
–2,25 D ± 2,0 D (min. –7,0 D, max. +4,5 D, 
medián –2,25 D), viz graf 3. Z rozložení je 
patrné, že 48 očí (17,14 %) nenosilo dříve 
žádnou korekci kontaktní čočkou, 12 čo-

ček (4,29 %) bylo nošeno pro korekci hy-
permetropie a na 220 očí (78,57 %) byly 
aplikovány čočky pro korekci myopie. 
Potvrzuje se tím i v literatuře uváděný 
fakt, že nejčastější refrakční vadou kori-
govanou kontaktními čočkami je právě 
myopie.

Průměrná doba nošení 
čoček a používání 
digitálních zařízení

Jelikož jsou čočky ULTRA™ díky 
svým výhodám zaměřeny na jedince, 

kteří mnoho hodin denně používají 
digitální zařízení, jako jsou počítače, 
mobily, smartphony, iPady apod., nabízí 
se otázka, kolik hodin denně v průměru 
nosí své stávající kontaktní čočky. Zjiště-
ní jsou následující: 24 klientů (17,14 %) 
neodpovědělo, protože žádné čočky 
předtím nepoužívalo. Po dobu jedné 
hodiny až tří hodin nosí čočky 14 klientů 
(10,0 %), po dobu čtyř až sedmi hodin 
13 klientů (9,29 %), osm až dvanáct 
hodin 40 klientů (28,57 %), dvanáct 
až patnáct hodin 38 klientů (27,14 %) 
a šestnáct a více hodin 11 klientů 
(7,86 %).

S tím souvisí i dotaz, kolik hodin den-
ně používá klient digitální zařízení: čtyři 
klienti (2,86 %) uvedli, že digitální přístro-
je nepoužívají vůbec. Dobu jednu až tři 
hodiny udávalo 26 klientů (18,57 %), čtyři 
až sedm hodin 53 klientů (37,86 %), osm 
až dvanáct hodin 48 klientů (34,29 %), 
dvanáct až patnáct hodin osm klientů 
(5,71 %) a šestnáct a více hodin uvedl 
jeden klient (0,71 %).

Aktuální refrakce u klientů

Kontaktolog u každého klienta 
mimo jiné zjišťoval i aktuální refrakci 
a hodnotu její brýlové korekce, při-
čemž sférická složka refrakční vady 
byla –2,5 D ± 2,25 D (min. –7,5 D, 
max. +5,25 D, medián –2,5 D). Cy-
lindr byl zjištěn u 119 očí s hodno-
tami –0,5 D ± 0,25 D (min. –1,25 D, 
max. –0,25 D, medián –0,5 D) v ose 
108° ± 58° (min. 5°, max. 180°, medi-
án  100°). Vizus s aktuální korekcí je  
1,0 ± 0,2 (min. 0,15; max. 1,5; medián 1,0).

Pro screening možných ektatických 
onemocnění a pro přesnější určení 
vhodného typu kontaktních čoček 
byla měřena i keratometrie (resp. to-
pografie), která nabývá hodnot pro str-
mější meridián K1 7,65 mm ± 0,22 mm 
(min. 6,79 mm, max. 8,26 mm, me-
dián 7,63 mm) a pro plošší meridián 
K2 7,78 mm ± 0,22 mm (min. 6,90 mm, 
max. 8,50 mm, medián 7,76 mm, 
viz graf 4). Z rozdílů hodnot obou me-
ridiánů je zřejmá velikost rohovkového 
astigmatizmu, který je u sledovaného 
vzorku 0,13 mm, což odpovídá 0,5 D 
rohovkového astigmatizmu. Kerato-
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graf 4  Srovnání keratometrických hodnot K1 a K2.

graf 5  Rozložení optické mohutnosti u použitých čoček ULTRA™.
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metrické hodnoty jsou pro aplikaci 
kontaktních čoček nezbytným údajem. 
Ve skupině sledovaných klientů máme 
klienta s poměrně strmou rohovkou 
(minima K1 a K2), ale i klienta s po-
měrně plochou rohovkou (maxima K1 
a K2). Podle těchto hodnot se již dá 
předpokládat, jak se bude aplikovaná 
čočka na oku chovat, tedy jaké budou 
její zobrazovací vlastnosti, centrace 
a s tím související pohodlí s čočkami, 
resp. jejich snášenlivost.

Aplikace zkušebních 
čoček a výsledky 
hodnocení

Na základě zjištěných metrických 
měření byly vybrány hodnoty a apliko-
vány zkušební kontaktní čočky ULTRA™, 
jejichž dioptrický rozsah je následující: 
sféra –2,5 D ± 2,0 D (min. –7,0 D, max. 
+5,5 D, medián –2,5 D), viz graf 5. Vizus 
s těmito čočkami byl 1,0 ± 0,17 (min. 0,8; 
max. 1,5; medián 1,0).

Po nasazení a testu tolerance kon-
taktolog sledoval mnoho charakteristik, 
z nichž uvádíme ty, které byly hodnoce-
ny jako výborné. Je patrné, že z pohledu 
kontaktologa jsou jednotlivé vlastnosti 
hodnoceny velmi pozitivně. Pro počet 
280 čoček je vyhodnoceno:
 • centrace čočky – 158 čoček (56,43 %); 
 • pohyb čočky – 114 čoček (40,71 %); 
 • počáteční komfort – 152 čoček 
(54,29 %); 

 • vidění s čočkami – 158 čoček (56,43 %); 
 • manipulace – 120 čoček (42,86 %). 

Ostatní počty jsou zastoupeny 
v hodnoceních velmi dobrý, dobrý, 
přijatelný a slabý.

V dotazníku bylo samozřejmě mož-
né připsat jakékoliv poznámky a po-
střehy, které se v průběhu hodnocení 
vyskytly. 

Po čtrnácti dnech bylo provedeno 
kontrolní měření a klient měl odpovědět 
na dotaz, kolik hodin denně – průměr-
ně – nosil tyto kontaktní čočky. Výsled-
ná zjištění jsou následující: 14 klientů 
(10,0 %) uvedlo jednu až tři hodiny (pre-
ference jednodenních čoček), 31 klientů 
(22,14 %) uvedlo čtyři až sedm hodin, 

48 klientů (34,29 %) uvedlo osm až dva-
náct hodin, 43 klientů (30,71 %) dvanáct 
až patnáct hodin a čtyři klienti (2,86 %) 
udali šestnáct a více hodin.

Dále kontaktolog zjišťoval, jak je 
klient s těmito čočkami celkově spoko-
jený. Hodnocení zcela spokojen uvedlo 
49 klientů (35,0 %) a ve stejném zastou-
pení odpovědělo spokojeno shodně 
49 klientů (35,0 %).

Celkový dojem z kontaktních čoček 
ULTRA™ s ohledem na kvalitu vidění 
hodnotilo 57 klientů (40,71 %) jako 
výborný.

Poté klienti ohodnotili komfort 
s kontaktními čočkami ULTRA™ v  každém 
z následujících časů: když si je poprvé 
nasadili – 78 klientů (55,71 %), během 
dne při používání digitálních zařízení 
hodnotilo jako výborný a velmi dobrý 
vždy 51 klientů (36,43 %), na konci dne 
45 klientů (32,14 %).

Klienti při hodnocení kontaktních 
čoček ULTRA™ odpovídali i na další 
upřesňující dotazy: 
 • s tvrzením, že jsou čočky na konci 
dne stejně pohodlné jako na začátku, 
souhlasilo 47 klientů (33,57 %);

 • 48 klientů (34,29 %) souhlasilo s tím, 
že čočky pomáhají zmírnit pocity 
suchých očí a únavy po dlouhém 
 sledování digitálních zařízení 
( počítač, smartphone, iPad); 

 • 64 klientů (45,71 %) zcela souhlasilo 
s tím, že čočky poskytují jasné vidění 
a pohodlí během dne;

 • 36 klientů (25,71 %) zcela souhlasilo 
s tvrzením, že čočky poskytují celkově 
lepší pohodlí oproti předchozím 
čočkám; zde je však nutné upozornit 
na to, že 24 klientů (17,14 %) toto 
srovnání nehodnotilo, jelikož nemělo 
předchozí zkušenost s kontaktními 
čočkami;

 • obdobně tomu bylo v případě 
celkové preference čoček ULTRA™ 
před dřívějšími čočkami u 36 klientů 
(25,71 %); 

 • na dotaz, zda by doporučili  kontaktní 
čočky ULTRA™ svým přátelům 
a  rodině, uvedlo 53 klientů (37,86 %), 
že určitě ano.

Poslední dotaz směřoval na prav-
děpodobnost možného nákupu těchto 

kontaktních čoček v případě, že by je 
klientovi doporučil jeho kontaktolog. 
Čočky by si rozhodně koupilo 62 klientů 
(44,29 %).

 

Závěrečné hodnocení

Z výše uvedeného je zřejmé, že 
každý klient hodnotí tyto kontaktní 
čočky subjektivně na základě své (ne)
zkušenosti s kontaktními čočkami 
obecně. Přístup kontaktologů ke kli-
entům z hlediska vhodnosti aplikace 
a doporučení nošení kontaktních 
čoček je důležitý pro zdravé nošení 
čoček, zajištění kvalitního zobrazení 
a pohodlí při nošení čoček. V této 
studii jsou tedy shrnuty subjektivní 
zkušenosti klientů, kteří měli jako první 
vyzkoušet kontaktní čočky ULTRA™. 
Někteří klienti v presbyopickém věku 
zvyklí na korekci metodou monovi-
sion měli toto v čočkách zachováno. 
Jelikož jsou čočky určeny především 
pro uživatele digitálních zařízení, bylo 
jedním z cílů právě sledování pocitů při 
práci s těmito zařízeními. Z poznámek 
v dotaznících týkajících se této oblasti 
uveďme například poznámku „PC + 
mobil super“. 

Z výsledků studie je zřejmé, že tes-
tované kontaktní čočky většině klientů 
vyhovovaly a že s nimi byli spokojeni. 
Někteří klienti si po vyzkoušení kontakt-
ní čočky ULTRA™ zakoupili a úspěšně 
je nosí.

Text a studii zpracoval  
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky  
LF MU v Brně
Grafické podklady: archiv autora
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KONTAKTNÍ ČOČKY  překlad: redakce

Evropská federace národ-
ních asociací a  mezinárod-

ních výrobců kontaktních čoček 
a  prostředků péče se sídlem 
v Bruselu (Euromcontact) zveřej-
nila v polovině dubna souhrnné 
informace o  stavu trhu s  kon-
taktními čočkami v rámci Evropy 
za rok 2016.

Organizace Euromcontact zpraco-
vává statistiky od roku 2003. Sdružuje 
mezinárodní výrobce kontaktních čo-
ček – společnosti Alcon, AMO, Avizor, 
Bausch + Lomb, CooperVision, Johnson 
& Johnson Vision Care, Menicon Europe 
a od loňska také Mark’ennovy a dále 
národní sdružení z Francie, Itálie, Němec-
ka, Nizozemska, Španělska, Švýcarska 
a Velké Británie. 

Údaje poskytuje celkem 
třicet tři zemí 

Výrobci sdružení v organizaci 
 Euromcontact předkládají každoročně 
nezávislé společnosti počet prodaných 
čoček (jednotek) a jejich tržní hodnotu 
(čočky a výrobky pro péči o čočky). Tato 
společnost údaje zpracuje, vyřadí infor-
mace specifické pro jednotlivé výrobce 
a zašle souhrnná čísla setříděná podle 
zemí, segmentu a za všechny země cel-
kem všem zúčastněným společnostem 
i organizaci Euromcontact. Zpráva zahr-
nuje všechny segmenty trhu s měkkými 
čočkami a prostředky péče. Údaje jsou 
primárně určeny výrobcům jako zdroj 
informací o vývoji trhu, mohou však být 
zajímavé i pro aplikátory kontaktních 
čoček a celé odvětví péče o zrak.

Tato zpráva se zamýšlí nad základnou 
nositelů měkkých kontaktních čoček 
v rámci řady evropských zemí a vychází 
z prodeje jednotky za rok 2016 (jedna 
kontaktní čočka). Země, které se analýzy 
zúčastnily, pokrývají v těchto zemích 
80 až 90 % trhu s jednorázovými kontakt-
ními čočkami nebo kontaktními čočkami 
s plánovanou frekvencí výměny. 

Základna nositelů 
kontaktních čoček 

Počet nositelů je dobrým indikátorem 
pro „úspěch“ kontaktních čoček na trhu. 
Celková hodnota trhu jednotlivých zemí 
a segmenty trhu jsou důležité, ale pod-
léhají vnějším faktorům, jako je kolísání 
měny, cenová propagace, uvádění nových 

EVROPSKÝ TRH 
s měkkými kontaktními 
čočkami v roce 2016
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výrobků na trh apod. Počtu osob, které 
nosí kontaktní čočky, se v rámci trhu říká 
základna nositelů a v tomto případě jsou 
uvedeni jako zlomek nositelů kontaktních 
čoček v populaci mezi 15 až 64 roky (tab. 1). 
Zajímavější by bylo vyjádřit tuto základnu 
jako zlomek populace, která potřebuje 
korekci zraku, ale na rozdíl od dat o celkové 
populaci není toto číslo k dispozici.
Euromcontact shromažďuje údaje ve 
čtyřech hlavních kategoriích:
 • jednodenní kontaktní čočky, 
 •  týdenní, čtrnáctidenní a měsíční 
kontaktní čočky,

 •  měkké konvenční čočky (všechny 
ostatní frekvence výměny),

 • silikon-hydrogelové čočky.

Pro každou kategorii a pro každou 
zemi či region byl vypočten podíl nositelů 
tak, že byly vzaty roční počty prodaných 
jednotek a ty byly vyděleny poměrem 
předpokládané roční spotřeby na každé-
ho nositele. Stejně jako v minulých letech 
byly tyto hodnoty dány 350 kontaktními 
čočkami za rok pro jednodenní kontaktní 
čočky, 26 kontaktními čočkami za rok pro 
týdenní, čtrnáctidenní a měsíční kontakt-
ní čočky a 2,7 čočky za rok pro měkké 
konvenční čočky. Počet nositelů z každé 
kategorie a země se vydělil populací mezi 
15 a 64 roky na každou zemi nebo region, 
čímž byla získána hodnota základny nosi-
telů na jednotlivé země i celkově.

Informace poskytlo celkem 33 zemí, 
přičemž bylo sloučeno hlášení z Belgie 
a Lucemburska a také z Velké Británie 
a Irska. Česká republika a Slovensko 
tvořily dříve také dvojici, za rok 2016 již 
poskytly údaje samostatně. Pro zprávu 
zveřejněnou na webu jsou převážně 
použity údaje z jedenácti hlavních při-
spívajících zemí (Belgie a Lucembursko, 
Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizo-
zemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko, 
Švýcarsko, Velká Británie a Irsko). Údaje 
z ostatních zemí má Euromcontact 
k dispozici a ve zprávě na ně příležitostně 
odkazuje (jedná se o Bulharsko, Českou 
republiku, Egypt, Finsko, Chorvatsko, 
Izrael, Jihoafrickou republiku, Kuvajt, 
Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rakous-
ko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Saúdskou 
Arábii, Slovensko, Slovinsko, Spojené 
arabské emiráty a Turecko). 

Trh s kontaktními 
čočkami rostl i v roce 
2016

V jedenácti hlavních zemích vzrostl 
v loňském roce trh s kontaktními čoč-
kami o 4,8 % na 1,426 milionů eur; ve 
všech 33 zemích to činí nárůst o 5,7 % 
na 1,742 mil. eur. Ze všech nashromáž-
děných údajů tvoří jedenáct uvedených 
zemí celkem 82,5 % (graf 1). Ve skupině 
jednodenních čoček došlo k nárůstu 
o 9,5 %, ve skupině týdenních, čtrnácti-
denních a měsíčních kontaktních čoček 
došlo k mírnému poklesu o –0,14 %. Podíl 
měkkých konvenčních čoček klesl o 8,5 % 
(tyto čočky tvoří jen velmi malou část 
trhu, 0,7 % ve všech jedenácti zemích). 

Rozdělení trhu podle kategorií bylo 
v roce 2016 ve všech 33 zemích ve výši: 
50,0 % jednodenní čočky, 49,4 % tvoří 
týdenní, čtrnáctidenní a měsíční kon-
taktní čočky a pouhých 0,6 % připadá na 
měkké konvenční čočky. V jedenácti sle-
dovaných zemích byl poměr následující: 
54,6 % jednodenní čočky, 44,7 % týdenní, 
čtrnáctidenní a měsíční kontaktní čočky 
a 0,7 % měkké konvenční čočky.

Rozšíření kontaktních čoček mezi 
obyvateli ve věkové skupině 15 až 64 let 
je nejvyšší ve Švédsku, a to 15,2 %, což je 
nárůst oproti předchozímu roku o 9,7 %. 
V Dánsku a Norsku došlo k mírnému 
poklesu (Dánsko 13,1 %, pokles o –2,8 %, 
Norsko 11,1 %, pokles o –5,2 %). Tento 
stav může souviset s tím, ve kterých 

 

Country MPS / 
H2O2  

Change 
% 

BE-LU 3.21 6.3% 
CH 1.06 6.9% 
DE 1.47 4.2% 
DK 4.94 -16.6% 
ES 6.45 4.1% 
FR 4.68 5.8% 
IT 2.74 -2.7% 
NL 4.68 5.8% 
NO 7.37 -7.1% 

UK-IE 6.07 -5.0% 

Table 4:  Size of MPS segment versus the HP one by country 

(where data for 2016 and 2015 only) 
 

 

 

Figure 1: Contact Lens Market (Value) in the 11 assessed markets  
graf 1  Velikost trhu s kontaktními čočkami (hodnota) v roce 2016 (v tisících eur).

tab. 1  Základna nositelů měkkých čoček pro každou zemi, podle jednotlivých kategorií 
čoček a celkem (ve srovnání s rokem 2015). Penetrace je vyjádřena jako % z celkové 
populace ve věku 15 až 64 let.

Země
Jedno
denní 
čočky

Týdenní, 
čtrnáctidenní 
a měsíční 
čočky

Měkké 
konvenční 
čočky

Všechny 
typy 
(celkem)

Změna 
oproti 
roku 2015 
(celkem)

Švédsko 8,24 % 6,97 % – 15,21 % 9,71 % 

Dánsko 9,80 % 3,30 % – 13,11 % –2,82 % 

Norsko 7,66 % 3,42 % 0,06 % 11,14 % –5,19 % 

Švýcarsko 1,98 % 6,64 % – 8,62 % 7,86 % 

Nizozemsko 4,75 % 3,59 % – 8,34 % 6,23 % 

Velká Británie 
a Irsko 3,51 % 4,19 % 0,02 % 7,72 % –1,47 % 

Francie 2,25 % 3,83 % 0,02 % 6,09 % 5,67 % 

Belgie  
a Lucembursko 2,82 % 2,15 % 0,03 % 5,00 % –2,68 % 

Itálie 1,27 % 3,33 % 0,05 % 4,65 % 0,01 % 

Německo 0,93 % 3,12 % 0,05 % 4,10 % 3,60 % 

Španělsko 0,73 % 3,27 % 0,09 % 4,09 % 4,27 % 

Celkem 11 zemí 2,50 % 3,41 % 0,04 % 5,94 % 2,99 % 

Celkem 31 zemí 1,12 % 2,06 % 0,02 % 3,19 % 2,96 % 
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severských zemích mají řetězce svůj 
centrální sklad. Ve Velké Británii a Irsku 
je rozšíření na 8,3 procentech. Nejnižší 
podíl nositelů kontaktních čoček z jede-
nácti hlavních zemí vykazuje Španělsko 
(4,09 %) a Německo (4,1 %, +3,6 %). 

Jednodenní kontaktní čočky nosí 
nejvíce Švédové (8,2 %), Dánové (9,8 %) 
a Norové (7,7 %). Týdenní, čtrnáctidenní 
a měsíční kontaktní čočky tvoří nejsilněj-
ší segment na trhu (v % všech nositelů) 
v Nizozemsku (84,5 %) a ve Španělsku 
(80,5 %).

Silikon-hydrogelové čočky 
jasně vedou

Spolu s jednodenními kontaktními 
čočkami jsou silikon-hydrogelové čoč-
ky v několika posledních letech hnací 

silou na trhu. Je proto zajímavé podívat 
se na jejich procentuální zastoupení 
ve skupině týdenních, čtrnáctiden-
ních a měsíčních kontaktních čoček 
(viz graf 2). Ve všech sledovaných 
33 zemích tvoří jejich podíl v této 
skupině 83,0 %, v jedenácti hlavních 
zemích pak více než 60 %. Co se týče 
jedenácti hlavních zemí, nejvyšší 
procento mají Švédsko (91,7 %), Velká 
Británie a Irsko (88,8 %), Norsko (88 %) 
a Švýcarsko (86,2 %). Nejnižší procen-
tuální podíl má Itálie (64,4 %).

Prostředky péče 
o kontaktní čočky

V prodeji prostředků péče o kon-
taktní čočky byl zaznamenán mírný 
pokles o 0,9 % (ve všech 33 zemích), 
objem činil 253 milionů eur. V jede-
nácti hlavních zemích poklesl prodej 
o 0,7 %. Víceúčelové roztoky a peroxi-
dové systémy péče se na celkovém 
trhu s prostředky péče o kontaktní 
čočky podílejí ze 78,6 % (tab. 2). Přes-
tože se zjišťovaly informace o různých 
skupinách prostředků (víceúčelové, 
peroxidové, oplachovací roztoky, 
enzymatické čističe, zvlhčující kap-
ky), nebyly z některých zemí získány 
dostatečně podrobné údaje dokonce 
ani o dvou hlavních skupinách péče, 
jako jsou víceúčelové a peroxidové 
roztoky. Zpráva proto shrnuje pouze 
součty týkající se dezinfekce pro 
měkké kontaktní čočky a největšího 
segmentu, kterým jsou víceúčelové 
a peroxidové roztoky.

Prostředky péče 
o kontaktní čočky na 
nositele za rok

Nositelé týdenních, čtrnáctiden-
ních a měsíčních čoček stejně jako 
nositelé měkkých konvenčních čoček 
používají víceúčelové nebo peroxido-
vé roztoky pro dezinfekci a uchovávání 
kontaktních čoček, když je nenosí. 
Jestliže se tedy vezme celkově měkká 
dezinfekce (kombinace víceúčelových 
a peroxidových roztoků) a podělí se 
počtem nositelů týdenních, čtrnác-
tidenních a měsíčních i měkkých 
konvenčních čoček, získá se hodnota 
prostředků péče o kontaktní čočky na 
nositele za rok. Nezahrnuje to skuteč-
nost, že někteří nositelé týdenních, čtr-
náctidenních a měsíčních i měkkých 
konvenčních čoček je přenášejí nebo 
je nosí nepřetržitě, a proto prostředky 
péče o čočky nepoužívají.

Z jedenácti zemí, které dodaly své 
podklady, je roční hodnota prostředků 
péče o čočky nejvyšší ve Švýcarsku 
a nejnižší ve Velké Británii. Existuje pro to 
několik důvodů. Ve Švýcarsku jsou mno-
hem vyšší ceny nebo se používá více 
lahviček za rok, anebo jde o kombinaci 
obojího. Další variantou je poměr mezi 
méně rozšířenými víceúčelovými roztoky 
a rozšířenějšími peroxidovými roztoky. 

Shrnutí 

Z údajů, které Euromcontact získal 
od svých členských organizací, lze 
vysledovat velikost základny nositelů 
kontaktních čoček v jednotlivých ev-
ropských zemích. Největší základnu no-
sitelů měkkých kontaktních čoček mají 
Švédsko, Dánsko a Norsko (více než 11 % 
populace ve věkové skupině 15 až 64 let).

Největší oblibě u nositelů v Dánsku, 
Norsku a Švýcarsku se těší jednodenní 
kontaktní čočky. V segmentu týdenních, 
čtrnáctidenních a měsíčních kontaktních 
čoček převažují silikon-hydrogelové čočky. 

Z anglického originálu přeložila redakce.

Zdroj: Euromcontact a.i.s.b.l.,  

www.euromcontact.org.

	  silikon-hydrogelové čočky v roce 2016,  silikon-hydrogelové čočky v roce 2015

graf 2  Podíl silikon-hydrogelových čoček v % v segmentu týdenních, čtrnáctidenních 
a měsíčních čoček v letech 2016 a 2015.

Soft lens wearer base values for each country or region assessed, presented by lens 
category and in total (with comparison to 2015). Penetration expressed as % of total 

population of 15 to 64 years of age. 
 

Country 
/ Region 

Daily disposable 
(DD) 

Weekly/Bi-weekly 
(W/B-W&M) 

Conventional 
Soft (CS) 

All types 
(Total) 

Change from 
2015 for Total 

SE 8.24% 6.97% NA  15.21% 9.71% 
DK 9.80% 3.30% NA  13.11% -2.82% 
NO 7.66% 3.42% 0.06% 11.14% -5.19% 
CH 1.98% 6.64% NA  8.62% 7.86% 
NL 4.75% 3.59% NA  8.34% 6.23% 

UK-IE 3.51% 4.19% 0.02% 7.72% -1.47% 
FR 2.25% 3.83% 0.02% 6.09% 5.67% 

BE-LU 2.82% 2.15% 0.03% 5.00% -2.68% 
IT 1.27% 3.33% 0.05% 4.65% 0.01% 
DE 0.93% 3.12% 0.05% 4.10% 3.60% 
ES 0.73% 3.27% 0.09% 4.09% 4.27% 

Total 11 2.50% 3.41% 0.04% 5.94% 2.99% 
Total 31 1.12% 2.06% 0.02% 3.19% 2.96% 

 
Table 5: Wearer Penetration by segment for population 15 - 64 years of age 

 

 
 

Figure 4: Silicone-Hydrogels as % of W/B&M 2016 vs. 2015 - value 

 

tab. 2  Velikost segmentu víceúčelových 
roztoků v porovnání s peroxidovými 
systémy (údaje za rok 2016 a 2015).

Země 

Víceúčelo
vé roztoky /  
Peroxidové 
systémy

Změna 
v %

Belgie/ 
Lucembursko 3,21 6,3 %

Dánsko 4,94 –16,6 %

Francie 4,68 5,8 %

Německo 1,47 4,2 %

Nizozemsko 4,68 5,8 %

Norsko 7,37 –7,1 %

Itálie 2,74 –2,7 % 

Španělsko 6,45 4,1 %

Švýcarsko 1,06 6,9 %

Velká Británie/ 
Irsko 6,07 –5,0 %
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Prolomte kruh nepohodlí
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Reference:
1. Results from a 22-investigator, multi-site study of Bausch + Lomb ULTRA™ contact lenses with MoistureSeal™  technology, on 327 current silicone hydrogel lens 
wearers. After 7 days of wear, subjects completed an online survey. Subjects rated performance across a range of attributes. Preference comparisons represent 
only those subjects expressing a preference. Ratio is based on the average across the silicone hydrogel lenses represented in the study.
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Pro více informací kontaktujte zákaznické centrum Essilor:
CZ: +420 800 555  884 
SK: +420 800 137 087

www.facebook.com/ 
essilorczech,  
essilorslovakia

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

www.essilor.cz
www.essilor.sk
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