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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

připravili jsme pro vás letní číslo našeho časopisu, které je jako 
obvykle plné zajímavých odborných článků z oblasti oční optiky, 
optometrie a kontaktologie. 

Kromě čtení pro chvíle odpočinku či poučení však přinášíme 
i důležité informace o aktuálním tématu – GDPR. Doporučuji vám 
přečíst si rozhovor s Janem Zahálkou, zástupcem poradenské firmy 
re-medical s.r.o., který úzce spolupracuje se Společenstvem českých 
optiků a optometristů.

Společenstvo dále informuje o zahájení činnosti nového člen-
ského webu s právní poradnou. Všechny členy SČOO bychom chtěli 
požádat o přihlášení do webového rozhraní www.scoo.cz a kontrolu 
kontaktních údajů.

Na závěr vám přeji pěkné léto, úspěch v práci a čas na odpočinek.

Příjemné čtení!

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
předseda redakční rady
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Předplatné 
Celoroční předplatné 252 Kč (4 čísla). 
Zlevněné předplatné pro studenty 
odborných škol (obor oční optika, 
optometrie, ortoptika) 126 Kč  
(po doložení potvrzení o studiu).

Objednávky: 
 • písemně na adresu redakce:  
EXPO DATA spol. s r.o.  
Výstaviště 1, 648 03 Brno 
E-mail: bockova@expodata.cz 
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stránkách časopisu: www.4oci.cz

 EDITORIAL

1 



 2

EDITORIAL
1 Úvodní slovo Martina Vrubela. 

OČNÍ OPTIKA
4 Stránky SČOO. Informace o aktivitách Společenstva.
6 Rodinné optiky. 
26 Je čas na změnu, průmyslová revoluce 4.0  

zasáhne i oční optiku.
28 Definice a uspořádání.
36 Optická únia Slovenska informuje. 

OPTOMETRIE
12 Screeningová vyšetření v optometrické praxi.
22 Přehled cév na sítnici 2. část.
38 Fúzne vergencie.
40 Frenzelovy brýle k diagnostice nystagmu  

u periferního vestibulárního syndromu.
46 Binokulární vyšetření refrakce pomocí  

nových technologií.

ROZHOVOR
42 Strašák jménem GDPR.
58 Jak to vidím já... Rozhovor s moderátorem,  

scenáristou a režisérem rozhlasových spotů  
Alešem Zbořilem.

ZAJÍMAVOSTI
52 Dobře vidět na správný tón.
60 Možnosti použití zvětšovacích optických pomůcek.
62 Efekt motýlích křídel.
64 Půl století s časopisem Česká oční optika  

– rok 1961.

ORTOPTIKA
16 Insuficience konvergence.
34 Léčebna zrakových vad  

ve Dvoře Králové nad Labem.

ZE ŽIVOTA ŠKOL
50 Katedra optometrie a ortoptiky  

na veletrhu OPTA 2018.

VELETRHY
18 OPTA 2018 odrážela příznivou  

ekonomickou situaci.
32 SILMO – Více než veletrh.

KONTAKTNÍ ČOČKY
68 Vysoký zrakový výkon.
74 Zdraví a pohodlí jsou velkou  

konkurenční výhodou.
76 Kontaktní čočky na všechny vzdálenosti.

   Naše oči
nejsou stvořeny   
  pro obrazovky

Trpí vaši klienti únavou očí kvůli častému používání digitálních zařízení? Lidé tráví  
v průměru 8 až 10 hodin denně sledováním digitálních obrazovek nebo činnostmi na 
blízkou vzdálenost. To může vést k příznakům spojeným s napětím v očích, a to už po 
dvou hodinách. 

Obraťte se na svého Hoya zástupce. Rádi vás seznámíme s novými čočkami Sync III  
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Nový web  
www.scoo.cz 

Společenstvo spustilo koncem břez-
na nové webové stránky www.scoo.cz.  
Web je modernější, přehlednější a lépe 

členěn na sekce pro veřejnost a různé 
úrovně členství, kterým odpovídají 
i rozsahy podávaných informací. V rámci 
nově nastaveného on-line poradenství 
pro naše členy jsou to v  současnosti 
například aktuální informace ke GDPR, 

určené především pro členy podni-
kající v  oboru. Veřejnosti je vnitřní 
obsah webu přístupný jen v  obecně 
informativní míře. Podoba webu, jeho 
obsah a využití pro naše členy se bude 
dále rozrůstat.

 STRÁNKY SČOO autor: Ing. Pavel Šebek

SČOO  
INFORMUJE 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SCOO-www-banner-horizontal.pdf   1   10.05.18   11:40



5 

Ohlédnutí za veletrhem 
OPTA 2018

V pořadí 24. ročník Mezinárodního ve-
letrhu oční optiky, optometrie a oftalmo-
logie OPTA 2018 proběhl velmi úspěšně 
a potvrdil, že je silnou a nejvýznamnější 
profesní výstavnickou akcí v ČR. 

Na našem novém webu se můžete 
podívat na krátký film SČOO na OPTĚ 
2018, který vám celou akci zábavnou 
formou připomene nebo představí 
a rovněž vysvětlí, jak je vlastně SČOO do 
její organizace zapojeno.

SČOO se při veletrhu OPTA pre-
zentovalo ve svém stánku ve středu 
výstavní plochy. Podávali jsme v  něm 
informace o novinkách a dění v oboru a ve 
Spole čenstvu, diskutovali s návštěvníky 
o  problémech, občerstvovali je jídlem 
a kvalitním řemeslným pivem a nabídli jim 
příjemné prostředí pro posezení a pobave-
ní. Součástí stánku SČOO byla prezentace 
veletrhu SILMO Paříž, kde se návštěvníci 
mohli zapojit do soutěže o letenky a po-
byt zdarma na letošním veletrhu SILMO. 
Tradičně se na našem stánku nalézal také 
informační pult časopisu Česká oční optika 
a  NCO-NZO, České kontaktologické spo-
lečnosti a  Optické únie Slovenska.

Organizovali jsme také odborný 
program v OPTA FORUM, při kterém za-
znělo dvanáct velmi zajímavých a hojně 
navštěvovaných přednášek.

Společenstvo bylo letos výhradním 
pořadatelem OPTA Party, která byla velmi 
dynamická, nabitá kvalitním programem 
a rozšířená o klidovou jazzovou zónu. Na 
hlavním pódiu jsme po loňském disco-
-funky a předloňském balalajkovém roc-

ku přišli s rock'n'rollem a jinak již tradičně 
s  DJ-party hudbou. Během slavnostního 
zahájení akce proběhlo vyhlášení vítězů 
soutěže TOP OPTA a  soutěže SILMO 
Paříž. Přes tisíc účastníků se na party 
skvěle a uvolněně bavilo – mnozí až do 
ranních hodin.

Generálními partnery OPTA Party byly 
společnosti Safilo a Veletrhy Brno,  a.  s. 
kterým tímto veřejně děkujeme – bez 
jejich podpory by tato finančně náročná 
akce se vstupem pro pozvané zdarma 
samozřejmě nemohla proběhnout.

Děkujeme však také všem vysta-
vovatelům a  návštěvníkům, že veletrh 
OPTA svou účastí stále podporují a těší-
me se na setkání při příštím jubilejním 
25.  ročníku v březnu 2019!

Pozvání na kongres 
OPTOMETRIE-OPTIKA 2018

Již 13. ročník národního kongresu 
OPTOMETRIE-OPTIKA proběhne letos 

22.–23. září a jeho hlavním odborným 
tématem bude kazuistika neboli optic-
ká a  optometrická řešení konkrétních 
zrakových případů i  profesních pro-
blémů. Podrobnosti k  akci začneme 
zveřejňovat od konce května na webu 
Společenstva. Těšíme se na setkání!

Zemřela  
paní Alena Šebková

Alena Šebková 
byla 20 let sekre-
tářkou Společen-
stva – od jeho no-
vodobého založení 
až do roku 2011. 
Zemřela ve spánku 
ve věku 81 let.

Ing. Pavel Šebek
tajemník SČOO
scoo@scoo.cz

Stánek SČOO na veletrhu OPTA 2018
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Společně fungují  j iž dva 
roky. Bc. Andrea Jányová 

a  Bc.  Radim Korbel po letech 
v  roli zaměstnanců v  optice 
dospěli k rozhodnutí postavit se 
na vlastní nohy a založili vlastní 
rodinnou optiku. Přestože ještě 
stojí na prahu svého podnikání, 
svého rozhodnutí nelitují. Založe-
ní optiky byl nejlepší krok v jejich 
životě, jak se oba shodují.

SMILE OPTIC s.r.o. sídlí v nové budo-
vě na ulici Hlinky v Brně, přímo naproti 
areálu výstaviště. Denně kolem jejich 
výlohy proudí lidé, projíždějí auta a také 
zastavují tramvaje, z nichž cestující vidí 
přímo na obrovského žlutého smajlíka 
s brýlemi, který je hlavním poznávacím 
znamením této mladé optiky. V únoru 
oslavila dvouleté výročí a  moderní 
interiér stále dýchá novotou. I když je 
na první pohled zřejmé, že se člověk 

nachází v optice, prostředí na něj ne-
působí dojmem pultového prodeje, 
právě naopak. Mezonetový typ interi-
éru v návštěvníkovi budí pocit pohodlí 
a  svádí k  tomu, aby usednul ke stolu 
a povídal si… 

Jak po dvou letech hodnotíte 
 fungování optiky?
Andrea Jányová: Skvěle, nic lepšího 
jsme nemohli udělat. Oba jsme předtím 

OPTIKA  
JE NAŠE  
DALŠÍ DÍTĚ

 RODINNÉ OPTIKY  autor: Aleš Sirný
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znali jen práci očního optika v  optice, 
takže pro nás je provoz, organizování 
a  papírování docela náročné, ale zvy-
káme si a rozhodně ničeho nelitujeme. 
Mít optiku byl můj sen a  po letech 
v zaměstnání to dozrálo do bodu, kdy 
jsme zkrátka museli zkusit založit jednu 
vlastní.
Radim Korbel: Hlavně jsme zvolili 
trochu jiný koncept než v předchozím 
zaměstnání. Vsadili jsme na rodinnou 
atmosféru a  klientský přístup, aby se 
u nás lidé cítili víc doma než v obchodě. 
Masovým prodejem jsme si prošli a za-
čalo nás to vyčerpávat. Založit vlastní 
optiku byl více méně nápad Andrey, 
byla to volba, jak se posunout dál. Šli 
jsme do toho s  cílem dělat naši práci 
profesionálně, a  nikoliv jen prodávat 
brýle. Byl to krok správným směrem, 
i když to s sebou nese další věci, kterým 
se člověk musí učit.

Co bylo na založení optiky nejtěžší?
AJ: Ačkoliv jsme měli hrubou představu, 
co provoz optiky obnáší, realita byla 
mnohem složitější a kladla řadu překá-
žek. Naštěstí máme kolem sebe spoustu 
známých, přátel a  věrných zákazníků, 
kteří nás při otevření optiky podrželi. 
Tím pádem jsme měli rozjezd podstat-
ně snazší, než kdybychom začínali jako 
mladí vystudovaní optici.
RK: Vlastně jsme ani nepředpokládali, 
že bude začátek tak dobrý. Počítali 
jsme s  určitým obdobím čekání na 
klientelu, ale lidé k nám chodili od po-
čátku. Současná doba podnikání přeje 
a lidé chtějí utrácet za hezké brýle, už 
je neberou jen jako pomůcku, ale i jako 
módní doplněk. 
AJ: Nejhorší na našem rozjezdu byl 
přístup banky. Celý týden jsme do noci 
vypracovávali podnikatelský záměr, který 
po nás požadovali, a když jsme do banky 
přišli, odmítli nás. To byla taková rána, 
že jsem myslela, že se mi sen o vlastní 
optice rozplynul. Nakonec pomohli ti 
nejbližší, rodina, přátelé i dodavatelské 
firmy, které nás už znaly.

Jak dlouho jste hledali prostory?
AJ: O  založení optiky jsme uvažo-
vali delší dobu, ale neuměli jsme se 
rozhoupat. Až při jedné víkendové 

návštěvě u  kamaráda a  kolegy Dana 
Mrvy jsme se rozhodli, že do toho 
půjdeme. Přesvědčil nás, ať po návratu 
domů sedneme k internetu a začneme 
hledat. Pokud bychom to neudělali 
hned, už by to nemuselo vyjít.
RK: V ten moment jsme dostali první 
impulz jít do toho naplno. Už předtím 
jsme se ze zájmu dívali na lokality 
podél hlavních ulic, ale nic nás neu-
poutalo. Navíc jsme se přesvědčili, že 
potřebujeme opravdu velký prostor, 
protože jsme oba optometristé a chtěli 
jsme vyšetřovat i pracovat v dílně. Na-
konec jsme našli tyto prostory a hned 
se nám zalíbily.
AJ: Byl to takový ten moment, kdy se 
otevřely dveře – a v tu chvíli jsem si už 
v hlavě zařizovala interiér. 

Jak důležitý je pro optiku interiér?
RK: Chtěli jsme, aby byl jednoduchý, 
nikoliv přeplácaný, plný plakátů a barev. 
Zaměřili jsme se na čistý a jemný dojem 
a myslím, že se nám to povedlo. 
AJ: Zákazníkům se líbí hlavně naše pó-
dium. Rádi tady posedávají a cítí se zde 
dobře. Ani se jim nechce odcházet. Se 
zákazníky se snažíme vycházet přátelsky 
a  náš vztah do této úrovně nakonec 
i  přejde, což je přesně způsob, jakým 
jsem chtěla optiku vést. Neměla jsem 
v úmyslu mít prostor o rozloze 20 m2, kde 
budu postávat u pultu a dělat zakázky 
bez vztahu k zákazníkovi. 

SMILE OPTIC s.r.o.
Hlinky 70 
603 00, Brno

Rodinná firma zabývající se 
komplexními službami oční 
optiky od roku 2016.

V optice pracují: 

Majitelé

• Bc. Andrea Jányová, 
optometristka, vystudovala 
dvouleté nástavbové 
studium na zdravotnické 
škole v Bratislavě, obor oční 
optik (1993), optometrii 
na Přírodovědecké fakultě 
v Olomouci, bakalářský titul 
udělen v roce 1998.

• Bc. Radim Korbel,  
optometrista, vystudoval 
optometrii na Lékařské 
fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně, bakalářský titul udělen 
v roce 1997.

Zaměstnankyně

• Mgr. Dana Trávníková, 
optometristka, vystudovala 
optometrii na Lékařské 
fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně, bakalářský titul udělen 
v roce 2014, magisterský titul 
v roce 2016.

Rodinnou optiku založili v roce 2016 partneři Andrea Jányová a Radim Korbel.
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Proč zrovna název Smile Optic?
AJ: Chtěli jsme něco veselého, co na 
první pohled zaujme. Nelákala nás pro-
fesionální naškrobenost. Naši odbornost 
zákazník pozná, když s námi komunikuje. 
Zvolili jsme proto pozitivní prvek, což 
jsou právě brýle s úsměvem. Člověk by 
měl odsud odcházet pozitivně naladěn, 
aby se potom vrátil.

Vracejí se k vám noví zákazníci?
RK: Určitě. Přicházejí zpět, že si někde 
něco koupili, viděli, zažili, ale nako-
nec se raději vrátí. Vyhovuje jim náš 
přístup. Jinde třeba klientovi otevřou 
vitrínu a  vybídnou ho, ať si zkouší 
obruby ( jak víme ze zkušenosti našich 
klientů). My se zákazníkovi věnujeme 
od počátku a  až překvapivě často 
se stává, že mu sednou hned první 
brýle, které mu podáme – i přestože 
jsou jiné, než jakou měl původně 
představu. Většina z nich totiž přichází 
s  tím, že chce černé brýle. Ve finále 
pak odcházejí s  barevnými brýlemi, 
protože se jim zalíbily. Pro nás je malé 
zadostiučinění, že dokážeme člověka 

nasměrovat k  tomu, co by se mu 
mohlo líbit, a tou barevností nakonec 
i ovlivnit jeho náladu. 
AJ: Myslím, že pokud je zákazník 
z okolí, tak se vrací skoro každý. Navíc 
vedle nás je prodejna sluchových 
pomůcek a  lidé, kteří tam čekají na 
zakázku, nakouknou k nám, nechají si 
vyčistit brýle, utáhnout šroubky a po-
dobně. Ano, přijdou i ti, co se koukají 
po slevách, ale myslím, že většina lidí 
se vrací, protože jim poskytujeme 
servis, o  kterém ani netušili, že ho 
mohou mít. 

Kolik máte zaměstnanců?
AJ: Máme ještě kolegyni Danu Trávní-
kovou, která je s námi od začátku. Je 
mladší, takže nám pomohla v nových 
komunikačních nástrojích. Založila 
nám Facebook a pořád vymýšlí nové 
věci. Zároveň nás v  lecčem usměr-
ňuje, protože vidí situaci trochu od-
lišněji a přemýšlí trochu jinak. Navíc 
ještě učí optometrii a dokáže přinášet 
nové nápady. Je hrozně milá a lidé ji 
mají rádi. 

Považujete Facebook za důležitý 
komunikační nástroj?
RK: Původně jsem mu nekladl velkou 
váhu, ale pochopil jsem, že se jedná 
o  důležitý nástroj. Na Facebooku je 
nás vidět a budujeme si tím povědomí 
u  lidí, především u  mladší generace. 
Danča na něj dává příspěvky docela 
často a v podstatě je naše facebooková 
stránka aktuálnější než naše webové 
stránky. Určitě mu přikládám větší váhu 
než třeba reklamním poutačům nebo 
reklamě v rádiích. 

Nepoužívali jste reklamy 
ani na  začátku podnikání?
AJ: To zase ano. Začínali jsme se čtyřmi 
bannery na zastávkách městské hro-
madné dopravy v okolí a další máme 
na nedaleké křižovatce. Poté jsme 
kontaktovali některé firmy, které dávají 
svým zaměstnancům různé benefity, 
jež by mohli uplatnit u nás. Nedávno 
jsme vyzkoušeli i dlouhodobou rekla-
mu v rádiu, ale zatím ji do éteru pouští 
jen chvíli, tak ještě nemáme zpětnou 
vazbu. Nejlepší reklamou je pro nás 

Interiér mezonetového typu má příjemnou atmosféru a v návštěvnících budí pocit pohodlí.
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ovšem pořád doporučení od stálých 
zákazníků.

Dělali jste si přehled o konkurenci 
ve vašem okolí?
AJ: Ano, respektive už jsme věděli, jaké 
optiky v našem okolí jsou, ale snažíme 
se fungovat jinak než jen pultovým 
prodejem. Pokoušíme se nabídnout 
zákazníkovi j iný zážitek z  nákupu 
brýlí. Celkově se chceme zaměřit na 
klientský servis od kontroly zraku až 
po Radimovo zabroušení čoček do 
obrouček. 

Na druhou stranu doba spěje  
k tomu, že dílna nebude v optikách 
zapotřebí. Vše směřuje k digitální  
práci a posílání zakázek právě  
například na externí zábrus.  
Jaký na to máte názor?
RK: Uvažovali jsme nad tím, jestli mít 
dílnu, nebo všechno posílat. Je možné 
pořídit si perfektní tracer, s  nímž na-
snímáte obrubu, a potom vám pošlou 
kvalitně zabroušené sklo, jenže my 
chceme mít na tu zakázku vliv. Dálkový 
zábrus nemáte pod kontrolou a  tolik 
neovlivníte, jak bude například čočka 
v  obrubách vypadat, což je přesně 
to, co mě baví. Každá naše zakázka je 
v podstatě originálem. Digitální práce 
je určitě krok dál, ale zatím jsem rád, 
že si můžu brousit sám. Navíc ne vždy 
je tracer dokonalý a někdy skla musíte 
stejně dobrušovat, takže nějakou dílnu 
vždy potřebujete.

Jak se vůbec díváte na přechod 
 optického řemesla do digitální sféry?
RK: Je nám jasné, že se bude všechno 
přesouvat na internet. Technologie 
se vyvíjejí a  vy na to musíte reagovat 
a nebránit se jim. Už jsme uvažovali nad 
internetovou nabídkou na našich strán-
kách. Nebavíme se vyloženě o e-shopu, 
jen chceme obruby více propagovat 
i  virtuálně, aby člověk viděl sortiment, 
jaký nabízíme, a mohl si pak brýle u nás 
vyzkoušet. Zkrátka mu zprostředkujeme 
ukázku na internetu a na základě toho 
ho chceme přivést k  nám do optiky. 
Rozhodně ale nestojíme o princip inter-
netového obchodu, kde si člověk vybere 
zboží, a nechá si jej poslat domů. Takové 

formě obchodu chybí poradenství a pří-
stup člověka, na čemž my si zakládáme. 
Vymyslíme pro dotyčného zakázku na 
míru, aby byl maximálně spokojený, 
a poskytneme mu servis a poradenství. 
Pak se zákazník vrátí a mezitím nás do-
poručí mezi svými známými.

Jaký sortiment nabízíte?
AJ: Máme samozřejmě své oblíbené 
značky, ale zkoušíme i ty neokoukané. Na 

veletrhu OPTA se vždy díváme po něčem 
novém k  prodeji. Musíme být hlavně 
přesvědčeni o tom, kdo zboží prodává, 
protože jsou různé firmy, nabízející různý 
servis. Když nakupuji, musím si být jistá, 
že pokud zavolám za rok nebo za dva, 
budou mít pořád na skladě straničku, 
kterou potřebuji. Máme proto několik 
stěžejních firem, od tradičních značek 
až po ty luxusní. Dokážeme pokrýt široký 
objem zákazníků. 

Optika se nachází v nové budově na frekventované ulici naproti brněnskému výstavišti.

Takzvané pódium v zadní části optiky nabízí prostory k sezení s výhledem na první podlaží 
a do ulice.



 10

Jakou tedy máte klientelu?
AJ: Abych pravdu řekla, spíš tu, která 
kupuje dražší zboží. Chodí k nám ale i ba-
bičky a dědečci nebo rodiny s dětmi, pro 
které se logicky nepořizují drahé brýle, 
protože je děti mají většinou jen na chvíli. 
Nicméně nemáme tady zástupy lidí, 
snažíme se zákazníky objednávat. Do-
mluvíme se na termínu a já mám prostor 
je maximálně obsloužit. Objednávkami 
se snažíme vyvarovat toho, aby se k nám 
nahrnulo několik lidí. Člověk pak nestíhá 
a musí je nechat čekat, protože obsluhu-
je zrovna jiného zákazníka. Chceme mít 
dostatečný prostor pro každého zvlášť, 
protože lidé si pořizují brýle, které budou 
nosit několik let. Obecně už si zákazníci 
uvědomují, že by měli upřednostňovat 
kvalitu.

Takže slovy jako akce a slevy moc 
nehýříte?
AJ: Tahle slova nemám moc ráda. Navíc 
řada lidí mívá podezření, že za slevou se 
něco skrývá. Že nedostane slevu zadar-
mo. Samozřejmě občas nabízíme různé 
sezonní akce nebo slevy na multifokální 
skla. Něco z toho však bývají akce přímo 
dodavatelů, kteří potřebují zpropagovat 
čočky a chtějí je dostat mezi lidi. Napří-
klad dávají druhý pár multifokálních brýlí 
zdarma, protože se jedná o nákladnou 
záležitost a  jde o  to, aby zákazník dis-
ponoval náhradními brýlemi. Z  toho 
důvodu akce zavádějí a my je využíváme. 

Má na prodej vliv například vnější 
svět a co se v něm odehrává?
RK: U nás jsme to zatím nepocítili, ale 
v našem předchozím zaměstnání byl rok 
2010 a s ním spojená ekonomická krize 
hodně znatelná. Zasáhla do peněženek 
lidí zásadním způsobem a chvíli trvalo, 
než se situace zlepšila. 

A co roční období – ovlivňují chuť 
zákazníků nakupovat?
RK: Trochu slabší bývají prázdniny, hlav-
ně srpen, nebo třeba začátek září, kdy 
rodiče kupují dětem věci do školy a míra 
zakázek se trochu sníží. Každopádně se 
to nedá obecně vztáhnout na každý rok. 
AJ: Je to hrozně nevyzpytatelné. Před 
lety jsme v  optice věděli, že v  lednu 
neprodáme skoro nic, a nyní je to přesně 

naopak. Myslím, že jsme naši optiku ote-
vřeli v ideálním čase, kdy mají lidé chuť 
kupovat kvalitní a dražší zboží.
RK: A hlavně čím dál tím víc lidí v pro-
duktivním věku potřebuje korekci zraku. 
Rozhodně nepociťujeme, že bychom 
měli problém prodávat multifokální 
brýle. Dřív byla situace horší, protože se 
o nich tolik nemluvilo a lidé z nich měli 
větší obavy. V současnosti už si o ně řek-
nou, a navíc každý všechno studuje na 
internetu, takže když přijde, má načteno 
a pokládá konkrétní otázky.

Co s takovými lidmi, kteří si  
nejdřív všechno prostudují a pak 
přijdou za vámi?
RK: Musíme být ještě chytřejší...

Neprojevuje se u vás to,  
že jste spolu v práci i doma?
AJ: Někdy to není snadné, ale počítali 
jsme s  tím od začátku. Nedovedu si 
představit vést optiku bez Radima. Dělá 
věci, do kterých se nemontuju já, a zase 
naopak. Jsme perfektně sehraní a naučili 
jsme se takto žít. Podnikání nás stmelilo 
a optika je pro nás další dítě, které mu-
síme vyšperkovat a  někam rozvinout. 
Popravdě jsme si zatím moc dovolené 
neužili, ale to nevadí. I prodloužený ví-
kend člověka dobije. Navíc já si baterky 
dobíjím i tady, jsem ráda s lidmi a práce 
v optice mě baví.

Poslední otázka: nad dveřmi  
máte terč, což není zrovna tradiční 
vybavení optiky…
AJ: Radim se zabývá sportovní střelbou. 
Díky tomu za námi chodí i mnoho zá-
kazníků, kteří potřebují střelecké brýle. 
Vytahují v optice své zbraně, míří na terč 
a zkoušíme nejlepší korekce. 
RK: Střelecké brýle jsou hodně speci-
fickým zbožím a dělají se na míru podle 
dané střelecké disciplíny. Každopádně 
jsme schopni nabídnout i jiné sportovní 
brýle, nejen střelecké.

Za rozhovor poděkoval Aleš Sirný
Foto: Aleš Sirný
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Screening zrakových funkcí 
pomocí vyšetřovacích me-

tod představuje součást náplně 
práce optometristy, jež umožňu-
je porovnávat všechny měřitelné, 
dokumentovatelné a  viditelné 
hodnoty pacienta s  hodnotami 
pevně stanovenými. 

Klíčovým cílem těchto testů je 
zvýšení kvality života, včasné rozezná-
ní symptomů různých patologických 
změn a  podílení se na následných 
postupech. Přednosti využití jsou 
především rychlost a  jednoduchost, 
opakovatelnost, možnost statistického 
zpracování, vysoká schopnost stanove-

ní správných závěrů. Na druhé straně 
mezi rizika testování je možno zařadit 
přehlédnutí důležitých informací, 
nadbytečné zatížení pacienta i časové 
i  finanční náklady. Mezi screeningové 
metody můžeme zařadit i testy, které se 
v běžné praxi nepoužívají tak často, ale 
pomocí nichž můžeme včas rozeznat 
různé patologické změny. Jedná se 
o oční onemocnění, ale i celkové stavy 
organizmu včetně diabetu mellitus, 
hypertenze a další. Důležitou součástí 
je především korektní vyhodnocení 
profesionálního screeningu, aby ne-
docházelo k  nesprávné diagnostice 
a úniku případného hrozícího onemoc-
nění nebo na druhé straně k falešnému 

poplachu u zdravých pacientů s pozi-
tivním výsledkem testu z důvodu ne-
správné interpretace dat či přehlédnutí 
důležité informace ze screeningových 
testů (obr. 1). 

Screeningové metody

Screeningové metody zahrnu-
jí: vyšetření zrakové ostrosti, využití 
Amslerovy mřížky nebo konfrontační 
zkoušky, pseudoizochromatické testy, 
zakrývací testy, vyšetření blízkého 
bodu konvergence, vyšetření blízkého 
bodu akomodace, vyšetření motility, 
vyšetření pozitivní a negativní relativní 

SCREENINGOVÁ 
VYŠETŘENÍ 
v optometrické praxi

 OPTOMETRIE autorky: Bc. Michaela Davidová, Mgr. Simona Bramborová, DiS.
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akomodace, poměr AC/A, akomodač-
ní schopnost, vergenční schopnost, 
kontrastní citlivost, Schirmerův test, 
break-up time test, phenol red thread 
test (fenolový test), Herickovu metodu 
pro posuzování hloubky přední komory 
a další. 

Vliv nekorigované 
refrakční vady  
na kvalitu vidění

Analýzu vlivu nekorigované refrakč-
ní vady na kvalitu vidění lze vyjádřit 
teoreticky vzorci z geometrické optiky. 
Refrakční stav lidského oka lze zapsat 
pomocí sférocylindrického zápisu  
Sr /Cr × θr (obr.  2), kde Sr reprezentuje 
sférickou složku, která je udávána v di-
optriích, Cr představuje cylindrickou 
složku, jejíž jednotka je také v dioptriích, 
a θr udává pozici osy cylindrické složky 
ve stupních. Korekční čočka, kterou je 
možné využít ke kompenzaci refrakční 
vady, je vyjádřena sférocylindrickým 
zápisem Sc / Ccr × θc. Publikované studie 
zabývající se ovlivněním zrakové ost-
rosti defokusací uvádějí již zazname-
natelnou změnu zrakové ostrosti při 
0,2–0,35 dioptriích hodnoty defokusa-
ce, tedy sférickou ametropií (myopie, 
hypermetropie). Lidské oko, které 
bude zatíženo vadou astigmatizmu 
a kroužek nejmenšího rozptylu se bude 
nacházet na sítnici, zaznamená změnu 
zrakové ostrosti při 0,35–0,65 dioptrie 
astigmatizmu. V případě jednoduché-
ho astigmatizmu je udávaná změna 
zrakové ostrosti asi 0,3–0,5 dioptrie 
astigmatizmu.

Experimentální  
analýza a metodika

Studie se zabývá screeningem 
zrakové ostrosti u  řidičů, kteří navští-
vili provozovnu oční optiky Metropol 
v  Českých Budějovicích v  období od 
ledna 2016 do konce srpna 2017. Pro 
vyšetření zrakové ostrosti a  dalších 
testů na vyšetření refrakční rovnováhy 
bylo využito LCD optotypu Topcon 
CC-100X ve vzdálenosti šesti metrů od 

vyšetřovací jednotky. Objektivní refrak-
ce respondentů byla diagnostikována 
skenerem DNEye® Scanner 2. Vyšetření 
zrakové ostrosti na LCD optotypu 
Topcon CC-100XP bylo zjištěno po 
přečtení na Snellenově optotypu a ná-
sledně zapsáno, včetně počtu korektně 
rozpoznaných znaků v každém řádku. 
Po zjištění vizus naturalis byl prove-
den standardní postup subjektivního 
vyšetření refrakčních vad pro zjištění 
plné korekce refrakční vady klienta. Pro 
následnou analýzu byla potřebná data 
poskytující informace o  vizus natura-
lis, sférocylindrický zápis vlastní korekce 
se současným zjištěným vizem s touto 
korekcí a  výsledný sférocylindrický 
zápis optimální korekce se záznamem 
hodnoty vizu s uvedenou korekcí.

Celkový počet respondentů ve 
věkovém rozmezí mezi osmnácti až 
devadesáti lety představuje 882, jejich 
průměrný věk je 46,63 roku. Z grafu 1 
je patrné, že celkem třináct osob 
nedosáhlo s  vlastní korekcí binoku-
lární zrakové ostrosti 0,5, jež je dána 

zákonem č. 361/2000 Sb. a vyhláškou 
č. 277/2004 Sb. jako hodnota vylučující 
řídit motorové vozidlo. Respondentů, 
jejichž zraková ostrost byla v rozmezí 
0,5–0,8, je celkem 196 a  představují 
tedy v  procentuálním zastoupení 
22,22 %. Pozitivní zprávou je, že více 
než 45  % respondentů, využívajících 
při řízení automobilu vlastní brýle, 
dosahuje zrakové ostrosti větší než 1,2.

Výsledky byly zpracovány progra-
mem Statistica a bylo využito párového 
t-testu závislých vzorků. Na základě 
dostupných dat na hladině významnosti 
α=5 % se podařilo zamítnout hypotézu 
H0 ve prospěch alternativní HA. Z krabi-
cového grafu 2 je patrné, že při výběru 
pouze skupiny respondentů, jejichž bi-
nokulární zraková ostrost s vlastní korek-
cí byla < 0,8 (celkem 209 respondentů), 
došlo následně po korekci refrakční vady 
ke zlepšení hodnoty zrakové ostrosti 
0,67±0,13, a  to konkrétně z  hodnoty 
zrakové ostrosti, která byla naměřena 
s vlastní korekcí na střední hodnotu vizu 
1,16±0,24 s optimální korekcí. 

obr. 1  Vyhodnocení screeningových testů.

obr. 2  Sférocylindrický zápis nevykompenzované refrakční vady; sférocylindrický zápis 
Sr/Cr × θr udává refrakční vadu oka, sférocylindrický zápis Sc/Cc × θc popisuje 
korekční čočku.
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Publikovaná zahraniční studie [4], jíž 
se celkem zúčastnilo 3115 respondentů 
a  jejichž průměrný věk představoval 
58±11  let, se zabývala porovnáním 
zrakové ostrosti respondentů s vlastní 
korekcí a  jejich optimální hodnotou 
zrakové ostrosti, tedy tím, jaký vliv má 
nekorigovaná refrakční vada na zrako-
vé funkce. Výsledky ukazují na stav, že 
u  bezmála 20  % (634 respondentů), 
tedy u  každého pátého respondenta 
byla zjištěna nekorigovaná refrakční 

vada a tím pokles zrakové ostrosti oproti 
optimální korekci.

Závěr

V  České republice je přes šest 
milionů aktivních řidičů. Nejnovější 
průzkumy uvádějí, že až 8  % řidičů 
(př ibl ižně 500  000) by vzhledem 
ke  špatnému zraku vůbec nemělo 
usednout za volant. V  roce 2016 se 
stalo na silnicích téměř 100 000 do-

pravních nehod, při kterých zemřelo 
545 osob. Pod vlivem alkoholu zavinili 
řidiči 4373  nehod, pod vlivem drog 
251 nehod, avšak kolik nehod se stalo 
kvůli zrakové vadě řidičů?

Bc. Michaela Davidová
Mgr. Simona Bramborová, DiS. 
katedra optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně
461525@mail.muni.cz
Grafické podklady: archiv autorek
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graf 1  Procentuální zastoupení binokulární zrakové ostrosti s vlastní korekcí  
u řidičů, kteří navštívili od ledna 2016 do konce srpna 2017 optiku Metropol 
v Českých Budějovicích.

graf 2  Krabicový graf znázorňující zlepšení binokulární zrakové ostrosti u vybrané 
skupiny respondentů.
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INSUFICIENCE 
KONVERGENCE
I nsuficienci konvergence popr-

vé popsal Albrecht von Graefe 
v roce 1855, později tuto proble-
matiku podrobněji rozpracoval 
Alexandre Duane. O konvergenci 
mluvíme při oboustranné oční 
addukci. Reflex konvergence se 
vyvíjí kolem pátého až šestého 
měsíce života dítěte. Stejně jako 
u akomodace používáme u kon-
vergence základní pojmy, jako je 
blízký a daleký bod konvergence, 
konvergenční oblast a šířka kon-
vergence.

Základní jednotkou šířky konver-
gence je jeden metrový úhel, tuto jed-
notku zavedl do praxe Nagel. Blízký bod 
konvergence se nachází asi 8 cm před 
okem a nemusí vždy korelovat s blízkým 
bodem akomodace. Vzdálenost blízkého 
bodu konvergence se s  narůstajícím 
věkem posunuje. Ve dvaceti letech se 
nachází blízký bod konvergence ve vzdá-
lenosti asi 5 cm, po čtyřicátém roce ve 
vzdálenosti asi 8 cm. Jestliže je blízký bod 
ve větší vzdálenosti než 8 cm, můžeme 
říci, že se jedná o  sníženou schopnost 
konvergovat. Vzdálenost mezi blízkým 

a  dalekým bodem konvergence se 
nazývá konvergenční oblast. Insufici-
ence konvergence se řadí do skupiny 
anomálií konvergence spolu s excesem 
konvergence. Insuficienci konvergence 
lze definovat jako malé množství ako-
modační konvergence. Žádné potíže se 
neobjevují v  případě dostatečné fúzní 
konvergence. Rozlišujeme čtyři druhy 
konvergence: tonickou, proximální, 
akomodační a fúzní. Poměr akomodační 
konvergence k akomodaci je velmi dů-
ležitý a měl by být 1 : 3. Konvergence se 
od akomodace odlišuje zejména svou 

 ORTOPTIKA autorka: Mgr. Andrea Jeřábková
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relativní stabilitou. Insuficience konver-
gence se vyskytuje u pacientů poměrně 
často. Je pro ni typické, že blízký bod se 
nachází ve větší vzdálenosti než 8 cm, 
dále u  pacienta nacházíme exoforii 
na blízký bod, do dálky jde o  ortoforii 
nebo malou exoforii. Jestliže má pacient 
dostatečnou fúzní složku konvergence, 
neobjevují se žádné potíže. Insuficience 
konvergence se vyskytuje nejčastěji 
v předškolním věku, ale může se objevit 
také kdykoliv ve věku pozdějším. S insu-
ficiencí konvergence se lze setkat např. 
při poruchách binokulárních funkcí, při 
heteroforii, nekorigované oční vadě, při 
závažných celkových onemocněních 
nebo také např. při dlouhodobé únavě. 
Insuficience konvergence může vznik-
nout také sekundárně – např. po ope-
raci strabizmu nebo u plně korigované 
hypermetropie, kdy se správná korekce 
vlivem růstu stala nadměrnou.

Dříve se insuficience konvergence 
vyskytovala zejména u dětských pacien-
tů například s divergentním strabizmem. 
V poslední době se však začíná objevo-
vat relativně velké množství dospělých 
pacientů, u  kterých je normální oční 
nález, ale pacient přichází k lékaři kvůli 
velkým astenopickým potížím. Typickým 
dospělým pacientem, který přichází na 

základě indikace očního lékaře do ortop-
tické ambulance, je třicátník až čtyřicát-
ník, který tráví celou svou pracovní dobu 
u počítače. Pacient ze začátku pozoruje 
astenopické potíže, později se začne 
objevovat přechodná diplopie na blízko. 
Oční nález je normální, ale nacházíme 
u  něj insuficienci konvergence. Dříve 
byla tendence označovat tyto problémy 
u  pacienta za psychogenní, přestože 
pacient nebyl neurotický. Až později se 
začaly objevovat názory, že uvedené 
problémy mohou souviset s  nedosta-
tečnou šířkou fúze. Insuficience konver-
gence se také vyskytuje u téměř všech 
pacientů s dyslexií. Kromě insuficience 
konvergence nacházíme také u dyslexie 
velmi často exoforii do blízka. Všechny 
ostatní funkce bývají fyziologické.

Diplopie, ke které dochází během 
čtení, je spojována s poruchou fúze. Je 
samozřejmé, že nedostatek konvergen-
ce, který by za normálních okolností 
mohl být snadno kompenzován fúzní 
konvergencí, pravděpodobně povede 
při narušení fúzní rezervy k  diplopii. 
Insuficience konvergence s diplopií do 
blízka způsobuje také exoforii na čtecí 
vzdálenost. Kromě insuficience konver-
gence mohou výrazně ovlivnit subjektiv-
ní problémy při čtení také psychogenní 

faktory. Akomodativní konvergence je 
značně malá a nevyskytuje se u ní skoro 
žádná fúzní konvergence. Tento faktor 
je nepochybně spojen s ezoforií a v jeho 
důsledku dochází k narušení oční koor-
dinace během čtení do blízka.

Léčba u  insuficence konvergence 
má velmi dobré výsledky. Základem 
je správná korekce refrakční vady, a  to 
zejména u  nekorigované nebo nedo-
statečně vykorigované myopie a  dále 
také samozřejmě u  presbyopie a  hy-
permetropie. Další možností je použití 
prizmatických brýlových čoček. Poslední 
možnost při léčbě insuficience konver-
gence představuje ortoptické cvičení – 
výsledky jsou více než uspokojivé nejen 
u dětí s divergentním strabizmem a dětí 
s dyslexií, ale také u dospělých pacientů, 
kteří mají problémy s diplopií do blízka. 

Mgr. Andrea Jeřábková
Ortoptická ambulance, Brno
katedra optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně
andrea.jerabkova@email.cz
Grafické podklady: AdobeStock
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OPTA 2018  
odrážela příznivou  
ekonomickou situaci
Vpořadí 24. ročník Meziná-

rodního veletrhu oční opti-
ky, optometrie a  oftalmologie 
OPTA zaplnil moderní pavilon V 
brněnského výstaviště. Veletrh 
provázel vysoký zájem návštěv-
níků a  jejich chuť nakupovat, 
což odráží aktuální optimizmus 
na českém i  slovenském trhu 
oční optiky. Jen za první dva 
dny navštívilo veletrh bezmála 
5000 návštěvníků – registrova-
ných odborníků z oboru oční op-
tiky, optometrie a kontaktologie. 

„Veletrh je dobrým místem pro 
business. Doufám, že vystavovatelé byli 
spokojeni a optici měli chuť nakupovat 
vzhledem k tomu, že našemu oboru se 
aktuálně daří a tržby rostou. Zaznamenali 

jsme v průměru meziroční růst o pět až 
sedm  procent i  nárůst počtu očních 
optik, kterých je více než 1600,“ zhodnotil 
veletrh Ing. Ivan Vymyslický, člen Spole-
čenstva českých optiků a optometristů 
(SČOO).

Veletrhu OPTA 2018 se zúčastnilo 
162 vystavovatelů a zastoupených firem, 
podíl zahraničních účastníků přesáhl 
60 %. Jak vyplývá z analýzy trhu, na veletr-
hu byli zastoupeni téměř všichni dodava-
telé optického zboží do České republiky 
a na Slovensko. V expozicích byly k vidění 
novinky 257 značek, především aktuální 
kolekce brýlových obrub a  slunečních 
brýlí, dále korekční čočky, kontaktní čočky, 
optické i oftalmologické přístroje a souvi-
sející zboží či nové technologie.

„OPTA je ve své podstatě velká kla-
sika. Mnoho klientů, kteří navštíví náš 

stánek, velmi dobře známe, a  máme 
příležitost s nimi hovořit, věnovat se jim, 
ukázat jim naše portfolio v celé své šíři 
i novinky, které jsme přivezli z veletrhu 
MIDO,“ hodnotil Jiří Mikulecký z  firmy 
Safilo S.p.A., organizační složka, která 
patří k tradičním vystavovatelům.

Veletrh OPTA byl ovšem i  místem 
premiér a  návratů. Po delší přestávce 
se na brněnské výstaviště vrátila firma 
 OKULA EYEWEAR s.r.o., jejíž designéři 
Michal Pavlát a Ondřej Vicena si vysta-
vovatelské prostředí velmi pochvalovali. 

„Brněnský veletrh má co nabídnout, 
má úroveň i hezké prostory. Celý vele-
tržní areál nás doslova baví, protože 
máme rádi vše týkající se designu. Na 
OPTĚ jsme představovali naši kolekci 
inspirovanou celuloidovými obruba-
mi z  šedesátých let, které se objevily 

 VELETRHY autor: redakce
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v  tehdejší produkci československé 
firmy Okula Nýrsko,“ hodnotila dvojice 
březnový veletrh.

Budoucnost optiky 
v přednáškovém fóru

Velký zájem vystavovatelů i  ná-
vštěvníků byl o  odborný doprovodný 
program, jehož dějištěm se stalo OPTA 
FORUM v pavilonu V. Velkou pozornost 
opět vzbudila přednáška Ellen Haeser, 
nizozemské designérky a trendové spe-
cialistky na téma Art of blending (Umění 
kombinovat), v němž se zabývala jak du-
chem doby a uvažováním současného 
zákazníka, tak detailně tvary, materiály 
a barvami, které budou provázet letošní 
sezonu v oblasti brýlí. Početné publikum 
navštívilo i  přednášky o  problematice 
GDPR v oční optice anebo Optice bu-
doucnosti, tzv. Optice 4.0.

Počtvrté se uskutečnil projekt Design 
& Trend – výstava vzorových aranžmá 
výloh prodejen oční optiky. Zapojily se 
do něj firmy AGLAJA s.r.o., ARDIX, spol. 
s  r.o., EIKON, spol. s  r.o., EYE 2000 s.r.o., 
K+L TRADING, Omega Optix, s.r.o.,  OKULA 
EYEWEAR s.r.o. a Rodenstock ČR s.r.o.

Tradiční součástí veletrhu byla vel-
kolepá sobotní OPTA PARTY v hudeb-
ním klubu SONO centrum s  bohatým 
programem a  velmi početnou účastí 
zástupců vystavujících firem a  jejich 
obchodních partnerů. Organizátorem 
bylo Společenstvo českých optiků 
a optometristů.

Odborná komise vybrala 
špičkové výrobky

Potřinácté se na veletrhu konala 
soutěž o nejlepší exponáty TOP OPTA, 
v níž hodnotitelská komise volila z  je-
denácti výrobků. Ocenění pak dostalo 
pět z nich.

DNEye® PRO technologie 
& DNEye® Scanner 2+

Firma Rodenstock ČR s.r.o. přihlá-
sila do soutěže dva exponáty, přičemž 

cenu v  kategorii Technologie v  oční 
optice si odnesla technologie DNEye® 
PRO přístroje DNEye® Scanner 2+. 
Zařízení umožňuje přesně zaměřit 
individuální anatomii jakéhokoliv 
lidského oka. Firma Rodenstock je 
tak jediným producentem na světě, 
který je schopen vyrobit individuální 
brýlovou čočku zohledňující i  bio-
metrická data oka, a  nahrazuje tím 
118 let používanou metodu výroby 
čoček na základě standardních hodnot 
schematického Gullstrandova oka. 
Technologie přístroje DNEye® Scanner 
2+ spojuje špičkovou subjektivní 
refrakci a objektivní měření, kdy jsou 
získána data o  velikosti zornice při 
různém osvětlení a  vidění na různé 
vzdálenosti. Na základě těchto dat je 
přepočten vliv chyb zobrazení vyšší-
ho řádu, který je následně korigován 
v brýlových čočkách. Ty pak umožnují 
stoprocentní využití osobního poten-
ciálu ve vidění.

ACUVUE OASYS® 1-Day 
s technologií HydraLuxe™

V kategorii Brýlové a kontaktní čočky, 
jejich úpravy a  zušlechtění uspěly dvě 
firmy. Firma Johnson & Johnson, s.r.o. 
získala cenu TOP OPTA za kontaktní čoč-
ky ACUVUE OASYS® 1-Day s technologií 
HydraLuxe™, které vstoupily na český 
a slovenský trh v loňském roce. 

„Jsou to ideální kontaktní čočky 
pro současný životní styl, kdy trávíme 
stále více času v  k limatizovaných 
prostorách, pracujeme s  digitálními 
zařízeními a  v  průběhu dne střídáme 
různá prostředí, což klade zvýšené 
nároky na slzný film oka. Inovativní 
technologie HydraLuxe™ integruje slzy 
a řeší i méně časté mrkání při práci s di-
gitálními zařízeními, protože splyne se 
slzným filmem a nenarušuje ho,” popsal 
čočky Václav Nádherný, Key Account 
Manager & Field Coach ve společnosti 
Johnson &  Johnson  Vision.

Na stáncích se po celé tři veletržní dny zkoušely brýle z nových kolekcí pro letošní rok.

Zařízení DNEye® PRO technologie & 
DNEye® Scanner 2+ umožňuje přesně za-
měřit individuální anatomii lidského oka.

ACUVUE OASYS® 1-Day s technologií 
HydraLuxe™ jsou ideální kontaktní čočky 
pro současný životní styl.
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„Jsme rádi, že odborná komise 
i v  letošním roce ocenila kvalitu a  ino-
vativnost produktů společnosti Johnson 
& Johnson Vision Care. Naším cílem je 
stále rozvíjet portfolio produktů tak, aby 
uspokojilo potřeby nositelů a  zároveň 
usnadnilo aplikaci kontaktních čoček 
očním odborníkům díky zvoleným 
materiálům a  široké škále dostupných 
parametrů,“ dodal Václav Nádherný.

Progresivní brýlové čočky 
Varilux X Series

Druhým oceněným exponátem 
v  kategorii Brýlové a  kontaktní čočky 
jsou progresivní brýlové čočky Varilux 
X Series firmy Essilor International. Varilux 
X Series odráží potřeby nové generace 
presbyopů.

„Tito lidé mají v  současné techno-
logické době trochu jiné nároky na 
vidění do blízka než předchozí generace. 
 Varilux X má totiž podstatně rozšířen 
objem vidění, a to na čtení i na takzva-
nou délku natažené paže. Tím pádem 
se zásadně zlepšuje vidění do blízka i na 
střední vzdálenost, tj. na počítače, table-
ty a podobně bez omezení šířky zorného 
pole do ostatních vzdáleností, jako je na-
příklad dálka,“ popsal Mgr.  Roman Heinz, 
Varilux senior produktový specialista.

Díky čočkám Varilux X tak nositel 
získá kvalitnější přechod vidění v oblasti 
na délku paže a  nemusí nepřirozeně 
natáčet hlavu a  hledat zónu ostrého 
vidění. Velkou výhodou je i  možnost 
takzvaného ušití na míru.

„Čočku jsme schopni personalizovat 
v  závislosti na tom, jak se klient chová 
a jaké má vizuální návyky. Využitím spe-
ciální NVB aplikace, která měří návyky vi-
dění do blízka konkrétního nositele, jsme 
schopni získat údaje, na jejichž základě 
upravíme čočku přesně podle nositele. 
Měření je rychlé a nezabere více jak sedm 
minut. Díky těmto parametrům se klient 
nemusí tolik přizpůsobovat konstrukci 
brýlové čočky, ale čočky se přizpůsobí 
klientovi, jeho zvyklostem a  konkrétní 
brýlové obrubě,“ dodal Heinz. 

Čočky Varilux X v  sobě spoju-
jí revoluční technologie Nanoptix, 
 SynchronEyes a  Xtend a  navíc jsou 

vyráběny s  inovativním materiálem 
EPS (Eye Protect System), který blokuje 
propustnost modrého světa.

Sportovní brýle X-Kross

V kategorii Brýlové obruby a sluneční 
brýle převzala cenu firma Optika Čivice 
s.r.o. za sportovní brýle X-Kross. 

„Ze zkušenosti víme, že bývá pro-
blém skloubit sportovní brýle s  potře-
bou korekce dioptrické vady. Zakřivení 
čoček nebo způsob uchycení často 
nedovoluje zabrousit do takových brýlí 
dioptrickou čočku. Brýle X-Kross tento 
problém řeší a  je možné do nich vsa-
dit dioptrické korekce až do ± 15 D,“ 
popsal na veletrhu ředitel firmy Optika 
 Čivice s.r.o. Mgr. Petr Vrubel.

Sportovní brýle X-Kross tak mohou 
nosit lidé s  refrakční vadou i  ti, kteří 
žádnou korekci nepotřebují. V zásadě se 
jedná o stavebnicový systém, umožňující 
uspokojit prakticky každého zákazníka. Na-
bízí devatenáct barevných variant obrub 
a  sedmapadesát funkčních štítů, rozděle-
ných do pěti kategorií podle druhu sportu.

„Zákazník si může sestavit brýle 
podle vlastního vkusu i  podle sportu. 
Hlavní roli hraje štít, jenž se liší ve způ-
sobu ventilace nebo zakřivení. Nositel 
si tak sám navrhne brýle v e-shopu na 

webové stránce a nechá si je poslat do 
nejbližší oční optiky, kde si je vyzvedne. 
A  to je velmi důležité, neboť v  optice 
mu zároveň poradí, případně brýle ještě 
seřídí a  udělají nějakou anatomickou 
úpravu,“ dodal Vrubel.

Brýlové obruby Blackfin 

Firma Sagitta Ltd., spol. s r.o. vyhrála 
s  brýlovými obrubami a  slunečními 
brýlemi Blackfin od italského výrobce 
Pramaor Srl – Italian Titanium Eyewear. 

„Tento produkt je mimo jiné zajímavý 
tím, že středový díl je vytvořen z jednoho 
kusu titanu, do kterého jsou zasazeny 
čočky bez použití jediného šroubku,“ 
vysvětlil Martin Říha, obchodní ředitel 
firmy Sagitta.

Dalším zajímavým dílem jsou stranice 
z betatitanu, které velmi dobře dokáží ko-
pírovat anatomii hlavy. Brýle vznikly v Itálii, 
od designu přes výrobu až po finální 
produkt. Kromě použitého materiálu z Ja-
ponska jsou brýle potvrzením firemního 
sloganu Doopravdy vytvořeno v Itálii.

„Firma, která brýle vyrábí, velmi dbá 
na italský rukopis i  kvalitu. Jedná se 
opravdu o unikátní kousek. Tento model 
už získal loni v říjnu v Paříži zvláštní cenu 
poroty na veletrhu SILMO a v listopadu 
byl oceněn stříbrnou medailí v  Hong-
kongu. A  nyní se přidalo i  ocenění 
v Brně,“ doplnil Říha.

Jubilejní 25. mezinárodní veletrh oční 
optiky, optometrie a oftalmologie OPTA 
se uskuteční od 8. do 10. března 2019.

Redakce
Foto: Jiří Zach

Brýle Blackfin jsou vyrobeny z jednoho 
kusu titanu, do kterého jsou zasazeny 
čočky bez použití jediného šroubku.

Brýlové čočky Varilux X zlepšují vidění 
do blízka i na střední vzdálenost.

Brýle X-Kross kloubí sportovní brýle 
s  potřebou korekce dioptrické vady.
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PŘEHLED CÉV 
NA SÍTNICI 2. část
P ohled na oční pozadí je pro 

mnoho lidí velice působivý, 
protože zřetelně ukazuje struktu-
ru a průběh krevních cév. Kromě 
fascinujícího pohledu na krevní 
řečiště lze získat mnoho infor-
mací nejen o zdraví oka, ale také 
o celkovém zdravotním stavu. 

Větší změny sítnicových cév se 
rozpoznávají přímým nebo nepřímým 
oftalmoskopem. Tak jsou získány in-
formace o  diabetických změnách či 
vysokém krevním tlaku. Nové měřicí 
systémy dokáží objektivně analyzovat 
i jemné změny. Tak mohou být nemoci 
dříve poznány a léčeny. Obsahem toho-
to článku je, jaké informace mohou být 
získány podle současného stavu vědy 

ze struktur a dynamiky sítnicových cév. 
V prvém díle byly uvedeny nové poznat-
ky o glaukomu, které ukazují, že terapie, 
zacílená na  pokles nitroočního tlaku, 
nemusí vždy ukázat dobrý výsledek. 
V  tomto druhém díle budou probrány 
počítačové postupy a  shrnuty získané 
poznatky o nemocech.

Moderní analýza cév 
počítačem

Statická analýza cév

Pomocí moderní počítačové tech-
niky lze objektivně analyzovat cévní 
systém. Statické analýzy (obr. 1) nabízejí 
například softwary firem Imedos (SVA sta-

tic vessel analyser) nebo Talia Technology 
(VSL analyser). Při subjektivním pozorová-
ní není vždy jednoznačné, zda změněný 
poměr A/V  (poměr povrchové plochy 
k objemu) je dán zúžením arterií, nebo 
rozšířením vén. Touto statickou analýzou 
lze separátně určit průměrnou tloušťku 
arterií (arteriální centrální ekvivalent 
CRAE) a vén (venozní centrální ekvivalent 
CRVE). Tak může tloušťka vén i  arterií 
separátně vypovídat o zdravotním stavu 
jednotlivých osob. Nižší A/V poměr než 
0,78 znamená trojnásobně vyšší riziko 
pro vysoký krevní tlak, mozkovou mrtvici 
a  srdeční infarkt. S přibývajícím věkem 
pacienta je poměr obecně menší. 

S  ubývajícím průměrem arterií je 
spojeno zvýšené riziko vysokého krevní-
ho tlaku, srdečního infarktu a mozkové 

 OPTOMETRIE překlad: prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
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mrtvice. Dále bylo zjištěno, že u pacientů 
s  primárním glaukomem s  otevřeným 
úhlem při silnějším poškození zrakového 
nervu jsou arterie výrazně zúženy. Na-
proti tomu průměr vén je rozšířený při 
zvýšených zánětlivých hodnotách (v krvi 
je zvýšený počet leukocytů).

Dynamická analýza cév

Vedle subjektivně pozorovaného 
venozního pulzu lze objektivně sledovat 
či pozorovat reakci cév na osvětlení, 
a tak zpětně hodnotit vaskulární funkce 
(obr. 2, obr. 3). Přitom je sítnice vyšetřo-
vána dynamickým cévním analyzátorem. 
Funduskamera vyvíjí osvětlení a přitom 
je snímána frekvence obrazů, aby se 
zároveň vyšetřila reakce cév. Osvětlení 
vyšší elektrickou energií vede k  měři-
telnému rozšíření sítnicových cév, jak 
arterií, tak vén. Tím pádem mohou být 
testem rozpoznány změny krevních cév 
ještě dříve, než se manifestují na sítnici. 
K  tomu lze přesně určit a  individuálně 
zhodnotit, který cévní systém – venozní, 
či arteriální – je postižený.

V  časných stadiích glaukomu by 
například bylo možné zjistit, že venozní 
odpověď na osvětlení je redukována. 
V časném stadiu diabetické retinopatie 
je patrné snižující se venozní i arteriální 
rozšiřování krevních cév. Průběžně lze 
sledovat, zda snížená reakce cév postu-
puje se závažností onemocnění. Arterie 
u  pacientů s  vysokým krevním tlakem 
reagují nepatrným rozšířením cév ve 
srovnání s osobami bez hypertenze.

Oční onemocnění se 
změnami sítnicových cév

Glaukom

Glaukomatózní změny na oku jsou 
definovány charakteristickými změnami 
terče zrakového nervu a změnami v roz-
sahu zorného pole. U glaukomu vykazují 
změny i  krevní cévy, které mohou být 
v budoucnosti usměrňujícím faktorem 
v léčení glaukomu.

Glaukom jde ruku v  ruce s  poru-
chami prokrvení. To je prokázáno i  při 
pozorování venozní pulzace u pacientů 

obr. 1  Statická analýza cév: v určité vzdálenosti od papily jsou arterie a vény zhodnoceny, je 
určen výsledný ekvivalent vztahu A/V. Statické vyšetření systémem od firmy Imedos.

obr. 2  Dynamická analýza cév s DVA (dynamic vessel analyser) u zdravého jedince; po 
osvětlení (30 sekund) se rozšíří arterie (červené) a vény (modré) v očekávaném 
rozsahu (zelené označení).

obr. 3  Dynamická analýza cév s DVA (dynamic vessel analyser): po osvětlení 
(30 sekund) lze očekávat rozšíření vén a arterií v zeleně označeném rozsahu; 
pokud vény (modré označení dole) prokáží očekávanou reakci, arterie na osvit 
nereagují (např. časná diabetická retinopatie nebo vysoký krevní tlak).
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s  glaukomem, jež je pozorována da-
leko méně než u  osob bez glaukomu. 
V různých glaukomových studiích bylo 
prokázáno, že u méně než 50 % pacientů 
s  pokročilou formou glaukomu nebyl 
zaznamenán venozní pulz.

U glaukomu je porušena autoregu-
lace. Na základě zvýšeného venozního 
tlaku musí cévy reagovat rozšířením, 
aby se reguloval perfuzní tlak. Aby se 
dlouhodobě využíval systém autore-
gulace, mohou cévy například jen mi-
nimálně reagovat na snížený krevní tlak 
během noci. Na základě této ubývající 
schopnosti kompenzace se u pacientů 
s  glaukomem vyskytují častěji uzávěry 
centrální vény i venozních větví.

Pokud je venozní tlak u  glaukomu 
vyšší než nitrooční tlak, není pozorována 
venozní pulzace, samotná léčebná snaha 
snížit nitrooční tlak je tedy neúčelná, pro-
tože perfuzní tlak se nezvýší a porucha 
prokrvení trvá. Tato porucha se musí 
následně léčit.

Jaký by tedy měl být léčebný po-
stup? Prostředky ke snížení venozního 
tlaku by představovaly magnezium, an-
tagonisté kalcia a antioxidanty. Redukce 
retinálního venozního tlaku antagonisty 
kalcia a blokátory endotelinu by mohla 
být prokázána v  dalších potřebných 
studiích.

Jako objektivně měřitelný parame-
tr je u glaukomu změněná reakce na 
světelné podněty. Stejně jako u zvýše-
ní nitroočního tlaku může být i u velmi 
časných stadií glaukomu pozorováno 

snížené rozšiřování venozního krev-
ního řečiště. Příčinou může být buď 
chybná vaskulární regulace, redukce 
neuronální aktivity nebo úbytek ner-
vové tkáně.

Flammerův syndrom 

Může se stát, že reakce arterií na osvit 
je redukována, aniž by byla přítomna 
systémová oční onemocnění. Krevní 
tlak je spíše nízký a  retinální arterie ši-
roká. V takovém případě jde o primární 
vaskulární dysfunkci (obr. 4). Pokud se 
přidají studené končetiny, nízký krevní 
tlak, snížený pocit žízně, zvýšená čichová 
citlivost a  poruchy spánku, jde o  Fla-
mmerův syndrom. Ten je v  optometrii 
důležitý, protože se u  takových osob 
častěji vyskytuje normotenzní glaukom. 
Při srovnávání venozního pulzu a měření 
retinálního venozního tlaku bylo zjištěno, 
že glaukomoví pacienti s Flammerovým 
syndromem mají signifikantně vyšší 
retinální venozní tlak. Z  toho důvodu 
by se měla terapie zaměřit na snížení 
venozního tlaku, například podáváním 
magnezia, omega-3 preparátů či lehce 
koncentrovaných antagonistů kalcia. 
Mohou být nasazena i antioxidantia jako 
ginkgo a tím zvýšen krevní tlak.

Diabetická retinopatie

Při statické analýze cév mohou být 
vény, arterie a  lehce i  arterio-venozní 
vztah ohodnoceny známkou 50% až 70% 

zvýšeného rizika pro diabetes a tím i pro 
změny na sítnici (obr. 5). Častěji tyto změ-
ny svědčí pro zvýšený krevní tlak. Pokud 
uvažujeme o těchto změnách vzhledem 
k  diabetu, je nutno vyloučit zvýšený 
krevní tlak, abychom mohli vyhodnotit 
souvislost s diabetickými změnami.

Existuje souvislost mezi hladinou 
cukru v  krvi na lačno a  průměrem 
retinálních vén. Vyšší hodnoty cukru 
v  krvi jsou spojeny s  větším průmě-
rem arterií. I  u  zdravých probandů 
se rozšiřují cévy, když je přechodně 
zvýšena hladina glukózy v  krvi. Při 
zvyšování krevního tlaku se obvykle 

zužují arterie, aby se perfuzní tlak 
udržen konstantní. Při velmi vysokých 
hodnotách cukru v krvi je tento regu-
lační mechanizmus omezen.

U diabetiků se rozšiřují krevní cévy 
a je zvýšen průtok krve. Riziko pro nepro-
liferativní diabetickou retinopatii je dáno 
vztahem průměru vén a  arterií. Pokud 
je průměr vén velký, ale arterie nejsou 
rozšířeny, nastává velké riziko vývoje 
proliferativní diabetické retinopatie.

Statická analýza cév může vzhle-
dem k diabetu znamenat vyhodnocení 
rizika vývoje a  progrese diabetické 
retinopatie.

Při dynamické analýze cév je již 
v  časných stadiích diabetické retino-
patie snížena reakce arterií na blikající 
osvětlení, vény nejsou ovlivněny (obr. 6). 
S přibývající závažností onemocnění je 
při osvětlení omezena dilatace jak 
vén, tak arterií. Tím slouží dynamická 
cévní analýza k hodnocení závažnosti 
diabetické retinopatie a  účinnosti te-
rapie. Retinální žilní tlak je u diabetické 
retinopatie zvýšen.

Fundus hypertonicus

Při subjektivním vyšetřování oč-
ního pozadí ukazuje na vysoký krevní 
tlak kolísání kalibru arterií, snížený po-
měr A/V, změny křížení cév a zesílené 
reflexy retinálních arterií. Setkáváme 
se s krvácením, exsudáty i vatovitými 
ložisky.

Při statické analýze je v  popředí 
především zúžení arterií a  tím zároveň 
změna v  poměru A/V. Při dynamické 
analýze je rozšíření cév po osvitu nižší.

obr. 4  Typy vaskulární dysfunkce u redukovaných arteriálních reakcí na osvit podle 
Vilsera, 2016.

Vaskulární dysfunkce (snížená arteriální odpověď na osvětlení)

primární vaskulární  
dysfunkce aj.

Flammerův syndrom

sekundární vaskulární  
dysfunkce/

endoteliální dysfunkce

široké arterie 
a hypotonie

úzké/normální arterie
široké vény  

a hypertenze,
diabetes  

a jiné příčiny
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Další systémová onemocnění 
se změnami sítnicových cév

Změny menších arterií a  vén mo-
hou být spojeny s  arteriosklerotickými 
změnami, záněty, zvýšeným rizikem 
mozkové mrtvice, zhoršenými kognitiv-
ními funkcemi, nemocemi koronárních 
cév i s chronickým onemocněním ledvin. 

Současné zúžení arterií a  rozšíření 
vén představuje vysoké riziko pro 
koronární srdeční onemocnění. U  lidí 
s  chronickým onemocněním ledvin je 
časté zúžení arterií.

Aktuální stav a budoucnost 
analýzy cév

Vyšetřování očního pozadí může 
být výborným zdrojem k  analýze čet-
ných očních i  systémových onemoc-
nění. Změna arterio-venozního poměru 

může mít nejrůznější příčiny. Pro jejich 
odlišení následuje separátní analýza ar-
terií a vén. Centrální ekvivalent pomáhá 
k rozlišení, zda je současná krevní céva 
tenčí, či silnější vzhledem k průměrným 
hodnotám. Tímto přesným vyšetřením 
lze stanovit i riziko progrese diabetické 
retinopatie.

Při dynamickém vyšetřování očního 
pozadí lze oftalmoskopem pozorovat 
venozní pulz. Zvláště u glaukomových 
pacientů by mohla být usnadněna volba 
správné terapie a  rozšířena volba léků. 
Při hodnocení počítačového osvětlo-
vání mohou být určitá oční i systémová 
onemocnění časněji rozpoznána a  lze 
určit jejich závažnost.

Cílem analýzy cév je určení rizika kar-
diovaskulárních onemocnění a  včasné 
rozpoznání poškození jiných orgánů. Te-
rapeutický úspěch může být hodnocen 
na retinálních cévách.

Častější měření by mohlo být v bu-
doucnosti nejen ku prospěchu opto-
metristů, očních lékařů, ale i všech, kteří 
v  rámci svém odbornosti tuto proble-
matiku řeší.
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obr. 5  Výsledky statické analýzy cév a jejich význam.

obr. 6  Výsledky dynamické analýzy cév a jejich význam.
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Vpředstavách slavných spi-
sovatelů science fiction 

z minulého století mělo lidstvo 
po roce 2000 kolonizovat slu-
neční soustavu, řídit létající auta 
a ovládat telekinezi. Jenže pro 
lžičku do kávy stále ještě musí-
me sáhnout do příborníků, auta 
zůstávají koly na zemi a koloni-
zace soustavy se zastavila na 
rozpočtovém problému. Revo-
luce, jak nám ji autoři jako Isaac 
Asimov nebo Ray  Bradbury 
nastínili, se neuskutečnila. To 
ovšem neznamená, že se žád-
ná nekoná. Jedna je, má plíživý 
styl, není moc vidět a říká se jí 
průmyslová revoluce 4.0.

Technologický vývoj se nám odehrá-
vá přímo před očima a je nutné na něj 
reagovat. To platí napříč všemi odvětvími 
včetně oční optiky. John Wyndham 
před více než šedesáti lety prohlásil, že 
existuje pud sebezáchovy, který chrání 
člověka před tím, aby uvěřil něčemu, co 
by mohlo ohrozit jeho vnitřní rovnováhu. 
Pokud se nad tím skutečně zamyslíme, 
jeho slova jsou až děsivě pravdivá a platí 
napříč osobním i  pracovním životem. 
Jenže s nastupujícími technologiemi je 
nutné potlačit pud sebezáchovy a, jak se 
říká, nezaspat dobu. 

V  počátcích automobilismu byl 
postoj Velké Británie natolik odmíta-
vý, že před každým automobilem ve 
Spojeném království musel jít člověk 

s červeným praporkem a upozorňovat 
na hrozící nebezpečí. Takový červený 
praporek však zbytečně zpomaluje. 
Platí to i pro obor oční optiky, která se 
vyvíjí stejně rychle jako ostatní odvětví 
a nabízí stále lepší technologie, na něž 
musí oční optiky reagovat, jinak ztratí 
kontakt s  okolním světem jako kdysi 
Spojené království.

Každá průmyslová revoluce měla 
zásadní vliv na budoucnost lidstva. 
Klíčovým slovem první průmyslové 
revoluce byla industrializace. S druhou 
revolucí je spojována elektrifikace a třetí 
revoluci charakterizuje automatizace 
i  rozmach informačních technologií. 
V  současnosti stojíme na prahu čtvrté 
průmyslové revoluce, ale stejně jako 

JE ČAS  
NA ZMĚNU 
Průmyslová revoluce 4.0 
zasáhne i oční optiku

 OČNÍ OPTIKA autor: Aleš Sirný
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u těch předchozích nás nečeká překotný 
skok, nýbrž několikaletý vývoj.

Průmyslová revoluce 4.0 je všudypří-
tomná a budí zájem u odborníků i laiků. 
Důkazem toho byla přednáška Ing. Ivana 
Vymyslického na veletrhu OPTA, v  níž 
hovořil o změnách v oční optice a o tom, 
jak nastupující technologie transformuje 
obor do zcela nových postupů práce.

„Optici musí hledět do budoucna 
a vnímat průmyslovou revoluci 4.0 jako 
součást vývoje. Nereagovat na ni nebo 
ji dokonce odmítat by byl velký omyl, 
neboť se dotýká řešení tradičních služeb, 
telemedicíny, screeningových přístrojů 
a  podobně. Ty sice nenahradí klasické 
vyšetření u  lékaře, ale dokáží napově-
dět mnohé o zdravotním stavu klienta,“ 
vysvětlil Vymyslický.

„Celá řada procesů měření zraku 
a  třeba i  parametrů obličeje probíhá 
v současnosti v sofistikovaných 3D systé-
mech. Přístroj například naskenuje obličej 
v rozlišení čtyř milionů bodů, čímž získáte 
naprosto perfektní informaci o tom, jak 
brýle klientovi sednou. Existují i systémy, 
které na základě pouhé fotografie vypo-
čítají a na 3D tiskárně vytisknou obroučky 
přímo na míru. A  to je teprve začátek. 
Nové technologie během pěti až deseti 
let zásadně změní obor optiky.

Na druhou stranu nás čeká devas-
tace řemeslné optiky. Hodně kolegů 
si zakládá na ruční výrobě, broušení 
a podobně, jenže nástup 3D technologií 
tuto práci de facto vytlačí a do popředí 
se dostane takzvaná zkouška brýlí na 
dálku. Postačí, když 3D sken obličeje 
přenese data do systému, který vyhledá 
ideální brýle a ještě vám oznámí, zdali je 
máte na skladě nebo vám je následující 
den doručí kurýr – včetně brýlových 
čoček, které automatické brusy na 
základě vyhodnocených dat dokonale 
zabrousily. Optik už je jen sešroubuje 
a  je hotovo. Z  toho důvodu přestane 
být dílna využívaným prostorem a  od 
mechanické práce se přesuneme k práci 
s  technologiemi,“ nastínil Vymyslický 
blížící se budoucnost. 

„Nikdo přesně neví, co čtvrtá průmy-
slová revoluce udělá s optikou. Jedná se 
o dlouhodobý proces v řádu deseti let. 
Změny se budou odehrávat pozvolna, 
každopádně by bylo nezodpovědné si 

myslet, že se průmysl 4.0 našeho oboru 
nedotkne. Optici se musí adaptovat 
a  tím si udržovat mladou generaci, 
která bude využívat virtuální produkty, 
jako je například digitální zkoušení brýlí 
v pohodlí domova. Jednoduché korekce 
brýlí se pak přesunou na on-line obcho-
dy a  zvýší se důraz na individualizaci 
i personalizaci služeb a produktů.“

Kvalita a odbornost

Ing. Vymyslický se ve své další před-
nášce na veletrhu OPTA zaměřil i  na 
kvalitu a odbornost. Početnému publiku 
nadnesl otázku, zdali od pojmů jako 
sleva, akce či zvýhodnění můžeme 
očekávat právě onu kvalitu a odbornost. 

Nutno konstatovat, že pro optiky 
nastává příznivá doba, počet presbyopů 
roste a tento trend se bude dále zvyšo-
vat. Je však pravděpodobné, že se tím 
bude zvyšovat i počet optik a tím pádem 
se zvýší i konkurence, se kterou budou 
souviset intenzivnější snahy přilákat zá-
kazníka na svou stranu. Už v současnosti 
se optiky dostávají do spirály slev, jež 
sice přilákají klienty, ale bude obtížné 
se z takové spirály vymanit a nemít jen 
zákazníky, vyhledávající slevy. Jak tedy 
akčním nabídkám za výlohou nepro-
padnout? Právě kvalitou a odborností.

„Počet optik stále roste, předešlá eko-
nomická krize nic neovlivnila. Presbyopů 
přibývá, což je pro optiky dobrá zpráva, 
jen k  nim musí správně přistupovat. 
O současných sedm milionů nositelů brýlí 
se stará 1000 optometristů a 2500 očních 
optiků. Postupem času však na optiky 
bude vyvíjen čím dál větší tlak a  ještě 
více se začnou rozevírat nůžky – na pravé 
straně odbornost, kvalita a poradenství 
a na levé straně nízká cena. Proto je nutné, 
aby si optiky zvolily, na které straně chtějí 
být. Vpravo je to dřina, vlevo je to snadné,“ 
konstatoval Ing. Vymyslický.

Kde tedy podle Ing. Vymyslického 
dělají optiky chyby? Například měří zrak 
zdarma. U auta vám také nezměří emi-
se zdarma, ani kadeřník vám zadarmo 
nezastřihne ofinu. Všichni za své úkony 
vyžadují honorář. 

„Dalším problémem jsou nepřimě-
řené slevy. Například se téměř okamžitě 

zlevňují novinky a tím si optiky ubližují. 
Zároveň zákazníkovi optika podává ne-
přesné informace z důvodu neznalosti 
a neodbornosti. S tím souvisejí i neod-
borná řešení reklamací a stížnosti. Dalším 
nedostatkem je neochota se vzdělávat. 
Když si chce někdo držet vysokou úro-
veň, nesmí usnout na vavřínech. S digi-
talizací a stoupající délkou života narůstá 
počet očních komplikací a  tím pádem 
i míra nespokojených zákazníků s kvali-
tou poradenství a odbornosti. Proto není 
dobré vzdělávání podceňovat – vysoká 
odbornost má velký vliv na prodej. Důle-
žitým faktorem jsou i prodejní prostory. 
Zastaralý interiér, v  němž se po dobu 
pětadvaceti let nic nezměnilo, rozhodně 
nikoho neosloví – a to je špatně,“ domní-
vá se Ing. Vymyslický.

O interiérech optik a obchodů obec-
ně hovořila na veletrhu OPTA i nizozem-
ská designérka a  trendová specialistka 
Ellen Haeser, která se zabývala duchem 
současné doby a uvažováním zákazníka. 
Ve své přednášce se zamyslela nad tím, 
jak žijeme a  jak se jako spotřebitelé 
chováme.

V  permanentně měnícím se světě, 
ovládaném internetem a technologiemi, 
se proměňují nároky a zvyky spotřebi-
telů. Narůstající vliv mají módní blogeři 
a  interaktivní nástroje, které lidem po-
máhají vybírat oblečení i brýle. Haeser 
tak upozorňovala majitele optik v řadách 
posluchačů, aby včas reagovali na mění-
cí se nákupní zvyklosti. Tradiční interiér 
optik pomalu ustoupí modernímu, třeba 
i  bezpultovému prostředí, v  němž se 
zákazník bude cítit pohodlně. Nakupo-
vání nemá být podle Haeser nudou, ale 
zábavou, hrou a zážitkem.

Svět oční optiky se tedy mění. Pozvol-
ný proces zavádění nových technologií, 
postupů a změn interiéru by měla zvážit 
každá provozovna, protože návyky zá-
kazníků se budou také proměňovat. 
Otázkou je, zdali pak bude klient v dané 
optice spokojen, nebo se obrátí na ně-
koho jiného.

„Máme přeci krásnou práci, za kterou 
se nemusíme stydět,“ je přesvědčen Ivan 
Vymyslický.

Aleš Sirný
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DEFINICE  
A USPOŘÁDÁNÍ 
1. část
Než se brýle usadí na kořen 

nosu, projdou nejprve pro-
dejním prostorem oční optiky. 
Bez vhodného umístění do pro-
storu tak jejich další přenos ke 
koncovému uživateli nefunguje. 
A  právě prodejní prostor je pro 
úspěšný obchod rozhodující. In-
teriérová architektka a novinářka 
Henriette Sofia Steuer ukazuje 
na rozlišných tematických okru-
zích, co všechno může interiér 
optiky znamenat a  co může 
majiteli oční optiky přinést.

Provozovna by se dala chápat jen 
jako prodejní prostor. Realita ale vy-
padá – jako obvykle – poněkud jinak, 
daleko komplexněji. U  obchodních 
prostor neplatí jen zásadní otázka 

nabídky a poptávky, podstatná je také 
prezentace. Prostor pro obchodníka 
vždy byl a  bude zásadní a  nesmí být 
pomíjen. Má daleko větší význam 
a umí poskytnout víc, než bychom mu 
přisuzovali. Může pozvednout význam 
a hodnotu produktu, značky nebo firmy 
a  vtáhnout dovnitř potenciální zákaz-
níky. Je to velká lehkovážnost, když si 
neuvědomujeme potenciál prodejních 
prostor a nevyužíváme jejich atributů. 
Čím více a specifičtěji navazuje interiér 
na produkty a oslovuje cílové skupiny, 
tím lépe.

Oční optika klade interiérovému 
architektovi různorodé požadavky na 
prostorové členění. Obor oční optiky 
v  sobě slučuje módu, medicínu a  ře-
meslo, jejichž zájmy se sice prolínají, 
ale zároveň i  kříží. Je nezbytné, aby 

v  interiéru byla vyhrazena místa pro 
prezentaci produktů, poradenství, 
vyšetření, dále pro pokladní prostor, 
dílnu, zázemí a  vymezená místa pro 
čekání zákazníků nebo zkoušení brýlí. 
To vše musí být smysluplně propojeno 
tak, aby se dalo každodenně prakticky 
a  příjemně využívat. Své požadavky 
a potřeby mají samozřejmě i produkty 
samy o sobě. 

Brýle jsou prakticky monotematic-
kým zbožím: na rozdíl od jiných druhů 
zboží mají přibližně stejnou velikost 
i podobu a ve většině případů mají také 
lesklou, zrcadlovou povrchovou úpravu. 
Jak tedy vnést do prodejního prostoru 
optiky vizuální napětí a  co je pro to 
třeba udělat?

Zásadní je fakt, že prezentace 
musí být dynamická – a  to na všech 

 OČNÍ OPTIKA překlad: Věra Menšíková
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úrovních. V prvé řadě se jedná o tři zá-
kladní plochy – stěny, podlahu a strop. 
Stěny slouží jako promítací plátno 
pro prezentaci produktů; společně 
s podlahou, stropem a prostřednictvím 
různých výškových úrovní, barevných 
i materiálových odlišností totiž mohou 
výrazně přispět k rozčlenění obchodu 
a usnadnit pohyb zákazníkům. 

Jednota barev,  
materiálů a osvětlení

Prostředí vhodné pro jakoukoli for-
mu prezentace vychází ze souhry barev, 
materiálů a  osvětlení. Podlahy, stěny 
a stropy lze oddělit opticky, nebo je lze 
propojit efektivním prvkem vnitřních 
vestaveb. 

Existují osvědčené zkušenosti, 
jak barvy působí na člověka: modrý 
prostor se jeví chladnější a  klidněj-
ší než červený. Tmavé tóny barev 
předměty zmenšují, zatímco světlé 
tóny jsou velkorysé až neutrální. Kdo 
vsadí na jednobarevnost, docílí sice 
jednotnosti, ale zároveň nudného 
a prostorově jednorozměrného pojetí. 
Řešením může být aspoň použití růz-
ných odstínů barev, jako např. světle 
šedé, středně šedé a  tmavošedé. Pro 
oddělení jednotlivých částí prostoru 
se doporučuje použít podprahových 
až výrazných kontur. Kontrasty mezi 
světlým a tmavým, tlumeným a křikla-
vějším tónem barvy rovněž nabízejí 
možnost cíleně akcentovat a  usměr-
ňovat pohled klienta.

Materiál rozhoduje o haptice (do-
tekovém vnímání) a kvalitě povrchové 
úpravy. Akcenty jsou různé. Povr-
chová úprava nemusí být jen krásně 
hladká, existuje celá řada možností. 
Pro ozvláštnění mohou být použity 
výrazné, tlumené nebo strukturované 
povrchy. Výběr materiálů v  současné 
době nepředstavuje žádné dogma. Je 
možné použít, co se komu líbí. Každý 
materiál by měl být před použitím 
kriticky posouzen i  z  toho pohledu, 
jak bude odstupňováno světlo. Matné 
povrchy, jako jsou např. neopraco-
vané dřevo, samet, filc nebo kámen, 
pohlcují světlo, vzájemně na sebe 

působí a  jsou uklidňující. Zrcadlové 
povrchové úpravy typu chromovaný 
kov, glazovaná keramika, ale zejména 
zrcadlové plochy odrážejí světlo a pů-
sobí dokonce tak, že u člověka navozují 
pocit výrazně většího prostoru i daleko 
vyššího množství vystaveného zboží. 
Ve vybavení obchodů, které je laděno 
do podoby salonů a  samozřejmě do 
bezprašného prostředí, se hojně po-
užívají teraco, koberce a obklady. Tyto 
původní materiály vyžadují samozřej-
mě zcela zásadní rozhodnutí týkající 
se prostoru. Napodobeniny materiálů, 
jako např. PVC, laminát nebo plexisklo, 
mohou být také přínosné, ale stárnou 
a opotřebovávají se jiným způsobem.

Povrchová úprava a barvy náležitě 
fungují, jen když je správný také kon-
cept osvětlení. To je pro interiérového 
architekta vždy ožehavým tématem. 
Ne že by neuměl osvětlení dobře 
naplánovat, ale dobré osvětlení stojí 
nemalé peníze. Nevyužít je rozhodně 
není řešením. U  osvětlení je třeba 
rozlišovat mezi funkčním a scénickým, 
přičemž v obchodě jedno bez druhého 
nemůže být. Funkčním osvětlením 
myslí projektant to, které poskytuje do-
statek jasu a světla na pracovní plochy 
i prostory, kde se pohybují pracovníci 
i  zákazníci. Scénické osvětlení slouží 

k  dekorativním účelům a  zvýraznění 
zboží. Kdo si přeje výrazné scénické 
osvětlení, potřebuje tmavé prostory. 
I místo prodejních ploch je v takovém 
případě denním světlem velmi spoře 
osvětleno a světelné lišty nebo plochy 
tím pádem mohou v každém obcho-
dě podtrhnout a zvýraznit jednotlivé 
části obchodu a  jeho produktové 
prezentace.

obr. 1  Z probíhajícího policového systému se stává třístupňový prezentační stůl, který 
se v rohu ideálně přelévá do výlohy. Obchod: Nova Óptica, Guimarães, Portugal-
sko.  Autor: Tsou Arquitectos. Foto: Nelson Garrido.

obr. 2  Probíhající linie všech použi-
tých stavebních částí vtahuje 
zákazníka do prostoru obchodu 
až k  čekací zóně.  Obchod:  Óptica 
Queiros v Povoda de Lanhoso, 
Portugalsko. Autor: Tsou Arquitec-
tos. Foto: João Macedo.
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Velikost obchodu  
je zcela zásadní

Práce interiérového architekta ne-
končí u stěn, podlah, stropu, barev, ma-
teriálů a osvětlení. Ví, že celkový dojem 
z prostoru je kompletní až tehdy, když je 
funkční vše potřebné včetně mobiliáře 
i  dekorativních součástí a  funguje tak, 
jak má – od elektroinstalace po logistiku. 
O stylu rozhoduje investor, tedy staveb-
ník. Klíčovým rozhodnutím ohledně 
formy a velikosti obchodu jsou odpovědi 

na následující otázky. Kde se obchod 
nachází? Kolik má výloh? Jakou podobu 
má jeho prostor? Na prvním místě je však 
otázka, jak velkou prodejní plochu bude-
me mít k dispozici. Není důležité, zdali 
je prostor světlý, nebo tmavý, otevřený, 
nebo uzavřený, oblý nebo pravoúhlý. 
Pro celkové pojetí a vybavení obchodu 
je zásadní velikost prodejního prostoru. 
Přestože obě plochy, jak malé, tak velké, 
mají obsáhnout to stejné, musíme na ně 
nahlížet zcela rozdílně.

S nedostatkem místa  
se pojí minimalizace

Malé prostory jsou v  principu po-
važovány za nouzové řešení. Navzdory 
určitým minusům se v nich však nezřídka 
dají uplatnit jasné a  praktické návrhy, 
což vede k  přesvědčivým výsledkům. 
Kde je málo místa, musí se využít každý 
prostor. Jednotlivé části obchodu a jeho 
tematické části musí být obzvláště pečlivě 
ergonomicky provedeny a logicky propo-
jeny mezi sebou. V průběhu plánování 
lze jednotlivé elementy kombinovat. Tak 
vznikl například u oční optiky Óptika Que-
irós v Portugalsku (obr. 2) od designérů 
Tsou Arquitectos policový systém, jehož 
upevnění na stěnu umožnilo přenést 
prvky exteriéru do interiéru a pojmout je 
jako celistvý design, který zároveň před-
stavuje výrazný element pro prezentaci 
produktů. Koncepce, kdy stěny splývají 

s policemi, ctí i optimálně osvětlené stoly 
pro poradenství, vybíhající v  potřebné 
výšce z policového systému. 

Naproti policím se nachází delší pult 
s pokladnou, zatímco očím návštěvníka 
zůstává částečně skryta dílna a  kan-
celářské zázemí. Bílé pevné vestavby 
a parketová podlaha i zadní pult vytvářejí 
z úzké optiky světlý a vysoce hodnotný 
prodejní prostor.

Použití stejného řešení s jiným vzhle-
dem ukazuje i  obchod Nova Óptica 
(obr.  1), rovněž od Tsou Arquitectos. 
Projektanti s využitím výrazných linií vsa-
dili na dynamicky odstupňovaný systém 
v  šedé barvě s  konturami prodejního 
prostoru. Tento dojem je umocněn ztvár-
něním stropu a osvětlení, sleduje totiž 
stejnou linii. Oba projekty navíc absencí 
detailů a materiálovou jednotností navo-
zují na malém prostoru klid, kompaktnost 
a možnost koncentrovat se na to podstat-
né a nejdůležitější – na produkt. 

Ve velkých obchodech  
jde hlavně o strukturu

Koncept, který v malých obchodech 
funguje a navozuje pořádek i přehled-
nost, vede u velkých ploch k dezorien-
taci. Obranou je struktura, konkrétně 
rozdělení prodejních prostor na jasně 
ohraničené zóny. Vhodným ilustrativním 
příkladem je obchod studia Kiltz Kaz-
maier Architekten und Architekturbüro 
Frank Zwickel pro německou optiku 
Nill-Hörbar (obr. 3, obr. 4). Cílem u tohoto 
projektu bylo na jedné prodejní ploše 
sjednotit dva obory – a sice oční optiku 
a problematiku sluchových poruch. Jed-
notně použitá bílá barva na podlaze, stě-
nách a stropě jednoznačně patří vidění, 
černá pak sluchu. Zdůrazněná dělicí linie 
mezi oběma obory probíhá od vchodu 
až do zadní, oku skryté části, ke dvěma 
separátním poradenským a  vyšetřova-
cím místům. Použití barev má tak hned 
dvojí funkci – orientační a vodicí. Volně 
stojící dřevěné prezentační stoly jsou 
optickým spojením mezi dvěma barevně 
odlišenými prostorovými zónami.

Jako další ukázku lze zmínit prostor 
odborného obchodu Binder Optik od 
architektonického studia DIA – Dittel 

obr. 3  Důslednost ve světlém a tmavém kontrastu podlahy, stěn a stropů rozděluje 
místnost jednoznačně na dva užitné prostory.

obr. 4  Spojujícím materiálem všech 
komponentů je dubové dřevo, po-
užité na stolech, lavicích i dveřích. 
Obchod: Optik Nill-Hörbar, Messin-
gen, Německo. Autor: studia Kiltz 
Kazmaier Architekten und Archi-
tekturbüro Frank Zwickel. Foto: 
Klaus Melienthin, Arne Hartenburg.
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Architekten (obr.  5), které zjemnilo 
systematičnost ve vybavení prodejního 
prostoru. Každá část obchodu, která má 
svá specifika, je vnímána jako ostrov, na 
kterém se odehrávají klíčové události. Tak 
je např. řešena pokladní část, oddělená 
sníženým stropem a spojená s čekací zó-
nou tak, aby celá tato část byla vnímána 
jednotně a jako celek. Poradenské stoly 
nejsou v prostoru ztracené, naopak díky 
odlišným typům podlahy mají přesně 
vyhrazené místo. Vzhledem k tomu, že 
různorodost produktů by mohla být 
nepřehledná, instalovali v prostoru archi-
tekti rozdílně velké policové jednotky, ve 
kterých jsou řazeny brýle podle značek 
a tematických skupin. 

Na co se vlastně  
zaměřit?

Nejsou podstatné dané předpoklady 
a podmínky, úkolem investora je udělat 
si dopředu jasno v  několika otázkách. 
O  co v  prodejním prostoru půjde? 
O přemíru času, nebo jeho nedostatek, 
o  exkluzivitu, nebo o  mnohotvárnost, 
o střízlivost, sportovní variabilitu, tradici 
nebo jednoduše o barvu? Co je naším 
záměrem: prodej brýlí, poradenství nebo 
zdravé oko?

Pokud si tyto otázky zodpovíme, 
ujasní se nám cíl pro vybavení pro-
stor. Z  toho vyplývá – při zohlednění 
všech shora uvedených možností 
a účelů – priorizace tematických celků 
a  konkrétní vybavování odborného 
obchodu. Zbytek závisí na uživateli, 
protože všechno, bez čeho se lze obe-
jít, je synonymem pro slovo nesoulad. 
Z  toho důvodu je nutné ještě jednou 
konkrétně a  sebevědomě formulovat 
vše zásadní, ne se řídit heslem „Vysoké 
rostliny jsou krásné, ale ne v případě, že 
je paní domu postaví do rohu, protože 
zrovna neví, kam s nimi“. 

Reklamy a letáky mohou být v optice 
zajímavé a mohou poukazovat na spoji-
tost zboží s určitým regionem. Pokud je 
jimi však pult u vstupu přeplněn, nikomu 
to nepomůže. Reklama je důležitá, ale 
proč jí musí být všude, na stolech a ve 
výloze, plno? Je dobré mít na paměti, 
že méně je někdy více.

Závěrečné zamyšlení – 
všechno, nebo nic?

Představme si skutečnost vizuálně 
a nechme ji na sebe působit – důsledné 
a především nové kompletní vybavení 
je ve skutečnosti lepší než jeden nový 
stůl. To samozřejmě stojí peníze a  čas. 
Za vše však hovoří při všech úvahách 
důslednost, pochopení a  uvědomění 
si, čeho bude v  prostorách dosaženo. 
Nejde přitom jenom o pouhý požadavek 
spotřeby, ale právě tak o  zprostředko-
vání individuální hodnoty. Když optika 
funguje, ladí a souzní, najde si zákazník 
do obchodu cestu a naslouchá. Pokud 
zákazník v optice vnímá a vidí svůj módní 
a životní styl, ne pouhou přehlídku zboží, 
pokud se v obchodě odráží jeho přístup 
a  vztah k  produktům (to vše spojeno 
s dobrým servisem), přijde znovu. Od-

borné obchody, jako jsou oční optiky, 
představují v dnešním digitalizovaném 
světě živoucí kulisy. Vzhled prostoru – ať 
je malý, nebo velký – může dlouhodobě 
posílit jednotlivé profesní skupiny a vést 
k úspěšnosti.

O autorce: 
Henriette Sofia Steuer je vystudovaná 
interiérová architektka a zároveň odborná 
novinářka v oboru architektura a interiéro-
vý design. Po studiu získávala zkušenosti 
při realizaci výstav a rozvoji prezentačních 
strategií v prostoru. Od roku 2015 působí 
v odborném časopise AIT Architektur 
Innenarchitektur Technischer Ausbau 
ve Stuttgartu.

Z německého originálu přeložila
Věra Menšíková
Grafické podklady: DOZ 12/2017
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obr. 5  Snížený strop spojuje prostor pokladny s čekacím místem, výsledkem je spo-
lečný přijímací prostor. Obchod: Binder Optik, Backnang, Německo. Autor: DIA – 
Dittel Architekten. Foto: Philip Kottlorz, Kniff Projektagentur.

Pronajmu v Praze 6 zcela nové  
atraktivní nebytové prostory v přízemí,  
určené pro oční optiku ve spojení  
s exkluzivní privátní oční ambulancí.

Dr. M. Rau
e-mail:  info@augenklinik.cham

Inzerce
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SILMO  
Více než veletrh
Veletrh Silmo v  Paříži patří 

k  nejvýznamnějším akcím 
oboru oční optiky. Za více než 
padesát let se stal důležitým 
místem pro prezentaci produk-
tů a  služeb, hledání inspirace 
a  navazování obchodních kon-
taktů i přátelství. Letošní ročník 
se uskuteční ve dnech 28. září 
až 1. října a jak se stalo zvykem, 
chystá se řada novinek.

Silmo je více než jen veletrhem. 
 Organizátoři se prezentují svou kom-
plexní nabídkou a utvářejí tak ucelený 
systém služeb a možností pro všechny 
vystavovatele a profesionály po celý rok. 
Nabídka je opravdu bohatá.

SILMO M@TCH – veletrh Silmo je 
interaktivní díky aplikaci, v níž si můžete 
naplánovat schůzky, vytvářet kontakty, 
objevovat nové produkty a  připra-
vovat půdu pro rozvoj obchodních 
příležitostí.

SILMO ACADEMY – získávejte zku-
šenosti prostřednictvím tréninkových 
programů, abyste si udrželi přehled 
o nejnovějším vědeckém vývoji na poli 
oční optiky.

SILMO D’OR – vstupte do záře 
reflektorů díky prestižnímu ocenění 
talentu a odbornosti v oboru. Soutěž se 
každoročně těší velké popularitě.

SILMO NEXT – novinka pro rok 2018 
se zaměřuje na aspekty budoucího 
vývoje, inovace a  obchodních trendů. 
Upozorňuje návštěvníky a vystavovatele 
na probíhající zásadní změny v  oboru 
a ukazuje budoucí vývoj.

SILMO LIVE – nenechte si ujít jedineč-
né zážitky v rámci veletržních propagací 
a přednášek. Silmo Live je unikátní příle-
žitostí pro vystavovatele a návštěvníky.

SILMO FAMILY – z  důvodu speci-
fických požadavků jednotlivých trhů 
spustilo Silmo sesterské veletržní pro-
jekty globálního měřítka: SILMO Istanbul, 
SILMO Bangkok a SILMO Sydney.

Velká rodina

„Od svého založení v  roce 1967 
se Silmo neustále vyvíjí a každoročně 
poskytuje vystavovatelům a  návštěv-
níkům ideální prostředí pro setkávání. 
Silmo se stalo skutečnou značkou, 
založenou na dvou hlavních pilířích. 
Tím prvním je obsah a  služby, které 
profesionálům pomáhají růst. Druhým 
pilířem je mezinárodní sít veletrhů 
Silmo, expandující za hranice Evropy 
do Turecka, Thajska a  Austrálie. Silmo 
v Paříži je populárním veletrhem a zá-
roveň vyvrcholením oficiálního zahájení 
nové sezony v optice. Proto doufáme, 
že ostatní členové Silmo Family budou 
mít stejný úspěch,“ uvedl Eric Lenoir, 
ředitel veletrhu Silmo v Paříži.

Důraz na slovo rodina má podle Le-
noira své opodstatnění: „Jedná se o velký 
rodinný příběh plný pozoruhodných 
událostí a lidí, kteří po sobě zanechávají 
tradice a hodnoty. Na Silmu vznikají nové 
projekty, potkávají se různé osobnosti, 
jež se obohacují, nebo si oponují, a ve 
finále jsou propojeny silnými vazbami. 
Veletrh je živý a  bující organizmus 
a podle těchto kritérií je Silmo opravdu 
velkou rodinou,“ dodal Lenoir na závěr.

Loňský jubilejní padesátý roč-
ník veletrhu Silmo v  Paříži navštívilo 
37  337  lidí z  124  zemí, což byl dese-
tiprocentní nárůst oproti roku 2016. 
Z celkového počtu návštěvní ků tvořila 
mezinárodní účast 57, 4 %.

Z tiskových zpráv připravila redakce
Foto: Silmo Paris

 VELETRHY autor: redakce
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LÉČEBNA 
ZRAKOVÝCH 
VAD ve Dvoře Králové 
nad Labem
Š ilhání (strabizmus) předsta-

vuje jednu z velmi častých 
zrakových poruch v  dětském 
věku. Při časném záchytu lze 
strabizmus zcela vyléčit, v opač-
ném případě může negativně 
ovlivnit zbytek života dítěte. 
Z tohoto důvodu je nutné vědět, 
na koho se obrátit v případě, že 
právě vaše dítě má tuto vadu. 

Strabizmus a amblyopie

Za správné postavení očí se považuje 
to, při kterém jsou oční osy při pohledu do 
dálky rovnoběžné. V případě strabizmu 
tomu tak není. Strabizmus neboli šilhání 
není pouze kosmetickou vadou, ale je 
vždy spojeno s poruchou jednoduchého 
binokulárního vidění. Obrazy z obou očí 
nesplynou v jeden vjem a dítě se tak naučí 
potlačit obrazy ze slabšího oka, čímž oko 

slábne a vytváří se silná tupozrakost (am-
blyopie) neboli snížená zraková ostrost. 

Léčebna zrakových vad ve 
Dvoře Králové nad Labem

Léčebna zrakových vad se specializu-
je právě na léčbu strabizmu a amblyopie 
u dětí. V současné době je jedinou v Čes-
ké republice, která zajišťuje pedagogic-
kou, výchovnou i léčebnou péči po dobu 
šesti až sedmi týdnů pro děti od čtyř do 
dvanácti let. Při plné kapacitě je v léčebně 
deset předškolních dětí a dvacet školáků. 
Děti jsou v péči zdravotnických pracov-
níků (lékařů, ortoptistek a  zdravotních 
sester). Léčebný pobyt dítěte navrhuje 
jeho oční lékař, pobyt je hrazen příslušnou 
zdravotní pojišťovnou. Vzhledem k tomu, 
že děti v léčebně tráví až sedm týdnů, je 
budova plně vybavena tak, aby byl pobyt 
pro děti co nejpříjemnější.

Historie

Léčebnu zrakových vad ve Dvoře 
Králové nad Labem založil v roce 1953 
MUDr. Eduard Kirschbaum-Drahanský, 
známý také jako oční lékař, zakladatel 
a  ředitel léčebny zrakových vad a člen 
výboru strabologické komise České 
oftalmopedické společnosti. 

Přiblížení denního  
režimu dětí

Den pro děti v  oční škole začíná 
v sedm hodin, kdy je přijdou sestry vzbu-
dit. Poté, co se děti probudí, obléknou se 
a ustelou si postele, mají za úkol vyčistit 
si brýle, které mají připravené na stolech. 
Po snídani podle potřeby dostávají děti 
textilní okluze, které se navlékají na brýle. 
V osm hodin začíná pro školáky výuka 
českého jazyka, každé dítě má svoje 

 ORTOPTIKA autorka: Bc. Aneta Šedivková
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učebnice a svůj individuální plán učení, 
který má zadán od svého učitele ze zá-
kladní školy. V této hodině jsou děti také 
postupně volány k ortoptistce, která si je 
vezme do vedlejší místnosti a cvičí s nimi 
šířku fúze na synoptoforu (obr.  1). Po 
svačině začíná dětem tzv. cvičná hodina. 
Tuto hodinu je má na starost ortoptistka. 
Začíná se cvičením očních svalů, dále 
děti cvičí pochod s  červeno-zelenými 
brýlemi, na vergenčním (obr. 2) či zrca-
dlovém stereoskopu (obr. 3), cheirosko-
pu, lokalizátoru či amblyoskopu. 

O půl jedné odchází děti na oběd, 
po obědě zůstávají sedět u stolu a mo-
hou si vzít košíčky se sladkostmi, rozdá-
vá se také pošta od rodičů a kamarádů. 
Na rozdíl od školky tu menší děti po 
obědě nechodí spát. Po obědě probíhá 
znovu cvičná hodina (obr. 4) – v první 
části hodiny děti cvičí oči na různých 
přístrojích, které již byly zmíněny 
v  předchozím odstavci, zbylou část 
hodiny pak tráví nejčastěji vyšíváním či 
obtahováním. 

Po skončení cvičné hodiny chodí 
děti ven. V zimě sáňkovat a stavět sně-
huláky, v létě si hrají na zahradě. Z venku 
se vrací nejpozději o půl čtvrté, kdy mají 
svačinu. Po svačině si děti mohou hrát, 
v léčebně je nespočet hraček. Každé dítě 
si tu najde svou zábavu, ať už samostat-
ně, nebo při společenských hrách. V tuto 
dobu je povoleno také telefonovat, 
sestřička rozdá dětem jejich mobilní 
telefony a děti se mohou spojit s rodiči. 
O půl šesté je připravena večeře, po ve-
čeři následuje večerní hygiena. V sedm 
hodin už jsou děti v pyžamech a županu. 
Před osmou hodinou se přesouvají do 
postele, kde jim výchovná sestra přečte 
pohádku na dobrou noc. 

O víkendech je program trochu vol-
nější, neprobíhá klasická školní výuka, ale 
pouze cvičení očí. Každou neděli probíhá 
návštěvní den, kdy si rodiče mohou svoje 
děti vzít buď od devíti hodin ráno nebo 
od jedné hodiny odpoledne, v pět hodin 
však musí být zpět.

Po šesti až sedmi týdnech jsou 
děti propuštěny domů. U  některých 
dětí je vidět velký pokrok, některé se 
znovu vracejí. U  opakovaných pobytů 
je pozitivem, když dítě udrží hodnoty 
odchylek z předešlého pobytu a může 

se tak nadále zlepšovat. Léčbu je třeba 
opakovat až do té doby, kdy dítě vidí 
prostorově tak, jak má. 

Závěr

První chvíle v léčebně zrakových vad 
jsou pro děti těžké, ve většině případů 
je to pro ně první odloučení od rodičů 
na delší dobu. Velmi ochotný personál 
se však snaží dětem zajistit co nejlepší 
péči, aby se cítily jako doma. Pokud se 
dítěti něco nelíbí, není problém vše 
individuálně vyřešit a uspokojit tak jeho 
potřeby. Když se děti rozkoukají a  na-
jdou si kamarády, je pro ně tento pobyt 
spíše hrou. Léčebna napomáhá dětem 
indisponovaným zrakovým postižením 
k  lepší adaptaci do běžného života. 
Děti, které v ní tráví určitý čas, se naučí 
samostatnosti a  dokáží cvičit svůj zrak 

i v domácím prostředí. Díky kombinaci 
školního vyučování a  odborné péči 
o dětský zrak je funkce Léčebny zrako-
vých vad ve Dvoře Králové nad Labem 
velice významná.

Bc. Aneta Šedivková
Přírodovědecká fakulta  
Univerzity Palackého v Olomouci
katedra optiky
sedivkovaA@seznam.cz
Grafické podklady: archiv autorky
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obr. 1 Děti cvičí šířku fúze na synoptoforu.

obr. 3 Zrcadlový stereoskop. obr. 4 Cvičná hodina.

obr. 2 Vergenční stereoskop.
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OPTICKÁ ÚNIA  
SLOVENSKA 
informuje
eHealth v optikách na 
Slovensku

Stanovisko Ministerstva zdravotníc-
tva Slovenskej republiky z februára 2018: 
Pripojenie optík do systému eHealth 
nebude realizované do konca roka 2018, 
a  to z  dôvodu potreby úpravy platnej 
legislatívy v  rozsahu definície optiky. 
Aktuálne totiž očné optiky vykonávajú 
svoju činnosť na základe živnostenského 
oprávnenia a súhlasného posudku ŠÚKL. 
Z tejto skutočnosti vyplýva, že očné opti-
ky nevykonávajú svoju činnosť na zákla-
de povolenia podľa zákona č. 362/2011 
Z. z. a  nespĺňajú zákonnú definíciu 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 
z ktorej vyplývajú všetky povinnosti sú-
visiace s pripojením do eZdravia.

Vzhľadom na stanovisko MZ SR nie 
je zatiaľ potrebné registrovať sa ako 
zdravotnícky pracovník a  aktívne riešiť 
eHealth vo svojej optike. O  doriešení 
situácie vás budeme včas informovať.

Nariadenie o ochrane 
osobných údajov v očnej 
optike

Nariadenie o  ochrane osobných 
údajov, známe aj pod anglickou skratkou 
GDPR, platné od 25. mája 2018 sa týka 
všetkých firiem a inštitúcií, ktoré spraco-
vávajú osobné dáta. Keďže ešte doposiaľ 
neboli vydané vykonávacie predpisy plat-
né pre SR, nie je úplne jasné akú podobu 
bude mať uvedený zákon na Slovensku. 
Predstavenstvo OÚS vidí problematiku 
tohto zákona v  troch rovinách. V prvej 
rovine optika prichádza do styku s osob-
nými údajmi svojich zamestnancov. Ak 
vám mzdové účtovníctvo vedie externá 
účtovná firma, čo je najpravdepodobnej-
šie, mala by zabezpečiť ochranu osob-
ných údajov vašich zamestnancov ona.

V  druhej rovine prichádzate do 
kontaktu s  osobnými údajmi svojich 
klientov. Kým nebude situácia ohľadne 
vykonávacích predpisov vyriešená, bolo 

by vhodné získavať od svojich klientov 
súhlas so spracovaním osobných údajov. 
Vzorové formuláre je možné nájsť na 
internete. Tretia rovina je prevádzkovanie 
internetového obchodu. V nadväznosti 
na predchádzajúcu informáciu o eHealth 
vám nedoporučujeme robiť unáhlené 
rozhodnutia ani v  prípade GDPR, lebo 
oveľa komplikovanejšia situácia pre nás 
nastane, ak bude očný optik definovaný 
ako zdravotnícky pracovník, pretože pre 
zdravotnícke zariadenia platí úplne iný, 
oveľa prísnejší stupeň ochrany osobných 
údajov. Samozrejme aj jeho zavedenie je 
komplikovanejšie a  podstatne náklad-
nejšie. Je potrebné vyčkať na doriešenie 
situácie ohľadne úpravy platnej legislatívy 
o zaradení optiky. O ďalších krokoch vás 
budeme priebežne informovať.

Ing. Alexandra Kováčiková
členka predstavenstva OÚS

CarboPURIT® UV je antireflexní 
úprava na brýlové čočky, která  
v maximální možné míře zvyšuje 
ochranu zraku před nebezpečným  
UV zářením. 

Antireflexní úprava CarboPURIT® UV 
pohlcuje přicházející záření a zároveň 
výrazně eliminuje odražené UV záření 
od zadní plochy brýlových čoček.

Chraňte svoje oči

Extrémní ochrana  
proti UV záření

Brýle nejsou jen obruba.

 STRÁNKY OÚS autorka: Ing. Alexandra Kováčiková
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Fúznu vergenciu chápeme 
ako rozsah konvergencie, 

divergencie a zmeny vo verti-
kále, v ktorom je klient schopný 
udržať rovnaké obrazy oboch 
očí spojené. Na vyšetrenie veľ-
kosti fúznej vergencie nájdeme 
mnoho odborných publikácií. 
Sú v  nich popisované postupy, 
akými by mali byť tieto hodnoty 
získavané. V  mnohých štúdi-
ách sú merané veľkosti fúznej 
vergencie rôznymi technikami 
a  ich výsledkom sú očakávané 
hodnoty, ktoré by mal klient do-
siahnuť. Tieto hodnoty môžu byť 
ovplyvnené napríklad zvolenou 
technikou vyšetrenia, vyšetrova-
cím postupom, alebo veľkosťou 
fixačného predmetu.

Fúzne rezervy môžeme merať viace-
rými metódami. V  praxi optometristov 
zaraďujeme medzi najčastejšie využí-
vané techniky prizmatické lišty alebo 
foropter. V  oboch prípadoch sa ako 
fixačný bod štandardne používa opto-
typový znak. Ide o metódu najmenšej 
disociácie, a  teda jej hodnoty by mali 
byť najvýpovednejšie o stave fúznej 
vergencie klienta v bežnom živote.

Vyšetriť fúzne vergencie je možné aj 
za pomoci iných disociačných metód. 
Ide napríklad o  tranaglyfy, využívajúce 
anaglyfné filtre. U tranaglyfov sa na zvy-
šovanie vergenčnej záťaže využíva vzá-
jomný posun obrázkov, ktoré klient vníma 
každým okom zvlášť (obr. 1). Touto tech-
nikou môžeme vyšetriť veľkosť fúznych 
rezerv do blízka. Na vyšetrenie do diaľky 
môže byť použitý Worthov anaglyfný test 

s anaglyfnými filtrami, kde je spodný znak 
vnímaný binokulárne a môže slúžiť ako 
fixačný bod. V takom prípade zvyšujeme 
záťaž na vergenčný systém pomocou 
prizmatickej lišty alebo foropteru.

Polarizácia je ďalšia metóda, ktorou 
je možné dosiahnuť iný stupeň disociá-
cie obrazov. Do blízka je vhodné použiť 
vektogram, využívajúci polarizačné filtre 
a polarizované obrázky (obr. 2). Zvyšo-
vanie vergenčnej záťaže, rovnako ako 
u tranaglyfov, je spôsobené vzájomným 
posunom oboch obrázkov. Do diaľky 
je vhodné využiť ako fixačný podnet 
polarizovaný kríž s  fúznym podnetom 
uprostred. Veľkosť fúznej vergencie je 
potom opäť zisťovaná pomocou priz-
matickej lišty alebo foropteru. 

Prístroj, na ktorom dosiahneme naj-
väčšiu mieru disociácie, je synoptofor. Ide 

FÚZNE  
VERGENCIE

 OPTOMETRIE autoři: Bc. et Bc. Beáta Kovačovicová, Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
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o prístroj založený na haploskopickom 
princípe a veľkosť fúznej vergencie je zis-
ťovaná spravidla na obrázkoch pre fúziu II.

Hodnoty získané jednotlivými metó-
dami sa môžu líšiť. Vplyv na tieto odchýl-
ky môže mať aj zvolená miera disociácie 
obrazov. V nasledujúcej časti sú uvedené 
zmeny na konkrétnom prípade.

Klientka vo veku 21 rokov

Jej súčasná okuliarová korekcia je 
uvedená v tabuľke 1. 

Pred samotným vyšetrením bola 
klientke odobraná anamnéza, v  ktorej 
uviedla, že pociťuje občasné astenopie 
a máva pocit suchého oka pri viachodi-
novej práci do blízka.

S okuliarovou korekciou dosahu-
je klientka binokulárny vízus 1,2. Na 
získanie uvedených hodnôt bol pou-
žitý foropter s kontinuálnym nárastom 
o  0,5  cm/m rovnomerne pred oboma 
očami a synoptofor. V tabuľkách č. 2–4 sú 
uvedené fixačné podnety, ktoré boli na 
vyšetrenie využité, a veľkosť heterofórie, 
o  ktorú boli namerané hodnoty pozi-
tívnej a  negatívnej fúznej rezervy (PFR 
a NFR) následne upravené. V tabuľkách 
sú uvádzané hodnoty pre tzv. break po-
int, teda bod rozdvojenia a pre recovery 
point, bod opätovného spojenia.

S  použitím tejto disociačnej tech-
niky očakávame, že by klientka mala 
dosahovať optimálne 19 cm/m v smere 
do konvergencie a  do divergencie by 
mala byť hodnota fúznej vergencie na 
úrovni 7 cm/m. V  porovnaní s  týmito 
očakávanými hodnotami sú hodnoty 
namerané u  klientky znížené v  smere 
do konvergencie. Do divergencie sú 
hodnoty v norme.

Očakávané hodnoty namerané 
pomocou anaglyfnej alebo polarizačnej 
disociácie nie sú stanovené. Preto nie je 
vhodné porovnávať ich s očakávanými 
hodnotami, ktoré boli zistené s  inými 
disociačnými technikami.

Pri vyšetrení na  synoptofore sú 
očakávané hodnoty PFR 20° a  NFR 8°. 
V porovnaní s týmito hodnotami dosa-
huje klientka nižšie hodnoty v smere do 
konvergencie aj do divergencie. Zníže-
nie pozitívnych fúznych rezerv je však 

výraznejšie, hodnoty do divergencie sú 
považované za hraničné.

Keďže sú u klientky znížené hodnoty 
v smere do konvergencie a v anamnéze 
uvádza astenopiu pri práci do blízka, je 
vhodné vyšetrenie PFR a NFR doplniť 
o  vyšetrenie akomodačnej zložky ako-
modačne-vergenčnej synkinézy. Je teda 
vhodné vyšetriť aj pozitívnu a negatívnu 
relatívnu akomodáciu (PRA a NRA), blízky 
bod konvergencie (NPC) a akomodačnú 
facilitu (BAF). 

Keďže výsledky PFR a NFR nezod-
povedajú norme, je vhodné odporučiť 
klientke domáce cvičenia, ktorými by 
sa zvýšila jej pozitívna fúzna vergencia 
a  tým by pravdepodobne odznela 
astenopia. Tu je vhodné využiť free-
-space techniky. Ak by domáce cvičenie 
nebolo účinné, môže byť veľkosť fúznej 
vergencie zvyšovaná na ortopticko-
-pleoptickom pracovisku pod dohľadom 
ortoptistiek. 

Záver

Je zjavné, že namerané pozitívne aj 
negatívne fúzne vergencie sú rozdielne 
pri použití rôznej miery disociácie. Otáz-
kou je: do akej miery má disociácia vplyv 
na namerané hodnoty PFR a  NFR? Po 
ukončení zberu dát prebehne štatistic-
ké zhodnotenie, ktoré objasní, či miera 
disociácie štatisticky ovplyvňuje veľkosť 
fúznej vergencie na zvolenej hladine 
významnosti. 

Bc. et Bc. Beáta Kovačovicová
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
katedra optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně
e-mail: kovacovicova@gmail.com,
436105@mail.muni.cz
Grafické podklady: archiv autorů
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Optotypový znak H odpovedajúci  
vízu 0,6, HTF 0 cm/m

Break point Recovery point

PFR 16 13

NFR 8 5

sph cyl ax

OD +0,25 –1,00 180

OS +0,25 –1,00 180

Worthov anaglyfný test, HTF 0 cm/m

Break point Recovery point

PFR 11 8

NFR 5 4

Polarizovaný krížový test s fúznym 
podnetom, HTF 0 cm/m

Break point Recovery point

PFR 9 6

NFR 5 3

Obrázky odpovedajúce FII

Break point Recovery point

PFR 16 13

NFR 6 4

tab. 1  Súčasná okuliarová korekcia 
klientky.

obr. 1  Variabilný tranaglyf (vľavo), 
Worthov test (vpravo) [1, 3].

obr. 2  Variabilný vektogram (vľavo), 
polarizovaný kríž s fúznym podne-
tom uprostred (vpravo) [1, 3].

tab. 2  Veľkosť pozitívnych a negatívnych 
fúznych rezerv s použitím priziem 
vo foropteri [cm/m].

tab. 3  Veľkosť pozitívnych a negatív-
nych fúznych rezerv s použitím 
anaglyfných filtrov a priziem 
vo foropteri [cm/m].

tab. 4  Veľkosť pozitívnych a negatív-
nych fúznych rezerv s použitím 
polarizačných filtrov a priziem 
vo foropteri [cm/m].

tab. 4  Veľkosť pozitívnych a negatív-
nych fúznych rezerv vyšetrených 
na  synoptofore s obrázkami 
pre fúziu II [°].
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FRENZELOVY 
BRÝLE k diagnostice 
nystagmu u periferního 
vestibulárního syndromu
Ve  Fa k u l t n í   n e m o c n i c i 

u sv. Anny v Brně spolupra-
cují jednotlivé kliniky, oddělení, 
ústavy a katedry. Tento článek 
ukazuje na spolupráci katedry 
optometrie a ortoptiky, odděle-
ní nemocí očních a optometrie 
a  kliniky otorinolaryngologie 
a  chirurgie hlavy a  krku (dále 
jen KOCHHK). Posledně jme-
novaná klinika pro svou práci 
využívá takzvané Frenzelovy 
brýle. V článku uvádíme bližší 
informace o této zdravotnické 
pomůcce a  pohovoříme také 
o tom, k čemu se používá.

Frenzelovy brýle

Frenzelovy brýle jsou optickou po-
můckou, která může mít mnoho podob 
a variant. Nejčastěji se jedná o brýlové 
obroučky s  držákem pro osvětlení, do 
kterých jsou zabroušené spojné čočky 
o  optické mohutnosti patnáct až dva-
cet dioptrií. Jméno autora těchto brýlí 
(Frenzel) by nemělo být zaměňováno 
se jménem Fresnel. Frenzel byl německý 
lékař a  Augustin-Jean Fresnel byl fran-
couzský fyzik, který významně přispěl 
k ustanovení teorie vlnové optiky [1].

Frenzelovy brýle se používají jako 
zdravotnická pomůcka pro průkaz 

spontánního nystagmu při odlišení 
periferního a centrálního vestibulárního 
syndromu. 

Periferní vestibulární 
syndrom (PVS)

Je způsoben postižením rovnováž-
ného ústrojí ve vnitřním uchu nebo 
vestibulárního nervu (n. VIII). Jedná se 
například o záněty ucha, nadměrný hluk 
nebo reakci na ototoxická antibiotika. 
Hlavním projevem je závrať (vertigo) 
doprovázená vegetativními proje-
vy (například zvracení, studený pot). 

 OPTOMETRIE autoři: Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D., Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.,
 doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc., Ing. Dušan Urbánek
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Konfliktem jednotlivých senzorických 
vstupů dochází ke kinetóze. Porucha je 
na prvním neuronu vestibulární dráhy, 
tedy v oblasti vestibulárních receptorů. 
Nystagmus, který je symptomem PVS, je 
harmonický. To znamená, že je shodný 
směr pomalé složky nystagmu a deviace. 
Můžeme říci, že oko se pohybuje smě-
rem k nemocnému uchu [2]. 

Naopak centrální vestibulární syn-
drom (CVS) není závislý na poloze hlavy 
a  je provázen trvalou závratí. Pomalé 
složky nystagmu a  ostatní tonické 
úchylky směřují na různé strany. CVS 
vzniká při poškození druhého nervu 
vestibulární dráhy a vyskytuje se v rámci 
takzvaných kmenových syndromů při 
poškození mozečku. Etiologie může 
být cévní, nádorová, zánětlivá nebo 
traumatická. 

Použití Frenzelových  
brýlí u PVS

Brýle nasadíme pacientovi na ob-
ličej a  oči dostatečně nasvítíme, aby-
chom jasně viděli polohu zornic. Díky 
vysokým spojným čočkám ve Frenzelo-
vých brýlích vidíme oči velmi zvětšené 
(až čtyřikrát). To nám umožnuje posou-
dit, zda pacient při ztrátě fixace stále 
vykazuje spontánní nystagmus. Pokud 
spontánní nystagmus u  tohoto paci-
enta prokážeme i  s  nasazenými Fren-
zelovými brýlemi, jedná se o  centrální 
vestibulární syndrom. Příčina potíží se 
tedy nenachází ve vestibulárním apa-
rátu, ale za ním. To může být na dráze 
druhého nervu vestibulární dráhy nebo 
v oblasti mozečku.

Závěr

V článku jsme vysvětlili pojem Fren-
zelovy brýle a  definovali jejich použití. 
Klinické použití této zdravotnické po-
můcky spadá do kompetencí lékaře – 
otolaryngologa [3]. Frenzelovy brýle se 
využívají k odlišení centrální a periferní 
příčiny vestibulárního syndromu. Optici 
i optometristé by ovšem měli znát, jak 
tato pomůcka vypadá a k jakému účelu 
se používá.
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oddělení nemocí očních a optometrie
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Strašák jménem 
GDPR
Mgr. Jan Zahálka z  firmy 

 re-medical s.r.o. si na vele-
trh OPTA připravil přednášku na 
téma nových právních předpisů 
EU o  ochraně osobních údajů. 
V současnosti už velmi známá 
zkratka GDPR byla a možná ještě 
je strašákem pro řadu institucí, 
firem, podnikatelů i zdravotnických 
zařízení. V našem rozhovoru však 
Jan Zahálka podrobně vysvětluje, 
že se při správném uchopení pro-
blematiky GDPR není čeho obávat. 
Administrativě, která s GDPR sou-
visí, se však nevyhne nikdo.

Jakým způsobem se GDPR 
 dotýká oboru oční optiky, lékařů, 
 optometristů a očních optik?
GDPR se dotýká prakticky každého, kdo má 
zaměstnance anebo v rámci své činnosti 
shromažďuje nějaké osobní údaje. Může 
to být banalita jako adresář obchodních 
partnerů nebo klientů, ale právě i agenda, 
která se týká optik, optometristů nebo 
oftalmologů – typicky tedy kartotéka se 
zákaznickými kartami, respektive zdravot-
nickou dokumentací. Pokud si uvědomíme, 
že všechny tyto profese navíc pracují s údaji 
o zdravotním stavu, je jasné, že optici budou 
muset GDPR věnovat o to větší pozornost.

Existuje nějaký seznam položek,  
které se považují za osobní údaje 
a které ne?
Definici pojmu „osobní údaje“ obsa-
huje hned 1. odstavec 4. článku GDPR 
(tedy nařízení EU 2016/679) a definice 
začíná slovy: veškeré údaje o identifi-
kované nebo identifikovatelné fyzické 
osobě. Samo o  sobě to s  trochou 
nadsázky naznačuje, že definice je 
opravdu široká. Pokud lze údaj přiřadit 
ke konkrétní osobě (a nejedná se o tri-
viálnost ve smyslu má dvě oči), pak se 
těžko hledá, proč by se o osobní údaje 
nemělo jednat.

 ROZHOVOR autor: redakce
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Zdravotnictví pracuje s daleko 
větším obsahem osobních údajů, 
a sice s údaji o zdravotním stavu, 
genetickými údaji atd. Vztahují se 
na ně jiné podmínky než na běžné 
osobní údaje? 
Údaje o  zdravotním stavu, genetické, 
ale také biometrické jsou opravdu 
považovány za citlivější, což asi i každý 
podvědomě cítí. Jedná se o tzv. osobní 
údaje zvláštní kategorie – vztahuje 
se na ně v  mnohém přísnější režim. 
V obecné rovině je zpracování těchto 
údajů častěji podmíněno výslovně 
uděleným souhlasem. Rád bych nic-
méně na tomto místě zdůraznil jeden 
moment, který je často opomíjen – 
nelze k věci přistupovat tak, že máme 
dvě škatulky: osobní údaje „obyčejné“ 
a „zvláštní kategorie“, a  tím rozlišení 
končí. GDPR vcelku rozumně vychází 
z principu, že citlivosti osobních údajů 
odpovídá i  citlivost jejich zpracová-
ní, přičemž tato citlivost je rozdílná 
i  uvnitř jednotlivých kategorií. Např. 
osobní údaj A, který spadá do zvláštní 
kategorie, nemusí být stejně citlivý jako 
osobní údaj B, byť ten by také patřil 
do zvláštní kategorie. Na to je třeba 
vždy pamatovat a  práci s  údaji tomu 
přizpůsobit. GDPR je nicméně mnohem 
abstraktnější, než na co jsme z českých 
právních předpisů zvyklí – týká se méně 
jmenovitých výčtů a) až g), ale mnohem 
více obecnějších principů, rozvážného 
a rozumného řešení. Proto je pro Čechy 
i hůře uchopitelnější.

V těchto případech pacient musí  
dát souhlas se zpracováním údajů.  
Je potřeba podepsat nějaký 
dokument, nebo stačí slovní souhlas? 
Co když ale pacient vysloví souhlas 
a pak změní názor?
To je časté nedorozumění, nicméně je 
třeba říci, že údaje o zdravotním stavu, 
byť jsou osobními údaji zvláštní kate-
gorie, nevyžadují automaticky výslovný 
souhlas. Pokud jsou totiž zpracovávány 
za účelem poskytování zdravotní péče, 
není výslovný souhlas vyžadován. 
V  tomto případě je důležité, že pro 
definici zdravotní péče platí evropská 
verze, která je širší než definice česká. 
Podle velice čerstvé informace z Úřadu 

pro ochranu osobních údajů pak tato 
výjimka platí i pro oční optiky. To je jistě 
vynikající zpráva. Co se změny názoru 
u pacientů týče, obecně platí, že pokud 
existuje zákonem stanovená povinnost 
osobní údaje zpracovávat či uchová-
vat (např. předpisy na brýle po dobu 
pěti let), pak tato povinnost uchovávat 
údaje přebíjí právo pacienta na výmaz 
či zapomenutí.

Je ovšem třeba samozřejmě strikt-
ně odlišit zpracování za striktně od-
borným (medicínským) účelem od 
zpracování pro marketingové nebo 
jiné nesouvisející účely. Pro takové 
zpracování samozřejmě výjimka nepla-
tí a výslovně se vyžaduje účel.

Co když pacient nebo klient 
u optometristy nebude se zpraco
váním údajů vůbec souhlasit? 
Přestaneme ho léčit? 
Vzhledem k  tomu, že souhlas není 
vyžadován, pak i  tento strašák naštěstí 
odpadá. Nad rámec dotazu nicméně 
připomínám, že možnosti poskytovatelů 
zdravotních služeb odmítnout přijetí 
pacienta do péče jsou značně omezeny 
zákonem o zdravotních službách.

V jakých případech se vyžaduje 
souhlas rodičů ke zpracování 
osobních údajů dítěte? O jakém  
věku se bavíme?
Dělicí čarou je podle GDPR 16 let věku 
dítěte. Česká právní úprava, která je ale 
dosud pouze v podobě návrhu zákona 
v  parlamentu, tuto hranici snižuje na 
15 let. Pod touto věkovou hranicí udě-
luje souhlas se zpracováním osobních 
údajů, pokud je vyžadován, zákonný 
zástupce.

Běžně se setkáváme s tím,  
že se lékaři ptají na rodinnou 
anamnézu. Jak se dívá GDPR 
na poskytování údajů o dalších 
rodinných příslušnících?
Rodinná anamnéza je zákonnou sou-
částí  zdravotnické dokumentace, 
v  souladu s  výše uvedenými principy 
není tedy třeba nějakých speciálních 
opatření. 

Jak dlouho mají být údaje uchová
vány v případě, že pacient odejde 
k jinému lékaři? 
Doba uchovávání zdravotnické do-
kumentace je stanovena vyhláškou 



 44

o zdravotnické dokumentaci, včetně 
podrobných pravidel pro další naklá-
dání s dokumentací. U ambulantních 
specialistů (mj. oftalmolog) platí, že se 
zdravotnická dokumentace uchovává 
po dobu pěti let od posledního vyšet-
ření pacienta. U praktických lékařů je 
to deset let od změny lékaře nebo 
úmrtí pacienta.

Jak pracovat s údaji, které byly 
získány před zavedením GDPR? 
Vztahují se na ně stejné podmínky, 
tudíž je nutné klienty žádat 
o dodatečný souhlas? 
Pro údaje získané před účinností 
GDPR není třeba dodatečně získávat 
souhlas. 

Bude někdo kontrolovat,  
jak se s osobními údaji nakládá 
a pracuje?
Kontrola může přijít ze strany Úřadu 
pro ochranu osobních údajů, ale 
u lékařů či optometristů je pravděpo-
dobnější kontrola z  krajského úřadu, 
který kontroluje dodržování zákona 
o  zdravotních službách, a  tedy i  pra-
vidla pro zacházení se zdravotnickou 
dokumentací. Je třeba zdůraznit, že 
ve zdravotnictví je práce s  osobními 
údaji již relativně podrobně a  přísně 
upravená, takže poskytovatelé by 
nemuseli být hlavními kandidáty na 
nové kontroly. 

Osobní údaje se mohou ukládat na 
osobním počítači nebo na online 
úložišti. Kdo nese zodpovědnost za 
ochranu osobních údajů v případě 
externího úložiště? Když se do online 
úložiště někdo nabourá, je to jeho 
správce, nebo poskytovatel? 
Primární odpovědnost je vždy na správci 
(tedy např. lékaři), nicméně zpracovatel 
má odpovědnost sdílenou. Správci 
mají podle GDPR povinnost nastavit si 
s poskytovateli úložišť (tzv. „zpracovatel“) 
smluvní podmínky, které stanoví, kdo 
a za jakých podmínek je za případný únik 
dat odpovědný.

Zdravotní údaje spadají do zvláštní 
kategorie údajů, které vyžadují 
vyšší stupeň ochrany. Nařizuje 
zákon nějakou konkrétní formu 
zabezpečení údajů? 
Jak jsem již uvedl výše, v případě zdra-
votnické dokumentace jsou pravidla 
již dost podrobná, což platí dvojnásob 
pro vedení zdravotnické dokumentace 
v elektronické podobě. Forma ochrany 
není výslovně stanovena, a  tak bude 
platit okřídlené „přiměřeně“.

Při různých registracích  
na webu nebo podepisování  
smluv můžeme narazit na udělení 
souhlasu se zpracováním údajů, 
s kterým ale nemusíme souhlasit 
a systém nás občas pustí dál.  

Jakou možnost volby má pacient? 
Může poskytnout údaje, ale zakázat 
jejich další zpracování a předávání? 
U informací souvisejících s poskytová-
ním zdravotní péče, jak jsme si již řekli, 
souhlas vyžadován není. Zdravotník 
je pak velice striktně vázán pravidly 
uvedenými především v  části šesté 
zákona o zdravotních službách (zákon 
č. 372/2011 Sb.). Ta upravuje i  často 
problematické poskytování informací 
o  zdravotním stavu. A  protože jsme 
všichni občas i pacienty nebo příbuz-
nými pacienta, doporučuji odborné 
i laické veřejnosti seznámit se alespoň 
s  paragrafy 65 a  66 výše uvedeného 
zákona. 

Bude mít pacient možnost si ověřit, 
jakým způsobem s jeho údaji lékař 
nakládá a jak je zpracovává?
Toto právo GDPR skutečně přináší, 
i když opět spíše v obecné rovině. Lé-
kaři by přesto neměli nad rozumnými 
dotazy mávnout rukou, na místě je 
vstřícnost. Až praxe nicméně ukáže, 
kde jsou hranice práv pacienta a  kde 
začínají šikanózní dotazy notorických 
kverulantů. 

Zkomplikuje se tím lékařům život? 
Nebudou zahlceni dotazy na  
osobní údaje?
Zde platí má předchozí odpověď. Vzhle-
dem k  tomu, že administrativní zátěž 
lékařů je často skloňovaným problémem 
českého zdravotnictví, musíme doufat, 
že zdravý rozum na straně pacientů 
převládne. Obecně je výhoda GDPR 
v tom, že se lze v drtivé většině případů 
spolehnout na zdravý rozum a zásadu 
přiměřenosti. Musíme proto doufat, 
že i české orgány dozoru k tomu takto 
budou přistupovat.

Za rozhovor poděkoval Aleš Sirný
Foto: archiv Jan Zahálka
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O ko je nejdůležitějším lid-
ským smyslovým orgánem, 

který může být postižen různými 
refrakčními vadami. Refrakční 
vady se dají obvykle dobře ko-
rigovat, tomu však předchází 
správné a  kvalitní vyšetření 
refrakce. Dodnes hojně využí-
vaná monokulární subjektivní 
refrakce však nestačí. 

Oko s  okluzí nemá žádný fixační 
podnět a může začít akomodovat, což 
ovšem není jediný problém. Monoku-

lární vjem neodpovídá běžnému vidění. 
Za normálních okolností se člověk dívá 
oběma očima, tedy binokulárně, což 
umožňuje i  hloubkový vjem. V  sou-
časnosti jsou dostupné technologie, 
díky kterým lze vyšetřit refrakci jak za 
binokulárních, tak za stereoskopických 
podmínek.

Subjektivní monokulární refrakce je 
nejčastějším způsobem refrakce, který 
je v  dnešní době užíván a  vyučován. 
Monokulární refrakce je tedy metoda, 
kde je jedno oko vyšetřováno a druhé 
oko zakryto. S  touto vyšetřovací me-

todou se však pojí riziko akomodace. 
Zakrytím jednoho oka se může aktivovat 
akomodační systém, jelikož oko nemá 
žádný předmět, na který by mohlo fi-
xovat. Pokud se aktivuje akomodace na 
daném zakrytém oku, zaktivuje se i na 
vyšetřovaném oku, což může ovlivnit 
korekci a  může vést k  podkorigování 
hypermetropie či překorigování myo-
pie. Z toho důvodu každá monokulární 
refrakce musí být doplněna o  binoku-
lární (akomodační) vyvážení a na závěr 
je nutno provést binokulární dokorekce 
sférické hodnoty. V  současnosti se již 

 BINOKULÁRNÍ 
VYŠETŘENÍ 
REFRAKCE pomocí 
nových technologií

 OPTOMETRIE autorka: Bc. Nela Kadlčíková
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nabízí binokulární korekce refrakčních 
vad pomocí nových technologií, které 
umožňují provádět refrakci za přiroze-
ných binokulárních a stereoskopických 
podmínek. 

Moderní technologie  
pro binokulární vyšetření 
refrakce

Nové technologie PASKAL 3D a PO-
LASKOP 3D, se  kterými lze vyšetřit 
refrakci za přirozených binokulárních 
podmínek, si jsou velice podobné. 
S  využitím cirkulární polarizace, která 
odděluje vjem pravého a levého oka, je 
umožněno provést binokulární vyšetření 
refrakce za přirozených binokulárních 
a stereoskopických podmínek. 

PASKAL 3D 

PASKAL 3D je moderní refrakční 
systém, který byl vyvinut jako aplikace 
pro Apple iPad. Umožňuje úplnou 
monokulární refrakci za binokulárních 
i  stereoskopických podmínek, které se 
nejvíce podobají běžnému dívání v kaž-
dodenní praxi. Při vyšetření je poloha 
hlavy a těla v přirozené pozici a jako první 
refrakční systém umožňuje binokulární 
cylindrickou korekci. Díky cirkulární 
polarizaci lze vidět oddělené vjemy pro 
pravé a  levé oko zvlášť. Polarizace je 
uskutečněna speciálními filtry vloženými 
do zkušební obruby. Vyšetřovaný se dívá 
na optotyp zobrazovaný v 3D televizoru, 
který dokáže oddělit obrazy pravého 
a levého oka. PASKAL 3D obsahuje mimo 
testy pro binokulární refrakci také na 
heteroforii, stereopsii, kontrastní citlivost, 
dominanci a barvocit.

Vybavení 

Pro měření je nutné mít iPad s apli-
kací PASKAL 3D (obr. 1). Dále je nezbytný 
3D televizor alespoň s úhlopříčkou 32" 
nebo větší s  rozlišením 1920 × 1080. 
Přesun dat z  iPadu na 3D monitor je 
uskutečněn díky set-top-boxu s  ná-
zvem Apple TV. Bezdrátové připojení 

mezi iPadem a Apple TV je umožněno 
routerem s výkonnou WLAN. Oddělení 
vjemu pravého a levého oka je umož-
něno speciálními polarizačními filtry, 
které lze vložit do zkušební obruby. Dále 
je nutné mít sadu zkušebních čoček 
od ± 0,25 D, záporné hodnoty cylindru 
0,25 D a více, JZC s hodnotami ± 0,25 
a ± 0,50 D a základní sadu s prizmatic-
kými dioptriemi.

Postup vyšetření 

Celkový doporučený postup za-
hrnuje jak binokulární refrakci, tak 
kontrolu a případnou korekci hetero-
forií. Součástí základní řady testů je 
také test na stereopsii, kde lze zjistit 
přítomnost a stupeň stereopsie.

Jako první je možno vidět ob-
rázek, který je nejprve ukázán v  2D 

obr. 1
Aplikace v iPadu.

obr. 2
2D obrázek  
PASKALu.

obr. 3
Test s balony.

obr. 4
Test na oční 
dominanci.
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(obr. 2) a následně ve 3D zobrazení, 
v následujícím měření by však neměl 
poutat pozornost. Jako další se zob-
razí test s balony (obr. 3), který slouží 
k  předběžnému zjištění stereopsie. 
Dále následuje screeningový test 
na oční dominanci (obr. 4), kde je 
zobrazen jeden obrázek (pes) pro 
pravé oko a  druhý obrázek (kočka) 
pro levé oko. 

Následuje test na zrakovou ostrost 
(obr. 5). Díky cirkulární polarizaci je zob-
razena tabulka s pozadím do obou očí, 
ale čtený text je viděn nejprve pravým 
okem, kde je vizus vyšetřen, a následov-
ně levým okem. Je to tabulka o třech 
řádcích, které jsou vyplněny písmeny 
s postupně se zmenšující velikostí. Na 
začátku každého řádku je umístěno 
písmeno se sníženou kontrastní citli-

vostí. Na konci každého řádku je test 
pro astigmatickou korekci v  podobě 
dvou soustředných kruhů. Následuje 
tzv. jemné sférické dokorigování na 
červeno-zeleném testu (obr. 6). Je-li 
dokončen vizus na 6/6 a lépe, na dané 
oko je předložena čočka o  hodnotě 
+ 0,50 D, se kterou by daný text měl být 
rozmazán. Následně je zobrazen čer-
veno-zelený test, kde by se měly znaky 
jevit v červeném poli kontrastněji. Je-li 
akomodace zcela vyloučena, předlože-
ná čočka + 0,50 D je odejmuta a vyšet-
řovaný by měl znaky vidět v obou polích 
stejně ostře. Není-li tomu tak, je nutné 
korekci upravit. Jsou-li obě oči vykori-
govány, následuje test na binokulární 
(akomodační) rovnováhu. V tomto testu 
je text v pravé části promítán pravému 
oku a  text na levé straně levému oku 
(obr. 7). Vyšetřovaný porovnává pravou 
a levou polovinu textu, jsou-li písmena 
stejně čitelná a ostrá.

Po binokulárním (akomodačním) 
vyvážení následuje test ke zjištění aso-
ciačních forií, který se skládá ze dvou 
vodorovných a  dvou svislých ramen, 
jež by měly tvořit kříž, a  centrálního 
bodu uprostřed kříže, který lze vidět 
oběma očima. Dále je podrobněji tes-
továno stereoskopické vidění (obr. 8). 
Tabulka je zobrazena pro obě oči, 
obsahuje čtyři pole se šesti kroužky 
ve dvou řadách, v nichž jeden v hor-
ním a  jeden v  dolním řádku je díky 
polarizaci zobrazen v  3D. Posledním 
optotypem jsou opět písmena ve třech 
řadách, které již nejsou zobrazeny pro 
každé oko zvlášť. Tento poslední test 
slouží ke kontrole vizu, který mohl 
být ovlivněn prizmatickou korekcí. Na 
závěr je ukázáno pár fotografií ve 3D.

POLASKOP 3D 

POLAKOP 3D je nový LCD optotyp 
umožňující 3D binokulární refrakci. Na 
tomto optotypu lze zobrazit testy ve 
2D i v 3D. Obsahuje cyklofúzní test pro 
astigmatickou korekci, který umožňuje 
binokulární refrakci osy a  síly cylindru, 
všechny klasické testy, MKH řadu i ba-
revné testy. Poskytuje kvalitní rozlišení 
díky LG Smart TV.

obr. 5
Optotyp pro vyšet-
ření vizu.

obr. 6
Červeno-zelený 
test.

obr. 7
Optotyp pro  
binokulární  
vyvážení.

obr. 8
Test pro vyšetření 
stereopse.
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Vybavení 

Pro vyšetření binokulární refrakce 
v 3D rozlišení je potřeba mít 32" nebo   
42" polarizovaný LCD optotyp, 7" tablet 
pro bezdrátové dálkové ovládání využí-
vající bluetooth. Dále je nezbytné mít 
polarizační filtry s  cirkulární polarizací 
umožňující separaci obrazů z  pravého 
a levého oka. Rovněž je třeba mít sadu 
zkušebních čoček od ± 0,25 D, záporné 
hodnoty cylindru 0,25 D a  více, JZC 
s hodnotami ± 0,25 a ± 0,50 D. 

Speciální testy 

Tyto testy byly zaměřeny obzvláště 
pro řidiče, kteří mohou pociťovat při 
nočním řízení horší komfort vidění. 
Mohou být citliví na oslnění od proti-
jedoucích aut či je může trápit noční 
myopie. V  testu na oslnění (obr. 10a) 
je zobrazen motiv nočního silničního 
provozu a  oslnivého světla simulující 
protijedoucí motorové vozidlo. Lze 
také demonstrovat vliv očního zákalu 
na noční vidění. Dalším testem je sub-
jektivní měření noční myopie, který 
dokáže nasimulovat noční dopravní 
situaci (obr. 10b). V  temné místnosti 
je posuzováno rozostření kruhů ba-
revných světel, které lze nastavit jako 
spektrum barev červené/zelené/modré. 
Následně je umožněn Maddoxův test 
s  necentrálním osvětlením (obr. 10c), 
kde nedochází k centrálnímu osvětlení 
oka a lze hned přejít na další potřebné 
testy. Tyto tři testy jsou součástí doplň-
ku tzv. aktivního rámu.

Srovnání technologií 
PASKAL 3D a POLASKOP 3D 

Technologie využívané v  obou 
popisovaných systémech jsou velmi 
podobné. Využívají cirkulární polarizace 
k separaci obrazů pravého a levého oka, 
mají tedy přirozené podmínky pro poho-
dlné binokulární vidění, kde lze vyšetřit 
i cylindrickou korekci. 

Oba systémy nabízejí též vyšetření 
za stereoskopických podmínek díky pre-
zentaci 3D obrázku v pozadí testů. Liší se 

však v provedení různých testů. Například 
u testu dominance PASKAL využívá ob-
rázky psa a kočky, zatímco u POLASKOPU 
test obsahuje šipky nahoru a dolů. Dále 
se test na vyšetření vizu skládá u PASKA-
LU z tabulky, ve které jsou tři řádky s pís-
meny, kde vpravo je písmeno se sníženou 
kontrastní citlivostí a vlevo soustředné 
kruhy pro vyšetření astigmatizmu. Danou 
tabulku lze vidět oběma očima, zatímco 
text a znaky pouze jedním okem. U PO-
LASKOPu je tabulka se třemi řádky, kde 
horní řádek je viděn pouze pravým okem, 
prostřední oběma očima a dolní řádek 
pouze levým okem. 

Z  hlediska vybavení je PASKAL 3D 
aplikace, kterou lze nahrát do iPadu a lze 
ji ovládat pomocí tabletu. Při spuštění 
se bezdrátově propojí s 3D televizorem, 
kde je aplikace zobrazena. POLASKOP 
3D je hardwarová 3D televize s  přida-
ným zařízením, který je ovládán pomocí 
tabletu. Pro testy, jako je noční myopie 
a  testy na oslnění, je nutné mít ještě 
tzv. aktivní rám. 

Závěr 

Na otázku, jestli použít binokulární, 
či monokulární refrakci, je odpověď jed-
noduchá. Na základě několika výzkumů 
a publikací [4, 5, 6] je zřejmé, že binoku-
lární refrakce dává zcela lepší výsledky 
hodnot korekce s lepším vizem či lepší 
snášenlivostí nově naměřené korekce. 
Výše uvedené technologie jsou dobrou 
volbou pro správné vyšetření subjektivní 
binokulární refrakce. Vzhledem k výrazné 
podobnosti systémů lze v praxi očekávat 
obdobné výsledky při jejich použití.

Díky novým technologiím a  mož-
nostem se vyšetření refrakce stále po-
souvá kupředu a umožňuje dosáhnout 
lepších výsledků. Věřím, že se techno-
logie budou dále více vyvíjet a  za pár 
let se objeví další nové možnosti pro 
vyšetření refrakce.

Bc. Nela Kadlčíková
Přírodovědecká fakulta  
Univerzity Palackého v Olomouci
katedra optiky
kadlcikova16@seznam.cz
Grafické podklady: archiv autorky
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obr. 9 POLASKOP 3D.

obr. 10a Test oslnění.

obr. 10b Měření noční myopie.

obr. 10c Smart Maddox.
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KATEDRA 
OPTOMETRIE 
A ORTOPTIKY
na veletrhu OPTA 2018
Mezinárodní veletrh oční op-

tiky, optometrie a oftalmo-
logie se letos znovu konal na br-
něnském výstavišti v pavilonu V. 
Veletrhu v termínu 9.–11.  března 
se zúčastnili tradiční vystavo-
vatelé z  tuzemska i  zahraničí. 
Katedra optometrie a  ortoptiky 
(dál jen KOO) Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně se 
podílela na veletrhu jednak tra-
dičním prezentačním stánkem, 
ale také účastí studentů a členů 
KOO v  odborném programu 
OPTA FORUM.

Odborné přednášky 
a prezentace

V rámci odborného programu OPTA 
FORUM vystoupili se svými příspěvky tito 
přednášející: v pátek 9. března Mgr. Pavel 
Beneš, Ph.D., s přednáškou na téma Ultra 
kontaktní čočky – ideální řešení korek-
ce zraku u  klientů užívajících digitální 
zařízení; Bc. Nicol Dostálová, Mgr. Petr 
Veselý, DiS., Ph.D., s přednáškou Eye-trac-
king a jeho využití (nejen) v optometrii. 
Mgr.  et  Bc.  Lucie Patočková, Mgr.  Petr 
Veselý, DiS., Ph.D., Mgr. Pavel Beneš, Ph.D., 
pak připravili přednášku na téma Mapy 

rohovkového topografu  – příklady 
z  praxe. Lucie Patočková v  ní hovořila 
o  rohovkovém topografu, který patří 
mezi bezkontaktní vyšetření, tedy mezi 
skupinu vyšetření s minimální zátěží pro 
pacienta. Vyšetřením lze včas diagnos-
tikovat např. počínající keratokonus, 
keratoglobus či pellucidní marginální 
degenerace a další degenerativní změny 
rohovky. Tvar povrchu rohovky se získává 
pomocí sofistikovaných programových 
algoritmů, které vyhodnocují podobu 
a polohu kružnic. Získané údaje se objeví 
v  rozdílných, dvojrozměrných i  trojroz-
měrných, barevně kódovaných schéma-

 ZE ŽIVOTA ŠKOL autoři: Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D., Mgr. Sylvie Petrová, 
 Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
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tech, které ilustrují různou charakteristiku 
(optické defekty, lokální zakřivení). 

V  sobotu dne 10. března před-
nášeli Bc. et Bc. Beáta Kovačovicová 
a Mgr.   Pavel Beneš, Ph.D., Ako a prečo 
vyšetrovať veľkost fúznej vergencie 
a Bc. Barbora Langová, Mgr. Petr Veselý, 
DiS., Ph.D., a  Mgr. Pavel Beneš, Ph.D., 
podrobně informovali o  tématu Vliv 
změny hodnoty a osy astigmatizmu na 
zrakový výkon při různých pohledových 
vzdálenostech. 

Mezi další odborné přednášky, které 
v sobotu zazněly, patřily: GDPR, aktualiza-
ce metodiky pro oční optiky a metodiky 
pro optometristy a jiné legislativní aktua-
lity z oblasti oční optiky a optometrie od 
Mgr. Jana Zahálky, dále Art of Blending – 
Umění kombinovat – zahraniční autorky 
Ellen Haeser a  na  závěr sobotního 
programu byla zařazena přednáška od 
autora Ing. Ivana  Vymyslického Optika 
budoucnosti 4.0 aneb jak změní tech-
nologie naše oční optiky.

V  rámci soutěže TOP OPTA byly vy-
hodnoceny tyto nejlepší výrobky: DNEye® 
PRO technologie & DNEye® Scanner 2+, 
kontaktní čočky  ACUVUE  OASYS® 1-Day 
s  technologií HydraLuxe™, progresivní 
brýlové čočky Varilux X Series, sportovní 
brýle X-Kross a  sluneční brýle Blackfin 
ARC BF822 817.

Závěr

Společenský večer s rautem se konal 
tradičně v brněnském SONO centru, kde 
zahrála například kapela Kolenem, The 
Fireballs a další. Podle závěrečné tiskové 
zprávy se letošního veletrhu zúčastnilo 
téměř 5500 návštěvníků a 162 vystavova-
telů, z nichž 60 % bylo ze zahraničí. Další 
OPTA bude slavit 25. výročí a uskuteční 
se ve dnech 8.–10. března 2019. 

Na závěr nám dovolte poděkovat 
vedení LF MU v Brně za finanční pod-
poru při účasti na aktivní prezentaci na 
letošním veletrhu OPTA.

Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. 
Mgr. Sylvie Petrová,  
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
katedra optometrie a ortoptiky,
LF MU v Brně
Foto: archiv autorů, Jiří Zach

Prezentační stánek katedry optometrie a ortoptiky LF MU v Brně.

Přednášející Mgr. et Bc. Lucie Patočková hovoří o rohovkovém topografu. 

Mgr. Pavel Beneš, Ph.D., při své přednášce na téma Ultra kontaktní čočky.
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DOBŘE  
VIDĚT NA 
SPRÁVNÝ TÓN
P odle údajů portálu statis-

ta.com bylo v  Německu 
v roce 2004 přibližně 1,6 milio-
nu lidí organizováno v  různých 
regionálních sdruženích a  klu-
bech amatérských hudebníků. 
Průzkum provedený stejným 
portálem v roce 2012 uvádí, že 
téměř 2,18 milionu Němců ve 
věku nad 14 let hraje ve volném 
čase několikrát týdně na nějaký 
hudební nástroj.

Profesionální, veřejně financované 
hudební organizace, jako jsou divadelní 
a státní orchestry, rozhlasové a komorní 
orchestry, zaměstnávají 9922 profesio-
nálních hudebníků z povolání. K tomu je 
třeba připočíst ještě ty hudebníky, kteří 
hrají na hudební nástroj v soukromých 
seskupeních a  nejsou organizováni 
v žádném svazu.

Není proto nic neobvyklého, že 
zákazník při anamnéze často jmenuje 
jako způsob trávení volného času 

hudbu a  hru na hudební nástroj. Zá-
kladem analýzy jeho potřeb je v první 
řadě předběžný rozhovor, neboť každý 
hudební nástroj se používá v poněkud 
jiné situaci a  jiných podmínkách. Při 
výběru korekční pomůcky je v  tomto 
případě také důležité, aby optik znal 
potřebnou pracovní vzdálenost klienta. 
Zákazník bude takovým zájmem optika 
potěšen, čímž se nejen zvýší jeho vazba 
na optika a spokojenost se službami, ale 
často začne uvažovat i o druhých brýlích. 

 ZAJÍMAVOSTI autor: redakce
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Analýza

Pro hudebníky je důležité, aby měli 
při hraní přehled o několika taktech do-
předu. Občas si také musí do notového 
záznamu vepsat poznámky. Kromě toho 
musí také sledovat dirigenta a jeho prá-
ci s taktovkou. Jakmile se u hudebníka 
projeví presbyopie, znamená pro něj 
čtení not a poznámek, které dříve viděl 
ostře, pokud má nevhodnou korekční 
pomůcku, spíše hádanku.

Pro zpěváky jsou ideální pomůckou 
multifokální brýle se širokým progresiv-
ním kanálem. Zpěváci vystupují nejčas-
těji vestoje a na to, aby co nejlépe viděli 
na dirigenta a noty, nemusí mít nepřiro-
zený sklon hlavy. Důležité je, aby každý 
člen sboru měl vlastní notový záznam, 
protože s  víceohniskovými čočkami 
není možné nahlížet do not zpěváka 
stojícího vedle.

Pro hudebníky v  orchestru není 
často oblast na střední vzdálenost a do 
blízka u progresivních skel dostačují-
cí, protože potřebují vidět v  notách 
několik taktů jdoucích po sobě a sou-
časně sledovat dirigenta. Ten občas 
navíc stojí před hudebníky v takovém 
úhlu, že hráč jej musí sledovat přes 
prostorový výsek, který výrobce skel 
nezohledňuje. 

Pianista musí mít při nošení progre-
sivních brýlí hlavu vtlačenou dozadu, 
aby viděl noty ostře. Jeho prsty na kláve-
sách jsou přitom rozmazané. Univerzální 
řešení, podobně jako při péči o  spor-
tovce, neexistuje. Vzdálenost stojanu na 
noty se liší podle typu nástroje. Například 
pozounista sedí – podle typu stavby 
pozounu – dále od not než například 
klarinetista. 

Typem nástroje se řídí i vzdálenost 
hudebníka od dirigenta. V  symfonic-
kém dechovém orchestru sedí nejblíže 
dirigentskému pultíku první hlasy 
dřevěných dechových nástrojů (flétny, 
klarinety, hoboje). Za nimi se nacházejí 
druhé a třetí hlasy těchto nástrojových 
skupin a také saxofonisté, basklarinety 
a  fagoty. Za nimi jsou pak seřazeny 
žesťové nástroje (trumpety, horny, 
tuby, pozouny). Poslední řadu tvoří 
bicí nástroje a perkuse. Ve smyčcových 
orchestrech jsou vpředu první housle, 

za nimi následují druhé housle, violy, 
violoncella a kontrabasy. Ve smíšených 
orchestrech začínají podle americké-
ho uspořádání smyčce, za nimi sedí 
dechové nástroje. V  amatérských 
orchestrech má na skutečný zasedací 
pořádek vliv také prostor zkušebny. 
Profesionální hudebníci, kteří působí 
v  operách či muzikálech, sedí často 
v  orchestřišti, odkud musí vzhlížet 
k dirigentskému pultíku. Sám dirigent 
jako umělecký vedoucí musí „mít 
v  oku“ kompletní partituru i  všechny 
hudebníky. Počet hlasů určuje počet 
notových záznamů, které dirigent 
současně sleduje. Partitury jsou často 
vytištěny velice drobným písmem a na 
širokých stranách, aby dirigent nemu-
sel tak často obracet listy. 

V  těchto situacích se mohou vy-
skytnout vzdálenosti, které již nejsou 
normálními brýlemi na čtení pokryty. 
Progresivní brýle jsou často nevhod-
né vzhledem k  výše uvedené šířce 
partitury.

Řešení problémů

Vzhledem k  současným módním 
trendům nepředstavují obruby žádné 
velké omezení a zákazníci, kteří dosud 
nosili pouze brýle na dálku, tak větši-
nou nemají při hraní problémy. Pokud 
hudebník sedí úplně vpředu a  úhel 
pohledu na dirigenta je hodně šikmý, 
pak může horní část obruby působit 

rušivě. V  tomto případě jsou nejlepší 
volbou kontaktní čočky.

U emetropických presbyopů s do-
statečnou akomodací se osvědčily 
jednoohniskové brýle pro oblast na 
střední vzdálenost. Velkou výhodou 
tohoto řešení je, že použitelnou oblast 
vidění neomezuje okrajové zkreslení. 
Obruba by měla mít úzký tenký okraj 
a takový tvar, aby umožňovala sledo-
vání dirigenta. Vhodné jsou v  tomto 
případě poloviční brýle, za předpokla-
du, že velikost skel je dostatečná pro 
rozeznání notového listu.

U  hudebníků s  oční vadou lze 
použít brýle na střední vzdálenost 
v  kombinaci s  kontaktními čočkami 
na dálku. Toto řešení často volí ob-
zvlášť ti zákazníci, kteří již kontaktní 
čočky stejně nosí. Podobné brýle jsou 
zpravidla velmi dobře akceptovány, 
zvláště proto, že vzhledem k jednooh-
niskovým sklům mohou být nabízeny 
za poměrně výhodnou cenu. Dokud je 
adice poměrně nízká a šířka progresiv-
ního kanálu poměrně dost velká, dají 
se pro emetropické presbyopy použít 
také pracovní brýle. Neostré oblasti 
se nacházejí dostatečně na okraji, 
takže noty se dají ještě dobře přečíst. 
U ametropů je možné i v tomto přípa-
dě použít jednoohniskové kontaktní 
čočky do dálky. Adice u  těchto skel 
se přizpůsobí podle vzdálenosti not. 
Zvolenou degresi určuje schopnost 
akomodace a  vzdálenost od dirigen-
ta. Hudebníci, kteří sedí v první řadě, 

Stanovení refrakce před stojanem na noty.
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jej vidí přes horní část brýlových skel 
ještě ostře. 

Toto řešení je poměrně oblíbené, 
neboť takové brýle lze používat i pro 
oblast na střední vzdálenost a do blízka 
při podobných pracovních vzdálenos-
tech například u  počítače. V  případě 
vyšší adice a tím vzniklého zmenšení 
využitelné oblasti do blízka i v případě 
příliš velké vzdálenosti od dirigenta 
však fungují tato skla do blízka pouze 
omezeně. Další možností korekce 
refrakčních vad jsou například tzv. 
Franklinovy čočky nebo čočky E-line. 
V úvahu přicházejí i speciální bifokální 
čočky se širokou oblastí do blízka.

Speciální čočky typu E-line s vodo-
rovným předělem v celé šíři svého cel-
kového průměru nabízejí široké oblasti 
vidění do dálky i  na blízko. Na rozdíl 
od bifokálních skel u nich nedochází 
ke skokům obrazu. Dioptrickou sílu je 
možné přesně přizpůsobit konkrétním 
podmínkám, takže takové čočky lze 
obecně nabídnout každému hudeb-

níkovi. Poptávka po těchto čočkách je 
malá, proto figurují většinou v nabídce 
výrobců pouze na zakázku a jsou tedy 
poměrně drahé. V některých dílnách se 
sice dají vyrobit podobné čočky sesta-
vením dvou jednoohniskových čoček, 
ovšem tento úkon vyžaduje velkou 
zručnost a je časově dosti náročný. Pro 
tento typ čoček je pak důležité zvolit 
celokovové nebo titanové obruby se 
zámkem, jinak je vsazení obou čoček 
obtížné, ba dokonce nemožné. Použí-
vání těchto brýlí je z výše uvedených 
cenových důvodů poměrně omezené. 
Navíc mnozí nositelé nepovažují tyto 
čočky za estetické. Přesto by se tato 
skla měla nabízet, protože v některých 
specifických případech nejlépe splňují 
definované požadavky. 

Bez ohledu na to, pro která skla 
se hudebník rozhodne, by neměla 
v  žádném případě chybět antireflexní 
vrstva, která redukuje odrazy způsobené 
osvětlením jeviště. Centrování brýlových 
čoček pro hudebníky může být odlišné 

od centrace „normálních“ brýlí. Někteří 
hudebníci se vzhledem ke konstrukci 
svých nástrojů nedívají na noty rovně – 
týká se to například houslistů. V takových 
případech je třeba centrační bod přísluš-
ně upravit. 

V  některých případech mohou 
být správným řešením i  multifokální 
kontaktní čočky, které poskytují neome-
zené vidění bez okrajového zkreslení. 
Rušivě mohou působit případné halové 
jevy. Noty se vyskytují často v rychlém 
sledu a blízko u sebe, je však důležité, 
aby hudebník přesně rozeznal, na které 
notové lince nota leží. Pokud způsobuje 
velká zornice při nedostatečném osvět-
lení jeviště stíny, doporučuje se použít 
doplňkové speciální lampy, které se 
připevní na notové pulty.

Závěr

Pro použití korekčních pomůcek 
u  hudebníků neexistuje jednotné 
řešení, obdobně jako tomu je u podob-
ných pomůcek pro specifické případy. 
Úspěch korekce zajistí přesná anamné-
za a  zjištění konkrétních specifických 
potřeb. Pozitivní výsledek bývá často 
odměněn větší věrností zákazníků, ne-
boť spokojení zákazníci rádi doporučí 
oblíbeného optika svým kolegům.

Z německého originálu přeložila redakce.

Literatura:
BÜDEL, C.: Gutes Sehen für den richtigen 
Ton – Sehhilfenanpassung bei Musikern. 
DOZ Deutsche Optikerzeitung. Heidelberg: 
DOZ-Verlag, 2014, 4, 24–26. 

Detail na pracovišti každého dirigenta.

Vzdálenost od not je u každého hudebníka rozdílná.
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ZEISS UVPROTECT:
Úplná ochrana před škodlivým UV zářením ve všech 
organických materiálech brýlových čoček ZEISS*

U ltrafialové záření (UV) poškozuje oko 
a způsobuje stárnutí a rakovinu očních ví-

ček. Denní světlo nás vystavuje škodlivému UV 
záření kdykoliv v roce, od rána až do pozdního 
odpoledne, a  to i  tehdy, když si lidé obvykle 
myslí, že není potřeba slunečních brýlí. Brýle 
mohou poskytnout výraznou ochranu před UV 
zářením. Přesto nejpoužívanější materiály pro 
brýlové čočky proti UV záření 100% blokaci 
nemají. Některé standardy brýlových čoček 
ignorují nebezpečí UV paprsků vlnových délek 
delších než 380 nm, a  tím vzniká v  ochraně 
mezera. Společnost ZEISS přepracovala své 
nejpoužívanější materiály, aby poskytla 100% 
ochranu před UV zářením.

V čem je problém?
Standardy brýlových čoček nedržely krok s nejnovějším výzku-
mem týkajícím se negativních účinků expozice dlouhovlnného 
UV záření. Norma ISO 8980-3 určuje spektrální konec UV záření 
při 380 nm, přestože standardem hodnocení nebezpečnosti, na 
který se spoléhá, je vlnová délka až do 400 nm. Čtyřicet procent UV 
záření při denním světle leží mezi 380 a 400 nm, což je rozpětí vlno-
vých délek, které ISO standard v současné době ignoruje (obr. 1). 

Nositelé brýlí si uvědomují, že UV záření je pro oči špatné, 
ale mnozí předpokládají, že jejich brýle již proti němu posky-
tují úplnou ochranu. Ve skutečnosti skoro 70 % denního UV 
záření leží ve vlnových délkách, které nejsou zcela blokovány 
nejčastějším materiálem pro brýlové čočky, a cca 20 % denní-
ho UV záření je ve vlnových délkách, které nejsou blokovány 
vůbec (obr. 3). Přesto někteří oční specialisté věří, že poskytují 
zákazníkům 100% UV ochranu. 

Stárnutí pokožky (obr. 5) lze předejít ochranou proti sluneční-
mu záření, ale mnoho lidí si odmítá aplikovat na oční víčka opalovací 

krém. Vlnová délka UV záření těsně pod 400 nm proniká hluboko do 
pokožky a poškozuje mitochondriální DNA v dermálních fibroblas-
tech (obr. 2). To způsobuje hluboké vrásky a povolenou pokožku.

Zdravotních rizik vyplývajících z  UV záření je mnoho. 
Například rakovina kůže očního víčka představuje 5 až 10 % 
všech rakovin kůže a díky anatomickým poměrům se snadno 
rozšiřuje do zbytku těla. 

UV záření také může způsobovat šedý zákal. Je zřejmé, že 
dlouhodobá expozice tomuto záření urychluje změny v oční 
čočce. Tyto změny zvyšují rozptyl světla (halo, glare efekt), 
snižují kontrast a mění dlouho před operací barvy. 
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obr. 1  ISO 8980-3 normalizované UV spektrum má svou maximální 
hodnotu relativní intenzity záření při vlnové délce 400 nm.

obr. 2  UV záření těsně pod vlnovou délkou 400 nm proniká 
hluboko do pokožky.

obr. 3 Standardními materiály prochází značné množství UV záření. obr. 4 Materiály ZEISS UVProtect propouští pouze viditelné spektrum.
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Na základě těchto skutečností neexistuje žádný dobrý důvod, 
proč nevyrábět brýlové čočky, které budou UV záření absorbovat.

Zdaleka největší potenciální expozici UV záření přináší 
nositelům brýlí světlo dopadající na brýlové čočky zepředu. 
Většina UV záření, která by mohla dosáhnout oka a víčka, za-
sáhne jako první brýlovou čočku. Je proto důležité, aby brýlové 
čočky toto záření eliminovaly.

Nejpřísnější standardy pro ochranu proti UV záření se 
uplatňují v současné době pro sluneční, nikoliv pro čiré čočky. 
Standardy Austrálie a Nového Zélandu označují za nebezpečné 
záření až do vlnové délky 400 nm. 

Technologie ZEISS UVProtect dosahuje maximální úrovně 
ochrany, která vychází z přísného standardu pro sluneční brýle, 
aplikovaného i na všechny organické čiré čočky.

V praxi vědci společnosti ZEISS našli způsob, jak pozměnit 
výrobu materiálů všech čirých plastových čoček tak, aby ab-
sorbovaly celé spektrum škodlivého UV záření, aniž by došlo 
ke kvalitativní změně obrazu (obr. 4). 

Přepracované materiály brýlových čoček nemají za násle-
dek výraznou změnu vzhledu. V randomizované a maskované 
studii společnosti ZEISS byly spotřebitelům předloženy stan-
dardní plastové čočky a čočky ZEISS 1.50 UVProtect. Při pohle-
du přes tyto brýlové čočky jak ve venkovních podmínkách, tak 
i v interiéru většina respondentů preferovala ZEISS UVProtect.

*  pro všechny organické brýlové čočky kromě Aphal,  
bifokálních a trifokálních

Úplná UV ochrana ve všech brýlových čočkách ZEISS. 
Po celý den. Po celý rok. 
Brýlové čočky ZEISS s technologií UVProtect

*Nevztahuje se na Aphal, bifokální, trifokální a minerální čočky. Skladové čočky ZEISS s úplnou UV ochranou dostupné od 1. července 2018 (kromě ZEISS Combi NT).

Začněte se starat o své oči již dnes

obr. 5   UV záření urychluje stárnutí očí a víček
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A leš Zbořil je absolventem 
herectví na JAMU. Je mo-

derátorem, scenáristou a režisé-
rem rozhlasových spotů, věnuje 
se dabingovému herectví a režii, 
namlouvá komentáře k  televiz-
ním pořadům. Rovněž je meto-
dikem a  lektorem seminářů se 
zaměřením na problematiku PR 
a  poradcem pro profesionální, 
mediální a krizovou komunikaci. 
Jeho hlas jste mohli slýchávat 
z  rádia, na televizní obrazovce 
moderoval např. pořady Očko 
bere, Rexeso nebo Ypsilon. Od 
roku 1997 je jedním z moderá-
torů AZ-kvízu.

Jakou úlohu ve Vašem životě  
hraje zrak?
Odborníci tvrdí, že zrak nás o  našem 
okolí informuje ze 60 %, sluch ze 30 % 
a zbylých 10 % připadá na ostatní smysly. 
Asi to tak vychází… 

Co Vás v poslední době uhodilo do očí?
Slečny a  dámy odhodily zimní bundy 
a kabáty! To je do očí bijící! 

Jaká kniha, obraz, fotografie či jiné 
umělecké dílo Vás v poslední době 
oslovily? 
Začínám si všímat třeba i  drobných 
počinů našich designérů. Takový Petr 
Novague… 

Kdy Vám naposledy oči  
zářily nadšením?
Skoro na každé fotce s bleskem!

Co byste střežil jako oko v hlavě?
Mám pocit, že naše svoboda by si zaslou-
žila pořádnou ochranku.

Kdy je podle Vás potřeba mít  
oči na stopkách?
Když měříte kamarádovi čas jeho vý-
konu.

Nad čím přivíráte oko  
a nad čím naopak ne?
S ohledem na svou krátkozrakost přiví-
rám oči celkem často.

Jak to vidí
ALEŠ ZBOŘIL

 JAK TO VIDÍM JÁ autor: redakce
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Otevřel Vám někdy někdo oči?
No jéje !  Borová voda po zánětu  
spojivek.

Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?
Slušností, upřímností a  otevřeností si 
u mě udělá dobré oko každý.

Existuje výjev, na který nikdy  
nezapomenete?
Jsem kluk z jižní Moravy, kde není moc 
kopečků. Takže mě jímají hlavně horské 
scenerie.

Krása je v oku toho, kdo ji vnímá.  
Na co se nejraději díváte Vy?
Mám takový paradox: nesnáším zelenou 
barvu oblečení, ale miluji pohled na 
zelenou krajinu.

Co Vás obvykle upoutá  
na první pohled?
Děsivá kombinace barev.

Jaké místo na světě podle Vás  
stojí za vidění?
Stačí jít po rodném městě bez skloněné-
ho zraku a všimnete si tolika nádherných 
míst.

Které místo v české krajině  
je pro Vás nejmalebnější? 
Moravské vinice po dešti při západu 
slunce.

Má podle Vás strach velké oči?
Lepší je mít pro strach uděláno!

Co je pro Vás největší zloděj času? 
A co rád děláte, když máte  
moře času?
Vlastní lenost. Stačil by mně malý ryb-
níček času…

Dokáže Vás něco dojmout  
až k slzám?
Trio ve složení vítr, cibule a chilli papričky.

Máte někdy chuť vidět  
do budoucnosti?
Nemám! Viděl jsem seriál Návštěvníci.

V kom vidíte hrdinu?
V každém, kdo vystoupí ze své komfortní 
zóny, aby pomohl druhému.

Co byste podnikl jako  
neviditelný?
Jel  bych zdarma na cestu kolem 
světa.

Jak by vypadaly brýle  
Vašich snů?
Vůbec by nebyly. Protože by nebyly 
potřeba.

Jaký vhled a poučení Vám  
dává Vaše práce?
Že se nesmím přestat učit.

Co je podle Vás očividné?
Že se lidské plémě nikdy nepoučí.

Kdy jste naposledy přišel –  
viděl – zvítězil?
Ještě se mi nestalo, že bych k nějakému 
vítězství přišel jako nevidomý ke smyč-
covému hudebnímu nástroji…

Za rozhovor poděkovala redakce
Foto: z archivu Aleše Zbořila
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MOŽNOSTI  
POUŽITÍ zvětšovacích 
optických pomůcek
VEvropě již roky stále stou-

pá počet seniorů. Sou-
časně se zvyšuje také počet 
starších spoluobčanů, kteří 
mají zrakové potíže souvisejí-
cí s věkem (katarakta, věkem 
podmíněná makulární degene-
race, diabetická retinopatie). 
Oční optici mohou být tako-
vým pacientům nápomocni 
a  doporučit jim odpovídající 
zvětšovací pomůcky.

Z  obrázků 1–4 si můžeme udělat 
představu o zrakovém vnímání při pří-
slušných očních onemocněních souvi-
sejících s věkem. 

Celých 83 % smyslového vnímání 
je člověku zprostředkováno zrakem. 
Zraková výkonnost lidí se zvyšujícím 

se věkem podstatně klesá. Přibližně 
20 % lidí ve věku nad sedmdesát let 
jsou zrakově postižení. Podle plat-
ných předpisů je přítomno zrakové 
postižení, pokud má vizus lepšího oka 
s optimální korekcí hodnotu mezi 0,3 
a  0,05. Pokud je zraková ostrost oka 
s lepším vizem maximálně 2 %, hovo-
říme o slepotě.

Systematické 
předepisování 
zvětšovacích pomůcek 

Pokud má být úspěšně předepsána 
správná pomůcka, doporučuje se násle-
dující postup:
 • předběžný rozhovor a analýza  
potřeb klienta,

 • stanovení zrakové ostrosti (subjektiv-
ní refrakce) a test kontrastní citlivosti,

 • zjištění potřeby zvětšení a čtecí 
schopnosti zrakově postižených,

 • výběr pomůcek pro nejdůležitější 
potřeby zrakově postiženého,

 • výdej pomůcky a následná  
kontrola.

Předběžný rozhovor

Při předběžném rozhovoru by měl 
být zákazník informován o jednotlivých 
možnostech. Prodejce staví na důvěře 
a  zvyšuje zákazníkovu motivaci. Často 
je nutné nejdřív v  zákazníkovi o  zvět-
šovací pomůcky vzbudit zájem. Během 
rozhovoru by se měly zmínit následující 
aspekty:

 ZAJÍMAVOSTI autor: redakce
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 • vidění už nikdy nebude tak komfortní 
jako dříve,

 • kompenzační pomůcky pro zrakově 
postižené ovlivňují vzhled svého 
nositele,

 • čtecí vzdálenost se změní a je třeba ji 
dodržovat přesněji než obvykle,

 • dříve velké zorné pole je menší,
 • kvalita života se může výrazně zlepšit 
v některých důležitých situacích, jako 
je orientace v domácnosti, v přírodě, 
při sledování televize, čtení apod.,

 • každá kompenzační pomůcka má 
svou cenu.

Refrakce a kontrastní 
citlivost

Následuje vyšetření zákazníka, ur-
čení objektivní i  subjektivní refrakce 
a  zkouška kontrastní citlivosti. Pokud 
zákazník nepřečte znaky na optotypu 
v  obvyklé vzdálenosti, doporučuje se 
provést refrakci a změřit vizus na kratší 
vzdálenost s odpovídajícím optotypem. 
Naměřený vizus Vcc se musí následně 
přepočítat na vizus do dálky.

Potřebné zvětšení

Poté se u zákazníka zjišťuje zvětše-
ní potřebné na dálku, na čtení a  jeho 
schopnost číst. V tomto případě je třeba 
myslet na to, že potřeba zvětšení při 
jasnějším světle bude nízká a  zvýšení 
kontrastu zlepší schopnost číst. 

Výběr pomůcky

Jakmile je stanovena potřeba 
zvětšení na vzdálenost požadovanou 
zákazníkem, následuje výběr pomůcky, 
která bude odpovídat zákazníkovým 
potřebám, přičemž se snažíme zvýšit 
zrakovou ostrost na požadovanou 
minimální  úroveň.  Kompenzační 
pomůcky se liší podle vzdálenosti 
a oblasti použití. 
 • Pro vidění do dálky (2 m a více: do-
mov, pošta, banka, volný čas) volíme 
brýle na dálku, dalekohledové brýle 
nebo bifokální brýle. Také můžeme 

doporučit brýlová skla zvyšující 
kontrast nebo hranové filtry, které 
nabízejí ochranu před rozptýleným 
světlem.

 • Orientaci v blízkém prostoru do 
30–40 cm (jídlo, nakupování, domácí 
práce) usnadňují brýle na blízko, bifo-
kální brýle nebo doplňkové osvětlení. 

 • Čtení na blízko má dvě varianty 
řešení. Tzv. mobilní čtení (při naku-
pování) lze vyřešit pomocí lupových 
brýlí, čtecích lup s osvětlením nebo 
elektronických čtecích zařízení. 

 • Tzv. stacionární potřeby čtení lze řešit 
pomocí stojanových lup (s osvět-
lením), dalekohledových lupových 
brýlí, čtecích zařízení a doplňkových 
světelných zdrojů.

 • Pro činnosti v nejbližším dosahu 
(kuchyňské a domácí práce, sebeob-
sluha, manikúra apod.) se doporučují 
poloviční brýle nebo bifokální brýle 
s vyšší adicí (5,0 až 6,0 dpt) a doplň-
kové osvětlení.

 • Pro sledování televize na vzdálenost 
1 až 2 m jsou vhodné brýle s adicí 
0,5 až 1,0 dpt nebo Galileiho či 
Keplerův systém s dvojnásobným 
zvětšením.

 • Pro vzdálenost asi 50 cm  
v prostoru (čtení názvů ulic,  
domovních čísel, cenovek ve výlo-
hách nebo jízdních řádů) je ideální 
Keplerův systém.

Výdej pomůcky

Při výdeji pomůcky je důležité pře-
zkoušet její úspěšný účinek. Zákazníka 
a  jeho případný doprovod poučíme 
o obsluze a péči o pomůcku. V rámci ná-
sledných kontrol se můžeme zákazníka, 
kterému jsme nabídli lupové brýle, po 
několika dnech telefonicky dotázat, zda 
je korekce úspěšná; v případě zákazníka, 
kterému jsme doporučili dalekohledové 
brýle, je třeba po týdnu až dvou týdnech 
zkontrolovat péči o pomůcku, manipu-
laci s ní a výsledek korekce. Jako součást 
marketingu se obecně doporučuje infor-
movat zákazníky pravidelně o  nových 
produktech, čímž se současně udržuje 
v paměti zákazníka povědomí o  firmě. 
Přibližně po půl roce by měl proběh-

nout informativní rozhovor o tom, zda 
pomůcka správně funguje a zda je s ní 
zákazník spokojen. Tímto způsobem 
zjistíme, je-li nutná nějaká další péče.

Z německého originálu přeložila redakce.

Literatura:

[1] RESCH, J.: LowVision zunehmend Thema.  

DOZ Deutsche Optikerzeitung.  

Heidelberg: DOZ-Verlag, 2014, 3, 37–38.

obr. 1  Vizuální vjem pacientky s kataraktou.

obr. 2  Centrální skotom při věkem pod-
míněné makulární degeneraci.

obr. 3 Zorné pole při diabetické retinopatii.

obr. 4 Vjem při retinopatii.
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EFEKT 
motýlích křídel
A by byl jihoamerický motýl 

s  latinským názvem Cho-
rinea faunus hůře rozpozna-
telný pro predátory, vytvořil si 
neobvyklý typ kamufláže. Jeho 
křídla jsou protkaná průhlednými 
vzory. Vědci, fascinováni tímto 
druhem motýlu, se pokusili na-
podobit jeho strukturu a pomoct 
tím lidem s glaukomem.

Speciální implantát s  nanostruk-
turou, podobající se křídlům tohoto 
motýla, rozptyluje světlo a tím poskytne 
přesné informace o  nitroočním tlaku, 
který může vést ke vzniku glaukomu. 
Toto onemocnění způsobuje nezvratné 
oslepnutí v  5 % případů. Přestože se 
pacientům s  glaukomem pravidelně 
měří nitrooční tlak, mohou se mezi in-
tervalem návštěv u odborníka hodnoty 
tlaku výrazně měnit.

Existují léčebné procesy, které nit-
rooční tlak mohou snížit, nicméně znát 
dobu, kdy přesně brát léky, by mohlo dát 

lidem vyšší šanci vyhnout se ztrátě zraku. 
Stačí jen, aby si sami dokázali nitrooční 
tlak monitorovat.

Hyuck Choo, zdravotní inženýr z Ka-
lifornského technologického institutu, 
pracuje společně s  kolegy na implan-
tátu o  velikosti sezamového semínka, 
který může odhalit změny nitroočního 
tlaku pouhým nasvícením. Implantát je 
vyroben z  flexibilní membrány s drob-
nými propustnými mezerami. Jakmile se 
nitrooční tlak zvýší, membrána se začne 
ohýbat a  mezery se zúží, čímž změní 
vlnovou délku odráženého světla. Cí-
lem implantátu je umožnit lidem využít 
světlo z mobilních telefonů a změřit si 
tlak v pohodlí domova.

V současnosti se nitrooční tlak měří 
tonometrem a  existují i  inteligentní 
kontaktní čočky, které monitorují tlak 
po dobu čtyřiadvaceti hodin. Existují 
i glaukomové implantáty, nicméně Hy-
uck Choo chce dosáhnout toho, aby 
bylo možné kontrolovat nitrooční tlak 
kdykoliv. Doposud se potýkal s  tím, že 
světlo muselo oko osvětlovat přímo. 
Získávání dat nefungovalo, pokud se 
dotyčnému například třásly ruce. A  to 
jej přivedlo právě k  motýlu Chorinea 
faunus. Většina hmyzu má transparentní 
křídla, která světlo neodrážejí. To je sice 
částečně i případ tohoto jihoamerického 
motýla, nicméně strukturu křídel blíž 
u těla má zcela odlišnou, což mu umož-
ňuje rozptylovat světlo do všech stran. 
Jeho křídla zároveň odrážejí UV světlo, 

což může být jedním ze způsobů, jak 
k  sobě přilákat partnera a  zůstat skryt 
před některými predátory.

Hyuck Choo se inspiroval tímto 
rozptylem světla do všech stran a v po-
dobné nanostruktuře vytvořil implantáty 
s ohebnou membránou, které testoval 
na králících. Od implantátů si slibuje větší 
přesnost kontroly nitroočního tlaku. Mě-
ření tak nemusí probíhat z přesně dané 
pozice bez sebemenšího pohybu – na-
nostruktura implantátu totiž rozptyluje 
světlo do všech směrů a tím pádem se 
do čtecího zařízení vrátí zpět v podstatě 
z jakéhokoliv úhlu.

Implantáty jsou zatím v  procesu 
vývoje a testů. Zkoušky na lidském oku 
plánuje vědec do tří let. Jeho cílem je 
vytvořit fungující individuální kontrolu 
prudkých nárůstů nitroočního tlaku, což 
může pomoci lékařům získat o paciento-
vi detailnější data a připravit efektivnější 
způsob léčení.

Volně zpracovala redakce
Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Literatura:

This butterfly's transparent wings could one day  

save people's vision. Popular Science [on-line].  

2018 [cit. 2018-05-11]. Dostupné z:  

https://www.popsci.com/butterfly-wing-eye-pressure

 ZAJÍMAVOSTI autor: redakce

Jihoamerický motýl Chorinea faunus.
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PŮL STOLETÍ 
S ČASOPISEM 
ČESKÁ OČNÍ 
OPTIKA 1961
NOVÉ LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE

Kroměřížská Okula vyvinula v mi-
nulém roce některé další nové 
přístroje, které obohatí sortiment 
přístrojů pro oční lékaře a případ-
ně také nahradí jejich dovoz. Je 
to například projekční perimetr 
Okula k  vyšetření zorného pole 

oka. Jeho hlavní částí je půloblouk, 
který je spojen se zařízením na 
projekci světelných značek i jejich 
automatickou registraci ve všech 
směrech i  polohách. Cena pro-
jekčního perimetru Okula bude 
cca 7800 Kčs. Dalším přístrojem 
je oftalmometr Okula k objektiv-
nímu měření hodnot a poloh meri-

diánů rohovkového astigmatizmu, 
poloměru zakřivení přední plochy 
rohovky a  její lomivosti. Cena 
oftalmometru bude cca 6100 Kčs. 

J. Františ
n. p., Okula Nýrsko,  

závod Kroměříž

 

 HISTORIE autor: redakce
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ZAZNĚLO NA I. SJEZDU  
ABSOLVENTŮ ŠKOL OČNÍ OPTIKY 
V JABLONCI NAD NISOU

Učiliště volá vás všechny ke spo-
lupráci pro další perspektivy vše-
stranného vzestupu očního optika, 
do krásné komunistické budouc-
nosti vašeho oboru oční optiky. 
Jsme si jisti, že náš sjezd přinese 
hojné a  dobré ovoce, že bude 
podnětem pro uzavření mnoha 
cenných závazků, zlepšovacích 
návrhů a snad dokonce i patentů. 
Ať se stále zlepšuje, rozvíjí a kráčí 
k vyšším metám československá 
oční optika.

 

ZÁSADY ROZVOJE OČNÍ OPTIKY

Pro přehled uvádím, že v  roce 
1953 bylo u  nás asi 1  350  000 
nositelů brýlí, avšak v roce 1959 
nosilo korekční a léčebné pomůc-
ky již více než 2 500 000 obyvatel. 
K hladkému zvládnutí rostoucích 
nároků a k odstranění nežádou-
cího pracovního přetěžování 
by bylo zapotřebí snížit počet 
obyvatel na jednu oční optiku 
z dosavadních 29 500 na 17 000. 
Proto bude nutné zvýšit počet 
žáků zdravotnické školy pro oční 
optiky nejméně na padesát v kaž-
dém prvním ročníku. 

Leopold Fárník
Ministerstvo zdravotnictví

 

OPRAVY SLUNEČNÍCH BRÝLÍ 
S NEBROUŠENÝMI SKLY

Na základě mnoha písemných 
i ústních dotazů tisku, krajských 
očních optiků a  vedoucích oč-
ních optik v  otázce opravování 
slunečních brýlí s nebroušenými 
skly znovu upozorňujeme, že oční 
optiky mohou přijímat sluneční 
brýle k opravě s nezávazným ter-
mínem a mohou je opravovat až 
ve své volné pracovní kapacitě. 
Přednostně však musí zhotovo-

vat optické léčebné a  korekční 
pomůcky na lékařské předpisy.

Leopold Fárník
provozní inspektor  

pro oční optiku

 

ZÁZRAČNÉ BRÝLE  
PRO AUTOMOBILISTY

Kolektiv německých inženýrů 
zhotovil zvláštní malé zařízení, 
které umožní automobilistům vidět 
v noci i v nejhustší mlze, aniž by vůz 
měl světla. Jde v podstatě o malý 
generátor infračervených paprsků, 
malý světlomet a  zvláštní brýle, 
které si řidič nasadí. Infračervené 
paprsky pronikají, jak známo, tmou 
i mlhou a zázračnými brýlemi je pak 
možno vidět vozovku a  všechny 
překážky jako za bílého dne. Tento 
vynález jistě značně přispěje ke sní-
žení počtu nehod na silnicích.

Obránce vlasti
Praha Dobový inzerát.

Přístroj pro vakuované napařování 
československé výroby.

Přístroj pro drážkování skel Okula, dodával Ústřední zdravotnický sklad Praha.

Brýlové obruby pro nejmenší děti.





KONTAKTNÍ
ČOČKY

Na příloze spolupracují:

Obsah
68 Vysoký zrakový výkon.
74 Zdraví a pohodlí jsou velkou konkurenční výhodou.
76 Kontaktní čočky na všechny vzdálenosti.
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Vědci a  praktici Xu Cheng, 
Thomas Maggio ,  Bar t 

Johnson, Brian Pall a  Chantal 
Coles-Brennan ze společnosti 
Johnson & Johnson Vision nám 
pomohou objasnit, co se děje 
s viděním klienta, když nám sdělí, 
že se svými novými kontaktními 
čočkami vidí ostřeji, jasněji nebo 
čistěji.

V  klinické praxi je zraková ostrost 
podle Snellena základním prvkem vyšet-
řování zraku, ačkoli tato tradiční metoda 
měření zrakové ostrosti neposkytuje 
hodnocení kvality vidění skutečného 
světa. V reálném světě je klient vystaven 
mnoha zrakovým podnětům o různých 

prostorových frekvencích a s rozličným 
stupněm jasu a kontrastu.

U správně vykorigovaných očí exis-
tuje mnoho faktorů, které mohou snížit 
kvalitu vidění. Prvním z  nich je slzný 
film, jenž tvoří na oku první dynamické 
refrakční rozhraní. Aby bylo zachováno 
dobré vidění, musí být slzný film hlad-
ký a  stabilní po celou dobu, kdy oko 
nemrká. Je nutné, aby oči produkovaly 
slzy nejen v dostatečném množství, ale 
aby měly i vysokou kvalitu s vyváženým 
složením lipidů, mucinů a vodné složky. 
Cílem je udržet slzy rozprostřené na 
oku, aby bylo zajištěno hladké refrakční 
prostředí. Pokud je kvalita slz nízká, světlo 
je rozptýlené už před dopadem na sítnici 
a snižuje tak kvalitu vidění.

Ani samotné oko není ideálním 
optickým systémem. Za snížením kvality 
vidění mohou být aberace vyšších řádů, 
jakými jsou například koma, trefoil nebo 
sférická aberace rohovky a lidské čočky. 
Průměrné množství aberací v normální 
populaci (měřeno na dilatované pupile 
o  průměru 7,5 mm) je rovno chybové 
vlnoploše, která navozuje rozostření při 
předřazení +0,25 D [1]. Oči s keratoplas-
tikou nebo keratokonem mají aberace 
vyšších řádů mnohem větší.

V  neposlední řadě hraje důležitou 
roli v  rámci zrakové kvality i  mozek. 
Neurální procesy umožňují mozku na 
základě předchozích zkušeností vypl-
ňovat mezery v  pozorovaném obraze. 
Zrakové vnímání je ovšem limitováno 

VYSOKÝ 
ZRAKOVÝ 
VÝKON 

 KONTAKTNÍ ČOČKY překlad: Mgr. Martin Falhar, Ph.D.
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upřednostňováním zrakových stimulů 
a  faktorů, jako jsou nálada, pozornost 
a únava.

Představení kontaktních 
čoček

Pokud je nějaká umělá část, jako 
například kontaktní čočka, uvedena do 
složitého lidského optického systému, 
hraje důležitou roli řada dalších faktorů 
souvisejících s  materiálem a  tvarem 
kontaktních čoček. Kvalitu vidění může 
například ovlivnit způsob, jak pokrývá 
měkká kontaktní čočka rohovku. Kvalita 
zobrazení torických čoček v  podmín-
kách reálného světa je velmi závislá na 
rotační stabilitě čočky, jež musí zajišťovat 
správné optické zarovnání. Také tvarové 
vlastnosti kontaktních čoček by měly 
poskytovat optimální zrakový výkon.

Výrobci kontaktních čoček usilují 
o výrobu opticky vysoce kvalitních kon-
taktních čoček s  minimálními nechtě-
nými aberacemi. Nepatrné deformace, 
které ovlivňují kvalitu vidění, mohou 
nastat dokonce až po samotné výrobě, 
a  to například v případě, kdy se čočka 
přeloží nebo přilne k horní fólii blistru.

Struktura polymeru kontaktní čočky 
může taktéž ovlivňovat optické zob-
razení. Způsob, jakým kontaktní čočky 
interagují se slzným filmem, může zlep-
šit, nebo naopak zhoršit kvalitu vidění. 
Homogenita materiálu kontaktních 
čoček může také ovlivnit kvalitu vidění 
vzhledem k  rozdílným indexům lomu, 
různě navozeným rozptylem světla 
procházejícího různými sloučeninami 
a případně nerovnoměrnou úrovní hyd-
ratace v polymeru a také v různém čase. 

Umístěním kontaktní čočky na oko 
prakticky okamžitě rozdělíme slzný film, 
izolujeme totiž membránově vázaný 
mucin od jeho volně plovoucího pro-
tějšku v  slzném filmu před kontaktní 
čočkou [2]. Jedním z přístupů, jak před-
cházet tomuto rozdělení, je přidání po-
lymeru, který svými vlastnostmi mucin 
váže. Cílem takto koncipované kontaktní 
čočky je vytvoření gradientu, který přiro-
zeně existuje v slzném filmu [3]. Ovšem 
ne všechny polymery nebo receptury 
jsou si podobné – pro dosažení optimál-

obr. 1  Klasická ukázka křivky kontrastní citlivosti (CSF). Obrázek je použit se schvále-
ním společnosti Adaptive Sensory Technology, Inc.

obr. 2 Znázornění dopadu snížené kontrastní citlivosti na zrakový výkon.

Kontrastní citlivost určuje hranici 
zrakového vnímání!
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ního výsledku vyžadují výzkum v oblasti 
polymerové chemie a klinické studie.

Měření kvality vidění

Ať už máme, nebo nemáme kontakt-
ní čočku, existuje mnoho faktorů, které 
mohou podpořit, či snížit kvalitu slzného 
filmu. Pokud tedy všechny tyto faktory 
spojíme dohromady, jak určíme kvalitu 
celého optického systému klienta a tím 
i jeho zrakovou zkušenost?

Modulační přenosová funkce (ozna-
čovaná jako MTF, z modulation transfer 
function) je jedním ze základních měření 
pro posouzení celkové optické kvality. 
Křivky MTF se získávají v laboratoři s cí-
lem určit optickou kvalitu kontaktních 
čoček. K určení kvality vidění oka slouží 
kontrastní citlivost (označovaná jako 
CSF, z contrast sensitivity function), což 
je fyziologická obdoba MTF. Kontrastní 
citlivost může být měřena předkládáním 
různých zrakových testů v  rozličných 
kontrastních kombinacích a  prostoro-
vých frekvencích s  cílem určit hranici 
v každé z nabízených kombinací. Mapa 
těchto hraničních úrovní tvoří křivku 
kontrastní citlivosti (křivka CSF) [4]. Plo-
cha pod křivkou CSF popisuje celkový 

zrakový „prostor“, který klient vidí [5]. 
Velká plocha vymezená křivkou CSF 
ukazuje lepší prostorové vidění (obr. 1). 
Plocha nalevo od vrcholu křivky CSF se 
týká převážně klientů s nízkou zrakovou 
ostrostí nebo klientů s očním či neuro-
logickým postižením. V  oblasti vyšších 
prostorových frekvencí na konci osy x 
v pravé části mohou být viděné pouze 
obrazy o vyšším kontrastu (hodnoty na 
ose y). Testování zrakové ostrosti podle 
Snellena probíhá u  zdravých jedinců 
typicky na velmi kontrastních znacích 
s  vyšší prostorovou frekvencí – jedná 
se tedy o pravou dolní část křivky CSF. 
Pokud se do vyšetření zařadí i  zraková 
ostrost při nižších frekvencích, což je 
znázorněno čárkovanou modrou čá-
rou, získáme sice jiný průběh křivky, ale 
obdržíme informace o  celkové kvalitě 
zrakové ostrosti odvozené z kompletní-
ho průběhu křivky CSF.

Zraková ostrost běžně měřená v kli-
nické praxi, získaná na vysoce kontrast-
ních Snellenových znacích, odpovídá 
v zásadě jednomu bodu na křivce CSF. 
Z tohoto důvodu lze klientovu zrakovou 
ostrost srovnávat s křivkou CSF jen s ur-
čitým omezením. Rozdíl mezi zrakovou 
ostrostí a měřením kontrastní citlivosti je 
zřejmý v mnoha případech, a to zejména 

u katarakty, suchého oka a věkem pod-
míněné makulární degenerace, kde je 
ztráta zrakové ostrosti často v protikladu 
se subjektivním hodnocením poklesu 
vidění [5]. Tyto potíže jsou mnohem 
lépe prezentovány jednoznačným po-
klesem na testech CSF. Jakýkoliv deficit 
na CSF bude viditelný hlavně v situacích 
se sníženým kontrastem, tj. například 
během kouře, za deště nebo při oslně-
ní z  předních světlometů. Na prvním 
z příkladů na obr. 2 je snížený kontrast, 
kde lze obtížně rozpoznat pruhy na 
těle zebry. Tento případ může nastat 
například kvůli rozptylu v  oparu nebo 
kouři. Na druhém příkladu se zvýšeným 
kontrastem jsou pruhy vidět mnohem 
snáze. Jediným rozdílem mezi příklady 
je kontrast obrazu. Nejedná se o rozdíl 
v  rozlišovací schopnosti oka, který by 
umožnil lépe rozpoznat pruhy, ale pouze 
o změnu kontrastu.

Křivku CSF lze přesně měřit v labora-
torních podmínkách při dodržení sofis-
tikovaných psychofyzikálních postupů. 
Měření kontrastní citlivosti je únavné, 
časově náročné a  vyžaduje zkušené 
subjekty. Přestože jsou vhodné pro zjiš-
tění přítomnosti onemocnění, mnoho 
klinických testů kontrastní citlivosti 
postrádá požadovanou přesnost pro 

obr. 3   Srovnání logMAR zrakové ostrosti mezi testovanou kontaktní čočkou (T) a kontrolními čočkami (C1, C2) za podmínek HLLC – vyšší 
intenzita osvětlení (160 cd/m2) / nižší kontrast (10 %) a za podmínek LLHC – nižší intenzita osvětlení (2,5 cd/m) / vyšší kontrast (100 %). 
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určení rozdílů v kvalitě vidění u zdravých 
očí korigovaných různými kontaktními 
čočkami. Nové, počítačem řízené tes-
tování kontrastní citlivosti je vyvíjeno 
s  ohledem na zjednodušení testovací 
procedury. Cílem je získat výsledky se 
stejnou přesností jako v laboratořích za 
mnohem kratší čas.

Optická přesnost nových 
kontaktních čoček

Nové jednodenní kontaktní čočky 
byly cíleně vyvinuty pro integraci se 
slzami s cílem udržet optimální slzný film 
a  zajistit tak trvalé pohodlí a  zrakovou 
ostrost.

ACUVUE OASYS® 1-Day s technologií 
HydraLuxe™ (senofilcon A, Johnson  & 
Johnson Vision) začleňuje PVP (polyvi-
nylpyrrolidon) do polymeru kontaktní 
čočky. Použití dlouhých řetězců s  vy-
sokou molekulární hmotností dává 
PVP hydratační a  lubricidní vlastnosti. 
Tyto vlastnosti jsou podobné mucinu 
přirozeného slzného filmu a mohou po-
moci překlenout rozdíl mezi chycenými 
vazbami mucinu pod kontaktní čočkou 
a volně plujícími muciny v slzném filmu 
na povrchu kontaktní čočky [3]. Pomá-
hají zachytit a udržet zvlhčující látky skrz 

kontaktní čočku a poskytují přátelštější 
prostředí u  prokazatelně ztenčeného 
slzného filmu na povrchu čočky. Tento 
přístup má přispět k  podpoře stability 
slzného filmu. Jak již bylo zmíněno, slzný 
film je klíčový pro kvalitu vidění.

K lepšímu pochopení a vyjádření kvali-
ty vidění s čočkou  ACUVUE  OASYS® 1-Day 
byla provedena randomizovaná, masko-
vaná, křížová studie bez konečného ter-
mínu vyhodnocení. Tato studie proběhla 
v  USA na 35 myopech ve věku 18  až 
39  let běžně nosících kontaktní čočky 
bez očního onemocnění [6]. Testovaní 
podstoupili test kontrastní citlivosti, při-
čemž každý z nich nosil jeden z těchto 
tří typů kontaktních čoček: 
 • testovaná čočka (T), senofilcon A 
s upraveným molekulárním zesíťova-
ním, designem a výrobním procesem 
(ACUVUE OASYS® 1-Day);

 • testovaná čočka s brýlovou korekcí 
+0,25 D ve zkušební obrubě jako 
pozitivní kontrola (C1); 

 • kontaktní čočka senofilcon A 
( ACUVUE OASYS® s čtrnáctidenní 
frekvencí výměny pro denní nošení), 
jako negativní kontrola (C2).

Zraková ostrost v  logaritmickém 
zápisu (logMAR) se měřila za zrakově 
náročných podmínek – při intenzivním 
osvětlení s  testy o  nízkém kontrastu 

(HLLC) nebo slabém osvětlení s vysokým 
kontrastem testovaných znaků (LLHC). 
Kontrastní citlivost byla testována 
prostřednictvím platformy Adaptive 
Sensory Technology’s  Sentio Platform, 
která poskytuje pokročilý algoritmus 
k  rychlému získání funkce kontrastní 
citlivosti  – qCSF. Předchozí výzkumy 
ukázaly, že výsledky qCSF jsou ve shodě 
s výsledky získanými konvenčními psy-
chofyzikálními testovacími postupy [7]. 
Použití qCSF ukazuje, že se na algo-
rytmus lze spolehnout a  je možné jej 
použít pro rychlejší testování populace 
s normální zrakovou ostrostí.

V obou případech byla logaritmicky 
vyjádřená zraková ostrost (logMAR) 
statisticky lepší ve srovnání s  oběma 
testovanými případy (obr. 3). Testova-
né kontaktní čočky měly oproti svým 
kontrolním vzorkům statisticky lepší 
i kontrastní citlivost prezentovanou jako 
plochu ohraničenou křivkou kontrastní 
citlivosti (obr. 4). Na první pohled není 
rozdíl mezi křivkou qCSG u  testované 
a kontrolní kontaktní čočky příliš patrný, 
ale ve vymezené ploše křivky se jedná 
o nárůst od 14 do 30 %. Jedná se o ob-
lasti o  vyšších optických úrovních po-
máhajících zlepšit vidění [6, 8]. Důležitý 
je rozdíl mezi prostorovými frekvencemi 
od 5 cpd a výše. Tyto frekvence předsta-

obr. 4  Srovnání kontrastní citlivosti mezi porovnávanými čočkami.
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vují výjevy, kterými jsme běžně obklope-
ni, a kde zlepšení kontrastní citlivosti na 
této úrovní poskytuje lepší kvalitu vidění 
v případě pozorování detailů.

Je nutné poznamenat, že zamlže-
ním snižujeme kontrastní citlivost, což 
účinně zabraňuje nárůstu optického 
rozlišení u  nových kontaktních čoček. 
Ačkoliv subjekty v této studii mají velmi 
nízký astigmatizmus (<0,50 D), víme, že 
je korekce astigmatizmu velmi důležitá 
pro  plné využití zobrazení optickým 
systémem. Jiní výzkumníci uvádějí, že 
až 92 % klientů s nízkým astigmatizmem 
disponuje vyšší kvalitou obrazu s toric-
kými kontaktními čočkami ve srovnání 
s kontaktními čočkami s nejlepším sfé-
rickým ekvivalentem [9]. Pro plné využití 
optických vlastností nové technologie 
kontaktních čoček je nutná přesná ko-
rekce refrakční vady. Abychom si udrželi 
nové nositele, můžeme se snažit do-
sáhnout vyvážené zrakové ostrosti. Dvě 
nedávné studie ve Velké Británií ukázaly, 
že špatné vidění je jedním z klíčových 
důvodů pro přerušení nošení kontakt-
ních čoček [10, 11].

Preference klientů

Kvalita vidění hodnocená v  rámci 
studie kontrastní citlivosti může vysvět-
lit dřívější výsledky ukazující vysokou 
subjektivní spokojenost s  viděním 
u  čočky ACUVUE OASYS® 1-Day [12]. 
Například v  jedné randomizované, 
jednostranně maskované (týká se 
klientů), křížové klinické studii (2015, 
n = 119) byl klientům po dobu jednoho 
týdne náhodně poskytnut typ kon-
taktních čoček  ACUVUE  OASYS® 1-Day 
nebo Dailies   Total1® (Alcon). Druhý 
týden jim byl dán opačný typ kon-
taktních čoček. Dotazovaní nositelé, 
kteří vyjádřili preferenci, zvolili čočky 
ACUVUE  OASYS® 1-Day téměř dvakrát 
častěji z důvodu celkového komfortu. 
Statistická jednoznačnost byla určena 
dotazníkem Contact Lens User Expe-
rience (CLUE™) využívajícím součet 
bodů hodnotících kvalitu vidění [13] 
a  validované postupy, které hod-
notí výsledky z  klientských hlášení 
(PRO). Tento dotazník byl vyvinut pro 

 Johnson  &   Johnson Vision nezávislou 
firmou a prošel schválením podle me-
todiky FDA (FDA Guidance on PRO) [14]. 
Dotazník CLUE byl navržen speciálně 
pro hodnocení jednodenních měkkých 
kontaktních čoček. Součet skóre 60 
a  více znamená lepší než průměrný 
výsledek a rozdíl více než pět bodů pak 
statisticky rozdílný výsledek. Pokud kli-
enti nosí čočky ACUVUE  OASYS® 1-Day, 
uvádějí větší spokojenost s  celkovým 
viděním (skóre CLUE bylo 70 oproti 64) 
[8, 15]. Pokud se zaměříme na jednotlivé 
komponenty CLUE týkající se vidění, no-
sitelé čoček ACUVUE OASYS® 1-Day hlá-
sí vyšší úroveň spokojenosti s kvalitou 
vidění v noci (92 % rozhodně souhlasí / 
souhlasí), s  jistotou při nočním řízení 
(95 % rozhodně souhlasí / souhlasí) a se 
spokojeností s viděním na dálku po pr-
votním nasazení na oko (97 % rozhodně 
souhlasí / souhlasí). Navíc 92 % klientů 
s čočkami ACUVUE  OASYS® 1-Day hlásí 
vynikající nebo velmi dobrou ostrost 
vidění během denních aktivit a  79  % 
se vyslovilo, že ani jednou nepocítili 
nebo pocítili jen výjimečně oční ne-
pohodlí [15].

Tyto výsledky kladou důraz na ide-
ální slzný film a  poukazují na vysokou 
optickou přesnost značkových kon-
taktních čoček ACUVUE OASYS® 1-Day, 
které umožňují optimální zrakový výkon 
a kontrastní citlivost.

Pro dosažení nejvyšší úrovně zrakové 
ostrosti je nutné, aby všechny kompo-
nenty optického systému kooperovaly. 
Odborníci v  praxi by měli dbát na to, 
aby maximalizovali kvalitu vidění před 
nasazením kontaktních čoček, a následně 
zhodnotit, zda má zvolená kontaktní čočka 
potenciál zlepšit, nebo snížit kvalitu vidění.
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Jak překonat u jednodenních 
silikon-hydrogelových kon-

taktních čoček cenovou bariéru 
vnímanou klienty? Podle nedáv-
ného průzkumu [1] 56 % očních 
specialistů považuje za největší 
překážku u  rozšiřování silikon-
-hydrogelových kontaktních 
čoček náklady klienta. Je však 
tato překážka skutečná, nebo jen 
zdánlivá? I  když jsou zdravotní 
výhody a větší pohodlí spojené 
s moderními čočkami všem zřej-
mé, mluvit o ceně může připadat 
trapné i  těm nejzkušenějším 
odborníkům.

Nedávno jsme hovořili se čtyřmi 
optometristy, kteří úspěšně nabízejí 
jednodenní  s i l ikon-hydrogelové 
čočky, o jejich přístupu ke klientům. 
Všimněte si, jak při rozhovoru plynule 
přecházejí od tématu ceny k hodnotě 
produktu a  dokáží zaujmout nosi-
tele čoček výhodami předloženého 
řešení.

Hraje cena při vašem zvažování, zda 
doporučit jednodenní silikonhydro
gelové kontaktní čočky, velkou roli?
Swafford: Naučil jsem se, že nemám 
být klientovi bankéřem. Diskutuji o vý-
hodách jednodenních silikon-hydroge-
lových čoček a  všem dávám možnost 
si vybrat. Mnozí se pro ně rozhodnou, 
protože chtějí lepší a zdravější čočky.
DeitzBertke: Ceny bychom se nemě-
li bát. Jednodenní silikon-hydrogelové 
čočky jsou tou nejlepší volbou, takže 
vždycky začínám u  nich. Klientům 
nabízím nejlepší technologii, nej-
zdravější alternativu a  nechávám je 
rozhodnout. Pokud se jim cena zdá 
příliš vysoká, nabídnu jim další nejlepší 
produkt v řadě.

Někomu ale připadá trapné doporu
čovat jednodenní silikonhydrogelové 
čočky, protože jsou dražší než ty, 
které klienti aktuálně nosí. Co jim 
poradíte, aby překonali rozpaky?
McIntyre: Jste odborník. Z toho důvodu 
byste měl nabídnout každému klientovi 

nejzdravější dostupnou možnost. Čím 
častěji to budete dělat, tím lépe vám to 
půjde. Zaměřte se na výhody.
Ippolito: Nikdy nevíte, kolik je kdo ocho-
ten zaplatit za produkt, který mu poskyt-
ne lepší pocit. Navíc dnešní jednodenní 
silikon-hydrogelové čočky se pohybují 
cenově velmi blízko těm nejlepším 
hydrogelovým, alespoň v některých pří-
padech. Pokud tedy klient v současnosti 
nosí jednodenní hydrogelové čočky, 
řeknu mu, že mu mohu dát lepší produkt 
za přibližně stejnou cenu. Pak trvám na 
tom, aby si je vyzkoušel. Prakticky vždy 
se rozhodne pro změnu.
Swafford: Neomezujte své klienty ani 
sami sebe. Pokud jde o cenu, musíte pře-
konat především vlastní bariéry. Každý 
klient má dostat možnost si vyzkoušet 
jednodenní silikon-hydrogelové čočky. 
V průběhu studia jsme nabyli odbornost 
na zrakovou péči, ale ne v  obchodní 
sféře. Nebuďme proto prodejci, ale 
vychovateli. Poučte klienta o výhodách 
jednodenních silikon-hydrogelových 
čoček, pochopí vás.

ZDRAVÍ 
A POHODLÍ  
jsou velkou  
konkurenční výhodou

 KONTAKTNÍ ČOČKY autor: Bc. Tomáš Dobřenský
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DeitzBertke: Někdy si myslím, že si 
to příliš komplikujeme. Klienti si rádi 
vyslechnou informace o  novinkách. 
Dozvídají se tak o nejzdravějších a nej-
modernějších technologiích na trhu. 
I když jsou se svými čočkami spokojeni, 
dejte jim možnost si jednodenní silikon-
-hydrogelové čočky vyzkoušet. Ke svým 
původním čočkám se přece mohou 
kdykoliv vrátit. Jenže když zjistí, jak 
jsou nové čočky příjemné, průzračné, 
dokonalé a  pohodlné při každoden-
ním nošení, jsou ochotni za ně zaplatit 
téměř cokoliv.

Jak reagujete, když má klient pochyb
nosti ohledně vyšší ceny jednoden
ních silikonhydrogelových čoček?
Swafford: Říkám jim, že vyšší cenu 
mají proto, že jsou zdravější než hydro-
gelové. Všimnou si vyšší propustnosti 
kyslíku, což má vliv na stálou barvu 
bělma, a  také se cítí pohodlněji. Po 
pravdě říkám, že pokud by šlo o  mé 
dítě nebo o  mou matku, jednodenní 
silikon-hydrogelové čočky bych jim 
hned aplikoval. Jakmile o tom s klienty 
diskutuji a dám jim možnost, aby si sami 
vybrali, je překvapivé, kolik z nich si je 
zvolí jen proto, že chtějí lepší a zdravější 
alternativu.
McIntyre: Používám mapy propust-
nosti pro kyslík, které ukazují hodnoty 
propustnosti u  každého typu čočky. 
Takže jednoduše vezmu tabulku a řeknu: 
Tyhle čočky (jednodenní hydrogelové) 
jsme vám doporučovali dřív a v té době 
byly dobré, ale teď máme možnost po-
užít jiné. Máme novou generaci čoček, 
která vám k oku propouští mnohem víc 
kyslíku, takže jsou ještě zdravější. Většina 
klientů v tom vidí přínos.

Co dalšího děláte, aby jednodenní 
silikonhydrogelové čočky byly pro 
klienty cenově dostupnější?
Ippolito: Snažím se stanovit základní 
cenu jednodenních silikon-hydrogelo-
vých čoček srovnatelnou s cenou nejlep-
ších hydrogelových čoček. Změna je tak 
pro klienty snazší. Budou spokojenější 
a bude to mít značný přínos i pro zdraví 
jejich zraku. Pokud zákazník nakupuje 
čočky na delší období najednou, nabí-
zíme mu množstevní slevu. Osvědčilo 

se nám to, protože zákazníci častěji 
nakupují větší množství balení a někdy 
i zásobu čoček na celý rok najednou.

Mluvte se svými klienty 
o hodnotě produktu, ne 
o jeho ceně

Portfolio firmy CooperVision vám v jed-
nodenních silikon-hydrogelových kon-
taktních čočkách nabízí řešení prakticky 
pro každé oko a každý rozpočet. Máte 
možnost uspokojit požadavky téměř 
každého klienta – od široké nabídky 
jednodenních čoček Clariti® až po jedi-
nečné čočky MyDay®.

Otázky nám zodpověděli čtyři přední 
optometristé v USA:
 • Carol Deitz-Bertke, O.D.; Edgewood 
Eye Center; Edgewood, Kentucky, USA

 • John Ippolito, O.D.; Ippolito Eye Care, 
Stirling, New Jersey, USA

 • John McIntyre, O.D.; Drs McIntyre, 
Garza, Avila and Jurica, O.D., Corpus 
Christi, Texas, USA

 • Jeffrey Swafford, O.D.; My Eye Xpert, 
Gurnee, Illinois, USA

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

Zdroj:

[1] Cello Health Insight, červen 2017.

* Kontaktní čočky ze silikon-hydrogelu 
minimalizují nebo zcela eliminují příznaky 
a symptomy související s hypoxií rohovky při 
nošení čoček, protože mají vyšší propust-
nost pro kyslík než hydrogelové materiály.
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Tipy pro usnadnění konverzace:
 • Nikdy nic nepředpokládejte. Na-
bídněte nejlepší možnosti a nechte 
klienty, ať se rozhodnou sami.

 • Zaměřte svou diskuzi na hodnotu 
produktu, ne na cenu.

 • Buďte vychovatel, ne prodejce.
 • Využívejte množstevní slevy pro 
snížení ceny jednotlivých balení.

www.coopervision.cz

MyDay®

Jednodenní 
kontaktní čočky
s technologií 
Smart Silicone™

sférické a torické

UV 
fi ltr

modul 
pružnosti 

0,4

pokrytí 
kyslíkem 
100 %

obsah 
vody 

54 %
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Vposledních letech se mezi 
nositeli kontaktních čoček 

těší oblibě multifokální, respek-
tive progresivní kontaktní čočky, 
se kterými mohou vidět na 
všechny vzdálenosti. Jsou urče-
ny zpravidla pro klienty, kteří již 
potřebují brýle na čtení (korekci 
presbyopie neboli vetchozrakos-
ti). Díky takovým čočkám odpa-
dá neustálé střídání brýlí, i když 
každý uživatel kontaktních čoček 
musí mít vždy k dispozici brýle 
pro případ, že by nošení kontakt-
ních čoček musel přerušit.

Design moderních multifokálních 
kontaktních čoček je založen na různých 
konstrukčních provedeních. Dříve se 
řešila korekce čočkami s  využitím stří-
dání koncentrických zón s  hodnotami 
určenými pro korekci do dálky a  na 
blízko. Nevýhodou pak byla chybějící 
možnost korekce pro střední vzdálenost, 
jednalo se o tzv. bifokální kontaktní čoč-
ky. K  dalším typům patří design, který 
je určen pro aplikaci na dominantní 
a nedominantní oko. Ten může mít ve 
své centrální části hodnotu do dálky, 

nebo na blízko, v periferii čočky je poté 
korekce na blízko, nebo do dálky. Nejen 
základní materiál, ze kterého jsou čočky 
vyráběny (hydrogel, silikon-hydrogel, 
hypergel), ale také design mají vlastnosti, 
mnohdy zaručující jejich úspěšnou apli-
kaci. Každá z výše uvedených metod má 
tak svůj doporučený aplikační postup, 
své výhody a kompromisy.

Multifokální kontaktní čočky spo-
lečnosti Bausch + Lomb jsou vyrobeny 
třízónovým progresivním designem, se 
středem pro dívání na blízko, širokou 
přechodovou zónou na střední vzdá-
lenost a  stávající zónou pro dívání do 
dálky. Především rozšířená zóna pro 
střední, tj. pracovní vzdálenost nabízí 
pohodlnější vidění na různé vzdálenosti. 
Tenčí profil těchto čoček a zakompono-
vané smáčedlo do materiálu napomáhají 
samotné aplikaci bez pocitu cizího tě-
líska v oku. Jsou určeny pro denní nebo 
měsíční plánovanou výměnu, případně 
pro kontinuální nošení.

V  minulém roce byly uvedeny na 
trh jednodenní multifokální kontaktní 
čočky Biotrue ONEday for Presbyopia, 
jež využívají bioinspiraci. To znamená, 
že se inspirovaly prostředím oka. Jsou 

vyrobeny z  inovovaného materiálu 
zvaného hypergel, jenž nabízí klientům 
mnohá vylepšení. Materiál čočky obsa-
huje stejné množství kyslíku, jako má 
lidská rohovka (78 %), její plochy díky 
zakomponovaným látkám napodobují 
tukovou vrstvu slzného filmu. Tím jejich 
povrch neosychá, oko má zajištěno 
stálé zvlhčení a čočka si zachovává své 
parametry. K  výhodám pak patří i  UV 
filtr. K  dispozici jsou jak pro začínající 
presbyopy s nízkou adicí, tak pro ty, kteří 
potřebují adici vysokou.

Současní nositelé kontaktních čoček, 
kteří je používají pro korekci presbyopie, 
stále rozšiřují své řady. Vyžadují lepší 
vidění do blízka, aniž by museli dělat 
kompromis při dívání do dálky. Jsou to 
klienti, kteří chtějí nosit své kontaktní 
čočky tak, aby nepociťovali rozdíly ve 
vidění na různé vzdálenosti. 

Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
katedra optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně
oddělení nemocí očních a optometrie 
FN u sv. Anny v Brně 
Oční optika Rubín, Brno

KONTAKTNÍ 
ČOČKY
na všechny vzdálenosti

 KONTAKTNÍ ČOČKY autor: Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.



PŘEDSTAVUJEME 
ZCELA NOVÝ ZPŮSOB
POHLEDU NA SVĚT

www.biotrue.cz
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• fungují jako vaše oči
• povrch napodobuje lipidovou
 vrstvu slz a zachovává zvlhčení
• ochrana před UV zářením

KONTAKTNÍ ČOČKY

f o r  P R E S B Y O P I A

• vidění na všechny vzdálenosti
• stálý tvar a pohodlí po celý den
• materiál propouští dostatečné
 množství kyslíku pro zdravé oči

KONTAKTNÍ ČOČKY
• účinná dezinfekce čoček
• inspirován fyziologií vašich očí
• pH je stejné jako pH zdravých slz

MULTIFUNKČNÍ ROZTOK



ZAHRŇTE DO SVÉHO VIDĚNÍ CELÝ SVĚT
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www.facebook.com/
essilorczech, 
essilorslovakia

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

Pro více informací kontaktujte zákaznické centrum Essilor: 
CZ: +420 800 555  884 www.essilor.cz 
SK: +421 800 137 087 www.essilor.sk

celosvětově v progresivních 
brýlových čočkách* 

*Euromonitor, 2016 údaje: Maloobchodní hodnota v kategorii
brýlových čoček, značky reprezentující progresivní čočky.
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