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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Máme za sebou prvních sto let republiky a směle můžeme vykročit 
k  sepisování nové etapy našeho státu, jemuž se až do roku 1992 
říkalo Československo. Ačkoliv obě země už 27 let dělí 252 kilometrů 
dlouhá hranice, pořád k sobě máme velmi blízko a úzce mezi sebou 
spolupracujeme. Příkladem toho je Mgr. Ing. Jan Rybář, který osciluje 
mezi Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, 
Strojnickou fakultou STU a Lékařskou fakultou Univerzity Komen-
ského v Bratislavě. Podílí se totiž na vývoji modelového oka, které 
má svou univerzálností usnadnit objektivní kontrolu bezkontaktních 
očních tonometrů. Rozsáhlý rozhovor s panem Rybářem najdete na 
prvních stránkách časopisu.

Když už jsem v úvodu otevřel téma výročí, nesmím opomenout 
fakt, že časopis Česká oční optika překlenul další desítku a vstupuje 
do šedesátého roku své existence. Pohled do jeho historie Vám 
čtenářům přinášíme už od loňského roku a v každém novém vy-
dání můžete sledovat vývoj v oboru i odraz tehdejšího politického 
uspořádání světa. 

Lidstvo má jedinečnou vlastnost neustále experimentovat 
a inovovat. Touhu po hledání snazších a méně klikatých cest v sobě 
máme hluboce zakořeněnou, což se projevuje napříč všemi obory. 
Platí to i v optice, optometrii, oftalmologii a kontaktologii. Důkazem 
neutuchající snahy zlepšovat stávající postupy je například článek 
o novém duochromatickém testu, o němž se dočtete uvnitř čísla.

Každopádně snaha dosáhnout v co nejkratším čase vytyčeného 
cíle skýtá i  jistá negativa, proto je občas vhodné zvolnit, vydech-
nout a rozhlédnout se kolem sebe. Karel Čapek si při svých častých 
toulkách po Evropě napsal do deníku: „Je zapotřebí určité lenosti 
k plnému ocenění života. Člověk, který tuze spěchá, dojde jistě k cíli, 
ale jen za tu cenu, že se nepodíval na tisíceré věcí, které cestou minul.“

Věřím, že určitou formu lenosti projevíte i v termínu 8.–10. března 
a pozvolným krokem si projdete všechny expozice 25. ročníku vele-
trhu OPTA v Brně. A při svých toulkách pavilonem V nezapomeňte 
navštívit stánek České oční optiky, který bude opět součástí expozice 
Společenstva českých očních optiků a optometristů.

Aleš Sirný, DiS.
šéfredaktor
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Obsah časopisu Česká oční optika je 
chráněn autorským zákonem. Kopírování 
a šíření obsahu časopisu v jakékoli podobě 
bez písemného souhlasu vydavatele je 
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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 

 • prostřednictvím formuláře na webových 
stránkách časopisu: www.4oci.cz
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POZVÁNÍ od prezidenta 
Společenstva

Dámy a  pánové, kolegové – op-
tici a  optometristé, vystavovatelé. Je 
mojí milou povinností pozvat Vás  na 
letošní veletrh oční optiky, optometrie 
a oftalmologie OPTA v Brně. Rok 2019 
je pro nás všechny tak trochu výroční. 
Je to třicet let od listopadové revolu-
ce, díky  níž  jsme mohli začít budovat 
náš obor na principech soukromého 
podnikání. Je to také 25 let od prvního 
veletrhu OPTA. Čtvrt století s  našimi 
zákazníky, s cesťáky, s firmami, s úspě-
chy a krachy.

Zastavme se na chvilku, zavzpo-
mínejme a  zamysleme se, zda těch 
25 let stálo za to a co nám přineslo. 
Vzpomeňme  na  známé, kteří už ne-
jsou mezi námi. Uvědomme si, co 
všechno se v  optice a  optometrii 
změnilo. Tématem letošní OPTY je de-
sign – estetika, funkčnost, originalita, 
jedinečnost – a možná bychom ještě 
našli  daleko více  významů tohoto 
cizího slova. Design je prostě součástí 
našeho světa.

Užijte si letošní jubilejní OPTU v po-
hodě a klidu, zavítejte k našemu stánku 
SČOO pro informace, na kus řeči a ob-
čerstvení. Na sobotní večer jsme pro 
Vás připravili s partnery tradiční a trochu 
slavnostní OPTA Party v SONO Centru.

Přeji Vám všem příjemný a úspěšný 
pobyt v Brně na 25. OPTĚ.

Václav Antonín, prezident Společenstva 
českých optiků a optometristů

Informace k veletrhu

Jubilejní 25. ročník veletrhu OPTA 
se bude konat začátkem března na br-
něnském výstavišti. Budete mít možnost 
seznámit se s novinkami z oční optiky, 
optometrie a  oftalmologie, navštívit 
odborné přednášky a semináře, pobavit 
se v sobotu večer na OPTA Party a strávit 
příjemný víkend v Brně.

Termín a místo konání

Od pátku 8. března do neděle 10. břez-
na v pavilonu V brněnského výstaviště.

OPTA Party

Tradiční OPTA Party s  pohoštěním 
a bohatým hudebním programem po-
řádá SČOO za podpory Veletrhy Brno, 
a.s., a za sponzorské podpory společností 
Sagitta Ltd., spol. s r.o., a Safilo Group. Par-
ty se uskuteční v sobotu 9. března 2018 
od 20.00 hod. v SONO Centru.

Stánek Společenstva

Na stánku Společenstva Vám bude-
me k  dispozici po celou dobu konání 
veletrhu. Naši členové si zde mohou 
vyřídit členské záležitosti, všichni ná-
vštěvníci si mohou zakoupit výtisky 
Metodiky pro oční optiky a  Metodiky 
pro optometristy, objednat si formuláře 
Záznam o informovaném souhlasu, pro-
brat aktuální dění v oboru atd. Především 
pro Vás bude jako obvykle připravena 
odpočinková zóna s příjemným poseze-
ním a pohoštěním. Součástí stánku bude 
prezentace veletrhu SILMO Paříž 2019 
a  časopisu Česká oční optika. Stánek 
poskytne zázemí také Optické unii Slo-

 STRÁNKY SČOO autor: Ing. Pavel Šebek

SČOO  
INFORMUJE 
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venska (OÚS) a  České kontaktologické 
společnosti (ČKS) pro řešení členských 
záležitostí.

Přípitek k výročí OPTY  
na stánku SČOO

V  sobotu ve 12.25 hod. proběh-
ne na stánku Společenstva přípitek 
k  25.  výročí veletrhu OPTA. Přijďte si 
s  námi přiťuknout skleničkou sektu, 
ochutnat řemeslné pivo a poslechnout 
si trochu hudby.

OPTA forum – 
odborný program 
25. veletrhu OPTA

Program přednášek, organizovaný 
taktéž Společenstvem, bude probíhat 
v přednáškovém OPTA foru na výstavní 
ploše od pátku 8. března do soboty 
9. března.

PÁTEK, 8. března

 • 15.00 –15.30 hod. 
Duochromatický test pro jemné 
sférické a cylindrické dokorigování 
– RNDr. František Pluháček, Ph.D.  
(katedra optiky PřF UP Olomouc)

 • 15.40 –16.00 hod. 
Jak důležitá je poloha hlavy  
při vyšetření refrakce oka 
– Bc. Petr Buček (katedra optometrie 
a ortoptiky LF MU Brno)

 • 16.10 –16.30 hod. 
Syndrom počítačového vidění – 
výsledky studie 
– Bc. Nicol Dostálová (katedra 
optometrie a ortoptiky LF MU Brno)

 • 16.30 –17.00 hod. 
Československý design brýlí 
– Ondřej Vicena a Michal Pavlát  
(Studio Optiqa)

 • 17.10 –17.50 hod. 
Prezentace společnosti  
Bausch & Lomb

SOBOTA, 9. března

 • 10.30 –11.00 hod. 
Ellen Haesser

 • 11.00 –11.40 hod. 
Prezentace firmy Brelis, s.r.o. 
– Radoslav Kudlej (firma Brelis Optosystem)

 • 11.40 –12.00 hod. 
Využití přenosného autorefraktometru 
v optometrii a ortoptice 
– Bc. Kateřina Malá (katedra 
optometrie a ortoptiky LF MU Brno)

 • 12.00 –12.30 hod. 
Design brýlí na míru 
– Pavel Kahotski (firma Nastassia 
Aleinikava)

 • 12.40 –13.00 hod. 
Vybrané vizuální projevy primárního 
glaukomu s otevřeným úhlem 
– Bc. Petra Očadlíková  
(katedra optiky PřF UP Olomouc)

 • 13.00 –13.30 hod. 
Ellen Haesser

 • 13.40 –14.00 hod. 
Vliv semipermanentních  
umělých řas na rohovku 
– Bc. Gabriela Horáková, DiS.  
(katedra optiky PřF UP Olomouc)

 • 14.00 –14.30 hod. 
Československý design brýlí 
– Ondřej Vicena a Michal Pavlát  
(Studio Optiqa)

 • 14.40 –15.00 hod. 
Přednáška studentů optometrie  
FBMI ČVUT v Praze

 • 15.00 –16.00 hod. 
Nový systém úhrad, poukazy  
na brýle a další legislativní aktuality 
– Mgr. Jan Zahálka (Remedical, 
Společenstvo českých optiků 
a optometristů)

Novelizace úhrad 
poukazových zdravotnických 
prostředků a datum jejího 
zavedení pro oční optiky

Nejdiskutovanějším problémem 
v našem oboru z legislativního pohle-
du byla během posledních několika 
měsíců novelizace úhrad poukazových 
zdravotnických prostředků, tedy nový 
zákon aktualizující úhradový systém, 
který začal platit od 1. ledna 2018. 
Nicméně bylo stanoveno přechodné 
období, kterým má být zajištěn po-
stupný nájezd nových úhrad. Podrobné 
informace k tomuto tématu se dočtete 
na webu Společenstva www.scoo.cz,  
ale všem kolegům doporučujeme 
především účast na přednášce na 
veletrhu OPTA 2019, při které právní 
poradce Společenstva v  záležitostech 
zdravotní legislativy Mgr. Jan Zahálka 
vysvětlí novelizaci úhrad, včetně pře-
chodného období jejího zavedení pro 
oční optiky a  odpoví na Vaše dotazy. 
Přednáška Nový systém úhrad, poukazy 
na brýle a další legislativní aktuality se 
uskuteční v sobotu 9. března od 15.00 
do 16.00 hod.

Ing. Pavel Šebek, tajemník SČOO
scoo@scoo.cz
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Mgr. Ing. Jan Rybář se po-
hybuje při své práci mezi 

domovskou Strojnickou fakultou 
STU v Bratislavě, Přírodovědec-
kou fakultou Univerzity Palac-
kého v  Olomouci a  Lékařskou 
fakultou Univerzity Komenské-
ho v  Bratislavě. Zaměřením je 
strojař: maturoval na Střední 
průmyslové škole strojnické 
v  Olomouci a  poté absolvoval 
Strojnickou fakultu STU v  Bra-
tislavě. U doktorského typu stu-
dia se zaměřil na medicínskou 
metrologii, naskytla se mu totiž 
jedinečná možnost podílet se 
na evropském projektu inTENSE 
(16RPT03)  – na němž pracu-
jí společně organizace z  ČR, 
Německa, Polska, Rakouska, 
Slovenska a Turecka – jenž se 

mimo jiné zabývá vývojem tzv. 
modelového oka. To svou univer-
zálností usnadní metrologicky 
objektivní kontrolu bezkontakt-
ních očních tonometrů.

Začněme širším kontextem: od kdy 
v historii a proč se věnuje pozornost 
měření nitroočního tlaku?
Nejdříve se začala psát historie glaukomu, 
která pochází z roku 400 před naším leto-
počtem, kdy Hippokratés – nejznámější 
lékař starověku, nazývaný též „otec medi-
cíny“ a zakladatel racionálního lékařství, 
popsal nazelenalou barvu pupily po 
glaukomovém záchvatu jako tzv. „glauko-
sis“. Postupem času se zeleným zákalem 
zabývalo mnoho odborníků a  během 
staletí se přišlo na souvislost mezi glauko-
mem a nitroočním tlakem. Tato souvislost 
vyvolala potřebu měřit nitrooční tlak, a to 

nejprve pohmatem (palpací přes oční 
víčko). Důležitost měření nitroočního 
tlaku se začala zdůrazňovat od poloviny 
19. století, na její potřebnost upozornil 
tehdy William Bowman na setkání Brit-
ské lékařské asociace. Lékař kontrolující 
oko pouhým hmatem měl už tehdy pro 
tento tlak jistý cit. I na posledním ročníku 
konference OPTOFEST v Olomouci zazněl 
poznatek od jedné zkušené oční primář-
ky, že také pozná pohmatem, zdali má 
člověk nitrooční tlak v pořádku. 

Další metody jsou mechanické. 
Schiötzův oční tonometr se stále použí-
vá, měří se vleže – na rohovku se zatlačí 
tělísko a závažíčky se zkoumá prohnutí. 
Velmi přesným tonometrem pro měření 
nitroočního tlaku je potom Goldmannův 
aplanační tonometr. Následovaly meto-
dy, při kterých pacient seděl – ty se dělí 
na kontaktní, kdy se vyšetřující přístroj 

Jak se tvoří IDEÁLNÍ  
MODELOVÉ OKO

 ROZHOVOR autorka: Eva Klapalová
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dotýká rohovky, a metody bezkontaktní. 
To jen tak velmi stručně, přístrojů je celá 
řada. V  tomto bodě se už dostáváme 
k  bezkontaktním očním tonometrům, 
kdy proud vzduchu fouká na rohovku. 
Z hlediska komfortu je poslední metoda 
pro pacienta nejpříjemnější a  nejjed-
nodušší, z  hlediska lékařů je výhodná 
z hygienických důvodů a rychlosti vyšet-
ření, ale z hlediska metrologie, kterou se 
zabýváme, je nejméně přesná.

Jaká metoda by byla úplně  
nejpřesnější?
Z našeho pohledu vždy ta, při níž se pou-
žije něco, co se dotkne rohovky, protože 
se podle metrologie do měření nevnášejí 
další zdroje nejistot. Jedná se také o otázku 
komfortu pro pacienta a rychlosti metody 
měření, kdy z teorie měření bychom měli 
provést těchto měření minimálně deset. 
Je ovšem rozdíl, když měříme modelové 
oko a když oko pacienta. 

Lékař takto ale postupovat nemůže, 
vyskytl by se problém s  hygienou, do 
oka by se mohla dostat infekce. Takže 
na sebe naráží na jedné straně přesnost 
měření a na druhé straně zdravotnictví, 
hygiena a  čistota oka, dále efektivita 
přístroje a jeho cena. 

V oftalmologické praxi se běžně nitro-
oční tlak měří celkem třikrát pro každé oko, 
pak se dělá aritmetický průměr a posuzuje 
se výsledná hodnota. Tlak se pohybuje od 
11 až 21 mm Hg. V případě, že je vyšší než 
21 mm Hg, pacient podstupuje přesnější 
metodu, nejčastěji na Goldmannově 
aplanačním tonometru, kdy se pracuje 
s  fluoresceinem a s přikládáním tělíska. 
Tato mechanická metoda je obecně 
považována za přesnější než metoda po-
užívající foukání vzduchu. Goldmannova 
metoda je v oftalmologii pro měření tlaku 
v oku považována za zlatý standard.

V této souvislosti se začal vyvíjet 
model silikonového oka. Kdo s tímto 
nápadem přišel?
Náš výzkum je součástí projektu  inTENSE 
(16RPT03). Ten se uskutečnil díky pro-
gramu Evropské unie Horizont 2020 
i  účastnických států programu EMPIR 
(The European Metrology Programme 
for Innovation and Research) a projektu 
VEGA s názvem Zabezpečení metrolo-

gické kontroly měřidel nitroočního tlaku. 
Každá část projektu má určitý úkol a jeho 
výstup. Na projektu se podílejí Česká re-
publika (konkrétně Český metrologický 
institut a  Univerzita Palackého v  Olo-
mouci), Slovensko (Strojnická fakulta STU 
v  Bratislavě a  Slovenský metrologický 
ústav) a organizace z Německa, Polska, 
Rakouska a Turecka. 

Naše Strojnická fakulta Slovenské 
technické univerzity v  Bratislavě na 
projektu participuje ve spolupráci se 
Slovenským metrologickým ústavem. 
Na Slovensku máme za úkol matema-
tické modelování oka a  vývoj nových 
metod měření pro kalibraci bezkontakt-
ních očních tonometrů. Důležité je znát, 
jak měřit nitrooční tlak jak na lidském 
oku, tak modelově. Jde o zabezpečení 
tzv. etalonu, což je gró metrologie. Je 
nutné si ovšem říci, že metody kalibrace 
pomocí umělých očí jsou používané 

už několik roků, ale jedná se pouze 
o zařízení vyvinuté samotnými výrobci 
očních tonometrů, které mohou být 
testované jen specifickými zařízeními 
a  určují pouze jejich správnou funkci, 
ne vztah ke skutečné hodnotě tlaku 
měřeného objektu.

Jak jste u tvorby modelu  
postupovali? 
Rozhodli jsme se vytvořit modelové 
oko z  fyzikálního hlediska, u  kterého 
bereme do úvahy základní geomet-
rické a  materiálové vlastnosti ideál-
ního lidského oka. Jako technici jsme 
uvažovali o  uzavřené baňce, u  které 
budeme vědět, jaký je v takovém sys-
tému tlak. Tlak přesně vygenerujeme, 
takže budeme vědět, že je např. 18 mm 
Hg, a  budeme požadovat, aby právě 
těch 18 mm Hg ukázal bezkontaktní 
oční tonometr. 

Mgr. Ing. Jan Rybář (foto: Petr Gabzdyl).
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Já s  kolegou Ing. Petrem Pavlás-
kem, PhD., jsme se spojili se Sloven-
skou  oftalmologickou společností. 
K tomu, abychom zohlednili ještě ostat-
ní parametry, protože na měření oka 
má vliv množství dalších faktorů, nás 
přivedly lékařky doc. MUDr. Alena Fur-
dová, PhD., MPH., MSc., a MUDr.  Sylvia 
Lea Ferková, PhD., které působí v ruži-
novské nemocnici spadající pod Lékař-
skou fakultu Univerzity Komenského 
v Bratislavě.

Co konkrétně si přály lékařky  
u měření oka zohlednit?
Narazili jsme na odlišnosti při práci 
s přístroji. Kontaktní metody má na sta-

rosti pouze lékař, bezkontaktní metody 
i  zdravotní sestra. Je nutné vědět, jak 
a kolikrát přesně měřit, takže jsme k nim 
na jejich pracoviště, kam docházíme, 
trošku vnesli náš metrologický pohled. 
Ten může obecně na lékařských praco-
vištích chybět, protože zdravotní sestry 
i personál se zaměřují především na svůj 
obor. Takže si vzájemně jako technici 
a lékaři pomáháme.

Při diagnostice narážejí lékaři a zdra-
votnický personál na různé výsledky 
měření nitroočního tlaku za použití 
různých metod a  přístrojů od různých 
výrobců. Lékaře zajímá, v jakém vztahu 
jsou jednotlivé přístroje navzájem z po-
hledu přesnosti měření.

Proč vzniká modelové oko  
a k čemu bude sloužit?
Cílem naší práce je vytvořit metrolo-
gicky objektivní oko pro všechny typy 
bezkontaktních tonometrů. V   České 
republice a  na Slovensku existují od-
lišné přístupy. V  ČR jsou kalibrace 
a ověřování měřidel pokryty zákonem 
č. 505/1990 Sb. Tzv. legislativně vybraná 
měřidla podléhají tudíž metrologicky 
objektivní kontrole, které se věnuje 
Český metrologický institut, sídlící 
v Brně. V rámci republiky jsou dvě jeho 
pracoviště, které provádějí kalibrace, 
přesněji řečeno ověřování bezkon-
taktních očních tonometrů. Prvním je 
oblastní inspektorát ČMI v Mostě a dru-
hým oblastní inspektorát ČMI v  Brně. 
Jejich pracovníci jezdí po lékařských 
ambulancích a vlastnících bezkontakt-
ních očních tonometrů a každé dva roky 
musí ověřit, jestli splňují definované 
požadavky. Tím je zaručeno, že pokud 
je pacient takovým přístrojem měřen, 
je měřen správně.

Na Slovensku není tato oblast le-
gislativně pokryta. Lékaři pracují, když 
to hodně zjednoduším, s  přístrojem 
od výrobce tak dlouho, dokud fun-
guje. V  případě závady ho servisuje 
výrobce. To ale znamená, že nejde 
o objektivní metrologickou kontrolu. 
Pokud něco zamítne Český metrolo-
gický institut, je to objektivní skuteč-
nost, pokud něco zamítne výrobce, 
jedná se o citlivé téma. 

U metrologicky objektivní kontroly 
pokryté v  ČR legislativou je nyní pro 
každý typ bezkontaktního očního 
tonometru (podle výrobce) pro kont-
rolu jiný přístup. Podle typu výrobce, 
resp. přístroje, se tím pádem používá 
buď tzv. flepr – zrcátko, do kterého se 
fouká vzduch, a pomocí závažíček se 
zkoumá nízký, střední a  vysoký tlak. 
U  jiného typu výrobce se používají 
silikonové oči, kde se zkoumá nitrooční 
tlak ve třech bodech. Tento princip se 
podobá tomu našemu, rozdíl je v tom, 
že v uvedeném případě jde o tři tlaky 
a  my pracujeme na tom, abychom 
měli  pokrytou celou proměnnou 
škálu tlaků. Cílem modelového oka je 
také zohlednění co největšího počtu 
ovlivňujících faktorů na měření, a tedy 

Prototyp univerzálního modelového oka pro metrologicky objektivní kontrolu 
bezkontaktních očních tonometrů (foto: archiv autora). 





 10

určení přesnosti zařízení s nejistotou, 
které bude přímo navázané na základní 
jednotku soustavy SI. 

Poslední variantou je tzv. elektro-
nické oko – to je napojeno na přístroje 
a  ty dokáží vyhodnotit tlak. Když to 
shrnu, neexistuje univerzální model 
použitelný na všechny přístroje. My na 
vytvoření takového modelu pracujeme 
i z praktického důvodu: když pracovník 
metrologického ústavu objíždí praco-
viště, je pro něj složité vozit všechnu 
aparaturu stále s  sebou, navíc musí 
dopředu vědět, jaký tonometr bude 
kontrolovat, a podle toho si bere vyba-
vení pro kontrolu (ověření). Pro lékaře 
je kontrola taky časově náročná – vět-
šinou by byli rádi, aby byla hotová co 
nejdříve. Univerzální modelové oko by 
znamenalo, že by se kontroly urychlily 
a zjednodušily, bylo by aplikovatelné 
na všechny bezkontaktní tonometry. 
Zároveň bychom dokázali určit odchyl-
ku jednotlivých přístrojů od „skutečně“ 
generovaného tlaku a  tlaku, který 
ukazuje testovaný přístroj.

Je vytvoření takového metrologicky 
objektivního oka splnitelná meta?
Splnitelná je, teď ale vedeme boje s při-
způsobením rohovek. Většina přístrojů 
pracuje na bázi infračerveného záření. 
Mají LED diodu a každá LED dioda u růz-
ných výrobců spadá do jiné části spektra 
infračerveného záření, i když jeho rozpětí 
je totožné. Musíme najít takový materiál, 
kterým pokryjeme všechny škály. Blížíme 
se výsledku, protože jsme vyzkoušeli 
značný počet druhů silikonu, dokonce 
si už sami lisujeme rohovky, takže tvar 

tzv. ideálního oka už máme. To teď tes-
tujeme na všech přístrojích, abychom je 
mohli uvést do praxe k ověřování. 

Kolik času jste zatím  
testování věnovali?
Rok a půl. Původně jsme měli jiný sys-
tém, s tlakovým pístem. Nejprve jsme 
pracovali se vzduchem – říkali jsme si, 
že budeme znát, kolik je kPa vzduchu 
a  kolik mm Hg, což se přepočítávalo. 
Věděli jsme zároveň, jaký jsme schopni 
vyvinout v oku tlak. Teď jsme ale přešli 
na práci s  vodou, má lepší optické 
vlastnosti. Zjednodušeně řečeno do 
stříkačky dáme vodu a  fyzikálními 
výpočty dokážeme říct, jaký je přesný 
tlak v  oční bulvě. Hlavní roli hrají vliv 
a tloušťka rohovky. 

Zmiňoval jste, že rohovku jste  
si lisovali sami. Pomáhali vám  
v tom chemici?
Spolupracovali jsme s  Ing. Miroslavem 
Chytilem z  oddělení průtoku a  tlaku 
Slovenského metrologického ústavu. 
Materiály jsme řešili experimentálně. 
Přímo s  chemiky jsme na rohovce 
nepracovali. Kontaktní metody měření 
nitroočního tlaku nejsou na materiál 
náročné, problém je až s  metodami 
bezkontaktními. Bezkontaktní oční 
tonometry jsou citlivé a  najít vhodný 
materiál rohovky nám zabralo hodně 
času, nicméně experimentálním přístu-
pem jsme se dopracovali k současnému 
stavu. Nejnověji pro umělou rohovku 
zvažujeme také využití materiálů na bázi 
akrylátů, hydrofilních i  hydrofobních – 
uvidíme, kam nás výzkum zavede.

Podle jakého klíče jste vybírali 
 prvotní materiály, které se pak 
ve  vývoji oka nemusely osvědčit? 
Nejdřív jsme pracovali s  tezí, že by 
se měl materiál lesknout, takže jsme 
začínali s  polyethylenovou fólii, na 
kterou je v tenké vrstvě nanesen hliník. 
Ta se sice leskne, ale není poddajná, 
nevytvoří bulvu. Zkoušeli jsme i kaučuk. 
Předpokládali jsme u něj lepší pružnost 
i odezvu na tlak. Problémem byl mat. 
Zjistili jsme, že potřebujeme zkombi-
novat vlastnosti kaučuku a lesk. 

Dostali jsme se až k člověku, který 
se na Slovensku zabývá výrobou tvaro-
vých epitéz, k Dipl. z. t. Petru Bondorovi 
z firmy Alfa-Dent, spol. s r.o. – jedná se 
o „náhradní díly“ pro lidské tělo, takže 
dokáže vymodelovat např. nové ucho. 
Nejdřív nám z  materiálu na výrobu 
tvarových epitéz vymodeloval plát 
určité tloušťky, což už se u některých 
tonometrů jevilo jako relativně dobrý 
tah pro některé jejich intervaly (souvisí 
to opět s  tím, že každý výrobce má 
jinak nastaven propočet infračerve-
ného záření). Háček byl ale v tom, že 
se materiál přibližoval barvě lidské po-
kožky, jenže my jsme potřebovali spíš 
průhledný – přes něj totiž vidíme dál, 
do bělma atd., což souvisí s optickými 
vlastnostmi. 

Poté jsme došli k  průhledným si-
likonům s  obchodním označením 
Multisil Epithetik transparent, tj. k mate-
riálu, který je založený na adiční vazbě 
 vinyl-polydimethyl-siloxanů. Mezitím 
jsme ale pořád ještě pracovali se stretch 
fólií, ze které jsme si vyřezali určitý tvar 
a plnili jej vodou nebo vzduchem – u něj 
ale občas sem tam něco ulítlo a chyběla 
rovnoměrnost. 

Nakonec jsme si vytvořili matri-
ci, kdy lisujeme umělé rohovky pro 
modelové oko ze zmíněných silikonů 
a  dbáme při tom i  na tloušťku. Ta je 
totiž u  lidské rohovky uprostřed ten-
čí, u  okrajů silnější. Pro tonometr je 
proměnlivost tloušťky problém. Když 
fouknete na oko vzduch, prohne se 
rohovka, oko vše vyrovná a  rohovka 
vrátí svůj tvar v řádech milisekund do 
stejné podoby, protože je v  tekutině. 
Hledali jsme proto materiál, který bude 
reagovat podobně. U  nevhodného 

Matrice pro lisování umělých rohovek (foto: archiv autora).
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umělého nebo příliš tenkého materiálu 
fouknete a končíte, protože se nevrátí, 
ale „zlomí se“.

Teď máte jako vědci po sérii  
pokusů téměř ideální materiál  
v silikonu. Jaký je další krok  
v procesu?
Zabýváme se pořád tloušťkami, po-
třebujeme jejich různou škálu podle 
výrobců a  typů tonometrů. Těch je asi 
pět a  k  jejich know-how, přepočtu, se 
nedostaneme. Přiblížil bych to k  práci 
s černou skříňkou. Chceme najít univer-
zální tloušťku a sjednotit ji. Uvidíme, jaké 
bude ideální řešení. 

Zároveň se zabýváme technologií. 
Přemýšlíme, jestli by nebylo ideální 
zaměřit se i na 3D tisk, jestli by byl lepší 
než lisování. Uvažujeme i o odstředi-
vém lití. Když dáte totiž výlisek umělé 
rohovky v  jisté fázi na spektrogonio-
metr a nasvítíte jej, vidíte nerovnosti. 
Při lití je tvar kompaktnější, materiál se 
lépe rozvrství.

Jak fungoval při vytváření  
rohovky 3D tisk?
Starší metody 3D tisku jsme už zkoušeli, 
tisk probíhal z vláken. U této technologie 
vše závisí na materiálu. Ze začátku bylo 
problematické udržet tekutinu nebo 
vzduch, unikaly. Novější metody nemá-
me ještě odzkoušené, ale do budoucna 
o nich uvažujeme.

Jak je to s financováním  
modelového oka?
Peníze na něj jdou právě z programu 
Evropské unie Horizont 2020 – jde 
o vizi, co by se mělo stihnout ve vědě 
do uvedeného roku v celé unii. Tento 
program podporuje výzkum v  oblas-
tech strategického zájmu EU, kterými 
jsou například energetika, zdravot-
nictví, ekologie atd. Projekt inTENSE 
(16RPT03) je mnohem komplexnější, 
jen malá dílčí část se věnuje tvorbě 
modelového oka. Ze školního hlediska 
jde především o součást mé dizertační 
práce a hlavní zdroj na financování mo-
delového oka má potom už zmiňovaný 
projekt VEGA číslo 1/0556/18 s názvem 
Zabezpečení metrologické kontroly 
měřidel nitroočního tlaku.

Jak přistupují k vytváření 
modelového oka výrobci?
Na bratislavském meetingu v listopadu 
2018, kde se sešli zástupci organizací po-
dílejících se na projektu, se setkali první 
den stakeholdeři, tj. všichni, kteří jsou 
do projektu zapojeni, včetně výrobců. 
Někteří mají zájem spolupracovat, což 
také mohou, na vytvoření zařízení pro 
kontrolu očních tonometrů. Chtějí také 
často vědět, jak naše modelové oko 
funguje, aby jejich přístroj prošel. Náš 
princip ohledně fungování je jednodu-
chý: je založen na fyzice a  jednotkách 
SI.  Musíme měřit správné hodnoty 
a nesmí nastat zkreslení.

Jaký je důvod odlišného stavu 
metrologie v ČR a SR?
Sídlo metrologického ústavu bylo před 
rozdělením Československa v Bratislavě. 
Češi si po rozdělení země budovali ústav 
od píky. Dnes je ale řada oborů, které se 
dají studovat buď jen v ČR, nebo jenom 
na Slovensku. Metrologie se v  rámci 
Česko-Slovenska dá studovat ve 3. stup-
ni vysokoškolského vzdělávání pouze 
v Bratislavě a v Košicích, dřív existovalo 
studium metrologie a  zkušebnictví 
na VUT v  Brně. A  naopak optometrie 
se studuje jen v  ČR. Státy si tak pořád 

vzájemně pomáhají a jsou spolu pořád 
propojeny. Jsou na sobě závislé, protože 
si vychovávají navzájem odborníky.

Co se týká vývoje metrologie, resp. 
metrologických ústavů v obou státech, 
je to často otázka politická. V  ČR se 
oční tonometry ověřují, na Slovensku 
se neověřují. Jinými slovy legislativa 
států odráží potřeby trhu, rozdíly jsou 
tedy způsobené také tím, že o  oblast 
legální metrologie v  medicíně nebyl 
ze strany státu takový zájem jako třeba 
u elektrické energie, ropných produktů 
atp. Ovšem cílem projektu inTENSE 
(16RPT03) je také zavedení jednotného 
systému kontroly očních tonometrů 
v rámci celé EU, tedy sjednocení odliš-
ného stavu metrologie nejen mezi ČR 
a SR, ale mezi všemi zainteresovanými 
státy do projektu. 

Rád říkám, že metrologie je univer-
zální studijní program, takové „gymná-
zium ve vysokém školství“, protože jako 
věda o  měření se týká každé oblasti 
lidského fungování a  činnosti – jdete 
si koupit maso, ovoce nebo zeleninu, 
stogramovou čokoládu, stopadesátigra-
mový jogurt... Vše má svou hmotnost. 
Nápoje mají svůj objem, např. 0,5 l u piva, 
nebo 0,75 l u vína. Kdo nesledoval někdy 
správnou míru, která je vyznačena ryskou 

Prvotní způsob testování, tlakový píst, 
využití vzduchu (foto: archiv autora).

Průběh testování oka (foto: archiv autora).
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na pivní sklenici? Asi každý. Doma potom 
máte vodoměr, plynoměr, elektroměr, 
tankujete pohonné hmoty do vozidel, 
měří vám nitrooční tlak, podstupujete 
dechovou zkoušku na alkohol, měří vám 
rychlost jízdy, na technické kontrole se 
měří emise vozidla. Pravítko ve škole 
určitě používal každý, když jsme nemoc-
ní, tak využíváme teploměr, měříme si 
krevní tlak, každý sledujeme během dne 
čas, kontrolujeme, kolik jsme během 
dne nachodili kilometrů, nebo teď po 
Vánocích řešíme vlastní hmotnost  atd. 
S měřením se setkávají všichni den co 
den, po celý život.

V plánu je vznik Centra středoevropské 
lékařské metrologie. Co bude  
mít na starosti?
Celý projekt zastřešuje Český metro-
logický institut ve spolupráci s  ně-
meckým národním metrologickým 
institutem PTB – Physikalisch-Tech-
nische Bundesanstalt, což je tahoun 
ve středoevropském regionu v oblasti 
metrologie. Úplně obecně je to evrop-
ský projekt a jak všechno integrujeme, 
cílem medicínské metrologie je sjed-
nocení a nastavení určitých podmínek, 
aby v Evropě fungovaly ve všech ze-
mích obdobně. Představa je sice spo-
lečná, vývoj se ale rozštěpil, jak jsem 
už zmínil na příkladu ČR a Slovenska. 
Na meetingu v  Bratislavě, kde každá 
země prezentovala svůj vývoj v  této 
oblasti, se např. ukázalo, že Turecko 

má legislativně všechno v metrologii 
i  zdravotnictví podchyceno a  má na 
to svoje pravidla. 

Pracuje se s  organizacemi, které 
v  zemích bez jasně daných pravidel 
dokáží tuto myšlenku prosadit. Často je 
legislativa záležitost nejen profesní, ale 
i politická. Důležité je teď i do budoucna 
pomoci zemím, které ještě legislativou 
podchycenou tuto záležitost nemají. 

Je to totiž nejen otázka praxe, ale 
i  etická. Když se přístroje v  některé 
zemi nekontrolují, hrozí riziko, že lékař 
může stanovit chybnou diagnózu. 
Přeženu to na příkladu, kdy vám lékař 
po vyšetření na ne objektivně zkontro-
lovaném přístroji sdělí, že máte vysoký 
nitrooční tlak, nasadí vám oční kapky 
a ty se musí aplikovat doživotně. V té 
chvíli vzniká morální problém vůči 
pacientovi. Jako pacient, který si platí 
zdravotní pojištění, lékaři pacient dů-
věřuje. Pokud chybí, byť neúmyslně, 
i  jen tato nepatrná znalost, může se 
ukázat např. to, že pacient kapky mít 
předepsané nemusel. Zdravotnické 
prostředky by měly proto být pokryty 
legislativou jednotně. 

Jaká byla vaše cesta k metrologii?
U nás doma se pořád něco měřilo, rodiče 
jsou oba vystudovaní geodeti, k měření 
jsem měl tedy velmi blízko. Ze Střední 
průmyslové školy strojnické v Olomouci 
jsem po maturitě nastoupil na brati-
slavskou Strojnickou fakultu STU a přes 

studijní programy výrobní systémy a ma-
nagement kvality, měření a zkušebnictví 
jsem se dostal až k  doktorskému typu 
studia ve studijním programu metrolo-
gie. Původně jsem se měl na doktorském 
studiu zabývat v dizertační práci 3D mě-
řením, ale pak se naskytl tento projekt. 
Znám olomoucké prostředí, studoval 
jsem tam střední školu, teď jezdím za 
RNDr.  Františkem Pluháčkem, PhD., na 
katedru optiky Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého naše modelové 
oko testovat, zároveň dokončuji posled-
ní rok doktorského studia na Slovensku 
na Strojnické fakultě STU v Bratislavě pod 
vedením prof. Ing. Stanislava Ďuriše, PhD. 

Kombinuji spolupráci mezi zmíněný-
mi školami, což se ukázalo jako přínosné. 
Téma mě chytlo, jde o  část optickou 
a zároveň o měření, medicínskou metro-
logii. Zaujalo mě i vzhledem k lidskému 
zdraví, protože se týká řady lidí, které 
znám osobně. Dělám tím pádem něco 
pro ostatní, což považuji za přínos. 
Potenciálně se tahle problematika týká 
každého – nitrooční tlak se u každého 
během dne mění a  ovlivňují jej různé 
faktory, jestli je ráno, nebo večer, jestli 
pijete víc kávy, kouříte, jste sportovec 
a mnoho dalších.

Obecně by lidé měli na kontroly 
zraku chodit. Rýmu poznáte, ale vyšší 
(nebo příliš nízký) nitrooční tlak, resp. 
vznik glaukomu, se zpočátku nijak ne-
projevuje. Nepoznáte, že se vám zužuje 
oční pole, dochází k chronické, progre-
sivní, ireverzibilní neuropatii zrakového 
nervu, většinou v souvislosti s rostoucím 
nitroočním tlakem, zkrátka že nemá-
te nitrooční tlak v pořádku, ale lékař to 
při preventivní kontrole rozpozná hned. 
Světová zdravotnická organizace uvádí, 
že z  lidí trpících glaukomem 37,5  % 
oslepne. 

To, jak je důležité mít v  pořádku 
zrak a dávat pozor, si všímám při svém 
soukromém koníčku – brigádně jezdím 
jako řidič tramvaje a vnímám, jak reagují 
všichni účastníci silničního provozu. 
Zrakem totiž získáváme 80 % všech 
informací z našeho okolí.

Za rozhovor poděkovala Eva Klapalová
foto: archiv Jana Rybáře, Petr Gabzdyl

Konkrétní výstup dynamické odezvy rohovky (foto: archiv autora).

www.YoungerOptics.eu
www.NuPolar.eu
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STŘÍBRNÁ  
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NEJPOKROKOVĚJŠÍ ČOČKA DO DIOPTRICKÝCH  
SLUNEČNÍCH BRÝLÍ NYNÍ S NÁDECHEM POSLEDNÍ MÓDY
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VLASTNÍ  
OPTICKOU DÍLNU
ano, nebo ne?
T i z  nás, kteří si již z  naše-

ho oboru něco pamatují, si 
možná vzpomenou, jak se v de-
vadesátých letech diskutovalo 
o  rušení vlastní dílny, která byla do 
té doby nedílnou součástí  každé 
optiky. Pokud jste se rozhodli 
otevřít optiku a odvážet zakázky 
jinam, mohli jste být označeni za 
výdejnu nebo sběrnu.

V  průběhu času se však 
snížil počet zakázek, které op-
tika  denně realizuje, a  otázka 
smyslu plnosti vlastní dílny je 
znovu aktuální. K těmto úvahám 
nám pomáhá i technologický vý-
voj, kdy dálkové zábrusy v sou-
časnosti uspokojí i ty náročnější 
požadavky. 

Co hraje roli při rozhodování 
o udržení či zřízení vlastní dílny? 
A je to vždy jen otázka peněz?

Jaké jsou názory 
a zkušenosti optiků? 

Petra Andělová,  
Horus Optik, Praha 

Ve Vaší firmě jsme našli optickou 
dílnu. Proč ji stále máte? 
Hlavním důvodem je srdce. Rádi vy-
mýšlíme originální brýle a nemáme rádi 

bariéry. K  individuálnímu řešení patří 
i složitější úvaha nad výběrem brýlových 
čoček. Máme rádi, když skla prohlédneme 
před zábrusem, posoudíme, jestli jsme 
zvolili a objednali dobře a zda výrobce 
skel odvedl dobrou práci. Následně mů-
žeme upřesnit pokyny do dílny. V dílně 
máme kolegyni, která se specializuje na 
zábrusy, nic jiného nedělá. Její bohaté 
šestnáctileté zkušenosti se nám pozitivně 
promítají do finální podoby brýlí. Tím, že 
je součástí našeho kolektivu, má osobní 
zájem na tom, aby vše dobře dopadlo. 
Naším cílem není jen spokojený zákazník, 
ale nadšený zákazník.

Jaké bariéry máte na mysli?  
Vždyť i firma poskytující  
zábrusový servis má také zájem  
dělat perfektní věci.
Zájem na perfektním výsledku jistě má. 
Ale taková firma je ve složité pozici. 
Zpracovává něco, co si předtím vymyslel 
někdo jiný. A to není vždy jednoduché. 
Příjmy mají jen za samotný zábrus. Cena 
skel, která zpracovávají, často mnohoná-
sobně převyšuje cenu zábrusu. Z toho 
logicky vyplývá, že musí dbát na rizika 
spojená se vznikem zlomu. My si jako 
optici často vymyslíme věci, o  kterých 
víme, jak mají vypadat, ale sami bychom 
je brousit nechtěli. A  tím se vracíme 
k  bariérám. Znamená to, že zábrusová 

dílna nemusí chtít zabrušovat to, co si 
vymyslíte. A vy jako optik, pokud nemáte 
vlastní dílnu, musíte respektovat pravidla 
nastavená dodavatelem.

Jak konkrétně ovlivní vlastní dílna 
práci optika? 
Vliv vidím především na odvahu optika 
při kombinování skel a obrub. V Horusu 
umíme upravit skla zábrusem tak, aby 
i vysoké dioptrie vypadaly dobře v ten-
kých obrubách nebo vrtaných brýlích, 
například ubrousíme jen polovinu fazety 
skla. Protože víme, jak kolegyně v dílně 
pracuje, navrhujeme smysluplné úpravy. 
A pokud se spleteme, máme v ní partne-
ra pro řešení. Výroba samotná je pro nás 
výzva stejně jako výběr správných indi-
vidualizovaných víceohniskových skel.

Máte zkušenosti se zábrusy  
na dálku?
Ano, se všemi typy zábrusu. Pokud 
máme v  ruce např. sportovní brýle či 
složitější korekci, rádi je posíláme na 
zábrus i s obrubou. Máme dobrou zku-
šenost s  menšími firmami. Zakázku si 
tam prohlédnou, zváží náš nápad na skla, 
a pokud jsou rozdílného názoru, volají 
zpět a domluvíme se na úpravě. Násle-
duje výroba skel a zábrus u dodavatele. 
Výsledky bývají skvělé. Nevýhodou je 
delší dodací lhůta.

 OČNÍ OPTIKA autorka: Pavla Lokajová
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Jindy z  důvodu nemoci nebo dovolené musíme dílnu 
zavřít. Potom zakázky zasíláme na zábrus, ale vybíráme si. 
Jednodušší odešleme a u těch složitějších domluvíme se zá-
kazníkem delší termín a počkáme na návrat kolegyně. To platí 
zejména u vrtaných modelů Minima, na které se specializuje 
jen pár řemeslníků v ČR. Naše kolegyně je mezi nimi. 

Máte pět optik a jednu dílnu. I Vaše optiky tedy 
zasílají  zakázky na dálkový zábrus. Není to tak  
trochu proti tomu, co říkáte?
Naopak, spojili jsme výhody všech variant. Platí, že naše spe-
cialistka má tolik zakázek, že brousí každý den. Udržuje a pro-
hlubuje si zručnost a zkušenosti. A my si můžeme vymýšlet. Na 
druhé straně jsme optimalizovali náklady. Je skutečně náročné 
mít s každou optikou zároveň vlastní dílnu. Finance je třeba 
směřovat také např. do vybavení pro optometrii. 

V  praxi jsem si ověřila, že zákazníci často oceňují právě 
pobočku, která má u  sebe dílnu. Stává se, že optik z  jedné 
naší optiky odešle zákazníka do dílny, a valná většina klientů 
tento návrh ráda přijme. A když víme, že je někdo na trhu lepší, 
zašleme zakázku na externí zábrus.

Udrží se vlastní dílny do budoucna  
nebo převáží jiný trend?
Na jedné straně vidíme v  jiných oborech návrat ke koře-
nům, ale zároveň slyšíme, jak je pravděpodobné, že optický 
trh směřuje k  vynechání optiků jako velmi nákladného 
mezičlánku na cestě brýlí od výrobce k zákazníkovi. Věřím 
technickému pokroku, tj. že bude možné vybírat brýle ve 
virtuálním zrcadle tak věrohodně, že brýle objednáte a ne-
cháte si je zaslat domů. Čím dál používanější 3D tiskárna 
zvládne vytisknout perfektně anatomicky sedící, avšak 
průměrné modely brýlí. My tu chceme být pro ty, kterým 
se líbí navštívit jejich optika a vybrat si originální brýle na 
míru. Pro to udělám vše a do mého plánu patří i vlastní dílna.

Zdeňka Medřická, EYE 2000 –  
optika a zábrus, Desná 

Jdete s trendem posílání brýlí na dálkový zábrus, sama 
takovou dílnu vlastníte. Co vás vedlo k jejímu založení?
První impulzy jsem vnímala u zákazníků optiky, kteří si přáli 
atypická skla, a my neměli tolik možností jim vyhovět. Kon-
krétně si pamatuji jednu paní – měla velmi silná skla a chtěla 
originální brýle, ve kterých by se její obličej zjemnil. Vymysleli 
jsme tehdy pro ni vrtané brýle Minima se speciálním zdobením 
a bočním zkosením skel. Zákaznice byla naprosto nadšená. 
Shodou okolností jsme hned poté jeli na výstavu a  vrtané 
brýle s  dekorovanými čočkami jsme měli sami na očích. 
Vzbudily tehdy obrovský zájem a návštěvníci byli až dotčení, 
že zdobené čočky nemáme v nabídce. Z nouze, kdy nikdo jiný 
podobné modely nedělal, jsme začali vymýšlet vlastní design 
brýlových čoček a zabrušovat je. Po více než dvaceti letech 
jsme specialisty na tyto vrtané brýle, které jsou pro optiky 
oříšek, a proto nám je posílají.

In
ze

rc
e

BUĎ OPTIKEM 
A MISTREM 
KOMUNIKACE 
V HORUS OPTIK

www.horusoptik.cz

Mezi námi 
s radostí přivítáme někoho, kdo…

• miluje práci se zákazníky
•  má radost, 

když vymyslí originální řešení korekce
• má nápady
•  umí vyplnit čas mezi zákazníky 

prací pro firmu
• rád vidí za sebou výsledky
•  chce mít vliv na rozvoj a život naší firmy

Jsme tradiční česká firma v Praze, která miluje 
kvalitní a originální práci v oboru oční optiky. 
Jdeme stále kupředu, chceme se vždy odlišovat. 
V odbornosti, ve zboží, v tom, jací jsme lidé.

Jestli se pohybujeme na stejné vlně, napiš nám 
a společně se životopisem zašli popis vlastní 
zkušenosti se zákazníkem, ze kterého jsi měl/a 
opravdu radost. My se ti ozveme 

chcidohorusu@gmail.com

_ZAK_2019_001_INZERCE_77,5X252MM_2_.indd   1 04.02.19   9:47
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Čím si vysvětlujete oblibu vrtaných brýlí? 
Jednu dobu se od nich optici odkláněli…
Právě že i přes odliv zájmu ze strany optiků 
je zákazníci stále vyhledávají. Minimalistic-
ké vrtané brýle se jim líbí, protože nejsou 
vidět, jsou lehoučké a umožňují široké 
zorné pole. Sedí jak lidem, kteří chtějí per-
sonalizovaný model, tak těm s atypickými 
rysy (vysoké dioptrie, nos po plastice atd.) 
Většinou nám chodí zakázky od optiků, 

kteří chtějí svým zákazníkům zhotovit 
něco jiného než ostatní, ať už tvarem, 
barvou či drobnými detaily (monogra-
mem, vyřezáváním, kamínky).

Jak řešíte situaci, kdy při zábrusu 
většinou nemáte brýle v ruce? 
Nechybí vám obruba? 
Naše originální tvary čoček brousíme 
jen do vrtaných brýlí Minima, kolegyně 

jich udělají několik za den a tím vše mají 
v ruce. Efektivní a precizní práci zajišťuje 
náš individualizovaný zábrusový formu-
lář pro optiky, které jsme naučili vyplnit 
každý drobný detail. K zakázce přistupu-
jeme jako k vlastní. Pokud narazíme na 
chybu, s optikem ji konzultujeme. Mys-
lím si, že tím se lišíme od průmyslových 
zábrusových servisů.

Kde vidíte jako úzce specializovaná 
dílna šanci do budoucna? 
Vývoj přenosu informací směřuje všechny 
činnosti k optimalizaci. K úsporám času, 
peněz, prostoru, osobní energie... Přesto 
jsou lidé a v budoucnu jich bude přibývat, 
kteří ocení, když se jim někdo osobně 
věnuje a nabídne jim řešení šité na míru. 
A  proto věřím, že stále budou optici, 
kteří chtějí svým zákazníkům nabídnout 
specifický produkt a navrch přidat zážitek 
z nákupu. Těm budeme nadále k dispozici 
a jako zábrus je podpoříme v rozvoji jejich 
jedinečnosti i byznysu.

Pavla Lokajová
foto: archiv

Ukázka procesu a výsledku individualizovaně vyráběných brýlí Minima kreativ.

Optika má svou vlastní dílnu:
 • jsme schopni pružně reagovat na 
potřeby zákazníka 

 • zakázku máme plně v rukou, 
můžeme ovlivnit její urgenci 
a kvalitu

 • sami určujeme, co lze a co 
nelze vyrobit, nepřesvědčujeme 
dodavatele

 • máme v dílně oporu, dílna je 
v bezprostředním kontaktu nejen 
s námi, ale i se zákazníkem

 • pokud brousí sám optik, brousí 
v čase mezi návštěvami zákazníků, 
nenavyšují se mzdové náklady na 
dílnu, jsou však vysoké nároky na 
všestrannost optika

 • musíme zhodnotit pořizovací cenu 
vybavení, náklady na provoz dílny 
a mzdové náklady

 • zlomy skel jdou na účet optiky
 • z pohledu optika jako 
zaměstnance může být optika 
s dílnou atraktivnější

Zábrus na dálku s odesláním  
obruby výrobci:
 • nemáme žádné náklady  
na vybavení, provoz dílny,  
ani mzdové náklady

 • nemáme žádné náklady na zlomy 
skel spojené s prací v dílně

 • obracíme se na specialistu, který 
vykonává jednu činnost a jeho 
praxe se promítne do zábrusu

 • tuto službu může dobře využívat 
optika, která nemá zručné 
pracovníky

 • výrobce může odmítnout rizikový 
zábrus

 • normy kvality práce určuje 
zábrusová dílna

 • kreativní a individuální práce je 
komunikačně a administrativně 
náročná

 • mohou vznikat dohady nad 
vzniklým poškozením skel nebo 
obruby

 • optik může obtížně umožnit 
zákazníkovi osobní návštěvu v dílně

Zábrus na dálku bez odeslání 
obruby výrobci:
 • obruby naskenujeme v optice 
a nezabýváme se jejich transportem 
k výrobci

 • nemáme žádné náklady na 
vybavení, provoz dílny, ani mzdové 
náklady

 • nemáme žádné náklady na zlomy 
skel spojené s prací v dílně

 • musíme mít nebo si pronajmout 
tracer na obruby

 • musíme mít malý brus na 
případnou úpravu zábrusu 
a potřebnou zručnost pro 
dokončovací práce

 • normy kvality práce určuje 
zábrusová dílna

 • personální změny u dodavatele 
bývají časté, že si nestihneme 
vytvořit úzký vztah se specialistou 
na zábrus

 • na zakázce pracuje mnoho osob, 
čímž může chybět souvislost mezi 
začátkem a koncem výroby
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R etinoskopie, dříve také 
v  české literatuře označo-

vaná jako skiaskopie, je metoda 
objektivního vyšetření refrakč-
ního stavu oka. Retinoskopii 
můžeme rozdělit na statickou 
a dynamickou. 

Statická retinoskopie může být 
takzvaně vlhká, pokud používáme cyk-
loplegika, nebo suchá, to je bez použití 
cykloplegik. Statická retinoskopie nám 
pomáhá zorientovat se v refrakčním sta-
vu oka. Na základě statické retinoskopie 
jsme schopni s  poměrně velkou přes-
ností určit objektivní refrakci oka. Tato 
hodnota pak slouží jako výchozí, nebo 
jako orientační pro hodnocení subjektiv-
ní refrakce oka. Oproti tomu dynamická 
retinoskopie se používá ke zhodnocení 
refrakčního stavu oka a akomodace do 
blízka. Dynamickou retinoskopií jsme 
schopni určit nejen objektivní refrakční 
hodnoty oka, ale také takzvanou ako-
modační odpověď do blízka. Speciální 
retinoskopickou technikou je metoda 
podle Mohindry. Tato metoda se používá 
především u dětí, které nejsou schopny 
fixovat vzdálené cíle. 

V níže uvedeném článku uvedeme 
historický vývoj metod retinoskopie 
a popíšeme podrobněji současný způ-
sob použití těchto metod.

Cíl retinoskopie

Záměrem retinoskopie je získat ob-
jektivní hodnoty refrakčního stavu oka 
pacienta. Při statické retinoskopii pacient 
fixuje bod ve vzdálenosti alespoň pěti 
metrů, abychom vyřadili akomodaci oka. 
Při dynamické retinoskopii je refrakční 
stav oka pacienta definován, když paci-
ent fixuje předmět v blízké vzdálenosti 
nebo v místě retinoskopu. Pacient tedy 
akomoduje na tuto vzdálenost.

Principem retinoskopie, dříve také 
skiaskopie, je vyvolání červeného reflexu 
oční sítnice v rovině zornice. To můžeme 
provádět například bodovým nebo 
pásovým retinoskopem. V případě bodo-
vého retinoskopu jsme schopni definovat 
pouze směr pohybu červeného reflexu 
oka. Pokud použijeme pásový retinoskop, 
jsme schopni definovat také osy obou 
hlavních řezů oka. Tato metoda se tedy 
hodí při vyšetření astigmatického oka. 

Statická bodová 
retinoskopie

Při bodové retinoskopii používáme 
planární zrcátko, například Helmholtzovo 
(obr. 3). Pozorujeme pohyb červeného 
reflexu oka a jeho stínu v rovině zornice 
(obr. 1). Při vyšetření je třeba použít externí 
zdroj světla (například lampu) a s pomocí 
retinoskopického zrcátka nasměrovat její 
svit do oka pacienta. Otvorem umístě-
ným ve středu retinoskopického zrcátka 
pozorujeme červený reflex pacienta. 
K vyšetření je možné použít i oftalmoskop 
s kruhovým osvětlením. 

Při vyšetření je nutné pacienta 
vyzvat, aby nevyšetřovaným okem 
fixoval velký optotypový znak (ideálně 
ve velikosti decimální zrakové ostrosti 
0,1 ve vzdálenosti alespoň pěti metrů). 
V  optimálním případě pomocí spojné 
čočky (podle velikosti refrakční vady, 
u emetropa například s +2 D) rozostříme 
vidění nevyšetřovaného oka a zajistíme 
deaktivaci akomodace nevyšetřovaného 
i vyšetřovaného oka. 

Před vyšetřovaným okem vložíme 
pacientovi do zkušební obruby korekč-
ní čočku, která odpovídá vyšetřovací 

PŘEHLED METOD 
statické a dynamické  
retinoskopie

 OPTOMETRIE autoři: Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D., Mgr. Bc. Lucie Patočková
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vzdálenosti. Vyšetřovací vzdálenost, tedy 
poloha retinoskopu a oka vyšetřujícího, 
se obvykle nachází ve vzdálenosti půl 
metru. Tím pádem do zkušební obruby 
vkládáme brýlovou čočku o vrcholové 
lámavosti +2 D. 

V následující fázi retinoskopické-
ho vyšetření jsme schopni určit, zda 
se jedná o  pacienta emetropického, 
hypermetropického nebo myopic-
kého. V  případě emetropického oka 
jsme schopni ihned vyvolat takzvaný 
neutrální bod. To znamená, že při po-
hybu retinoskopického zrcátka zleva 
doprava nepozorujeme žádný stra-
nový pohyb červeného reflexu oka. 
Červený reflex oka se pouze rozsvítí 
a  následně opět zhasne, pokud na-
směrujeme kužel světla mimo zornici. 

Pokud vyšetřujeme myopické oko, 
jde pohyb červeného reflexu sítnice 
proti pohybu zrcátka. V případě pohy-
bu retinoskopického zrcátka doprava 
se posune pohyby červeného reflexu 
doleva a naopak. U hypermetropické-
ho oka je tomu opačně. Při pohybu 
retinoskopického zrcátka doprava se 
posune červený reflex doprava. 

Pokud budeme chtít najít velikost 
refrakční vady, můžeme použít takzva-
né skiaskopické lišty, které obsahují 
sadu spojných a  rozptylných čoček, 
samostatné brýlové čočky ze sady 
zkušebních čoček nebo brýlové čočky 
z foropteru. 

Například při myopii předkládáme 
před vyšetřované oko rozptylné čočky 
až do doby, než nalezneme bod neu-
tralizace oka. V poslední fázi vyšetření 
vyjmeme brýlovou čočku, která kori-
guje vyšetřovací vzdálenost (v  našem 
případě +2 D) a  rozptylná čočka ve 
zkušební obrubě, která vedla k nalezení 
bodu neutralizace, nám ukazuje velikost 
refrakční vady oka.

Statická pásová 
retinoskopie

Při pásové statické retinoskopii 
(obr. 2) používáme přístroj nazvaný 
retinoskop (obr. 4). V současné době se 
standardně jedná o bateriový přístroj, 
který obsahuje bodový zdroj světla 

(žárovka). Světlo je odraženo přes zr-
cátko tak, aby tvořilo pásový svazek 
světla. Tento pásek světla lze nastavit 
konvergentně, nebo divergentně ve 
směru pohledu vyšetřujícího. Světlo 
ještě prochází přes polarizační destičku, 
která optimalizuje šíření paprsků světla.

Vyšetření s pásovým retinoskopem 
je velmi rychlé a  elegantní. Může se 
použít v kombinaci s  foropterem, skia-
skopickými lištami nebo samostatnými 
čočkami ze zkušební sady. Výhodnou 
pásového retinoskopu je, že můžeme 
dobře určit nejen sílu, ale také orientaci 
hlavního řezu oka. 

Vyšetření probíhá obdobně jako 
u bodového retinoskopu. Nevyšetřova-
né oko zaostřuje na vzdálený bod (mi-

nimálně pět metrů) a před vyšetřované 
oko vložíme brýlovou čočku, která 
kompenzuje vyšetřovací vzdálenost. 
Při vyšetřovací vzdálenosti půl metru 
se jedná o +2 D. Při vyšetření z jednoho 
metru se jedná o +1 D. 

Světlo retinoskopu nastavíme tak, 
aby vytvořilo divergentní páskový 
zdroj světla. Vyšetření provádíme 
nejprve ve vertikálním meridiánu. Svě-
telný pásek (proužek) retinoskopu je 
umístěn do roviny 90° a retinoskopem 
pohybujeme zleva doprava a naopak. 
Pozorujeme červený reflex sítnice. Po-
kud je oko astigmatické, pozorujeme 
páskový tvar červeného reflexu oční 
sítnice. Pokud je tento pásek rovno-
běžný s  páskem retinoskopu, nalezli 

obr. 1  Pohyb červeného reflexu oka při bodové retinoskopii [4]. Příklad a) odpovídá oku 
krátkozrakému, příklad b) dalekozrakému oku a příklad c) bodu neutralizace.

obr. 2  Pohyb červeného reflexu u pásové retinoskopie [4]. Pohyb červeného reflexu 
sledujeme ve dvou hlavních rovinách.

a
b
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jsme právě i rovinu jednoho hlavního 
řezu oka. Pokud nepozorujeme rovno-
běžnost obou pásků, otáčíme rovinu 
světelného pásku retinoskopu tak, aby 
byl rovnoběžný s  rovinou červeného 
reflexu oka. Hodnotu osy hlavního 
řezu ve stupních můžeme odečíst ze 
zkušební obruby. 

V  případě, že je osa jednoho hlav-
ního řezu v ose 90°, soustředíme se na 
to, jak se jeví pohyb červeného reflexu 
oka, pokud se pohybuje (obr. 5). Zároveň 
zkontrolujeme i pohyb pásku červeného 
reflexu v rovině kolmé, to je vodorovné 
(180°). V  případě, že se červený reflex 
v  obou hlavních rovinách pohybuje 
souhlasně, je doporučeno korigovat více 
hypermetropický (pomalejší pohyb). Ke 

korekci můžeme použít samostatnou 
brýlovou čočku, brýlovou čočku foropte-
ru nebo skiaskopickou lištu. Postupným 
zesilováním vrcholové lámavosti brýlové 
čočky hledáme bod neutralizace. Ná-
sledně změníme orientaci světelného 
pásku retinoskopu do vodorovné osy. 
V tomto směru bychom měli vidět pro-
tichůdný pohyb červeného reflexu. Ten 
tedy korigujeme rozptylnou čočkou, a to 
buď opět sférickou čočkou, respektive 
plancylindrickou čočkou. 

Výsledná vrcholová lámavost brýlo-
vých čoček po vyjmutí pracovní brýlové 
čočky nám určuje cylindricko-cylindric-
kou, resp. sféro-cylindrickou korekci 
i s osami obou hlavních řezů. Jedná se 
o objektivní korekci, která by neměla být 

použita pro výslednou korekci refrakční 
vady. V tomto smyslu je pro účely stano-
vení správné brýlové korekce, případně 
korekce kontaktními čočkami, subjektiv-
ní refrakce nezastupitelná. 

Dynamická retinoskopie

Při dynamické retinoskopii nepouží-
váme žádnou brýlovou čočku pro korek-
ci vyšetřovací vzdálenosti. Pacient má za 
úkol fixovat optotypové znaky, které jsou 
umístěny přímo na retinoskopu nebo 
poblíž retinoskopu. Pokud pacient ako-
moduje plně na vyšetřovací vzdálenost, 
hodnoty objektivní refrakce by měly být 
stejné jako při statické technice. Pokud 
přidáme spojnou čočku navíc, znamená 
to, že jsme změřili takzvaný nedostatek 
akomodace (lag of accommodation). 

Experimentovat s dynamickou reti-
noskopií začal již na začátku 20. století 
Andrew J. Cross, optometrista z  New 
Yorku [4]. Svou metodu Cross dopo-
ručoval využívat místo cykloplegické 
korekce při latentní hypermetropii. 
Crossova metoda počítá s  nálezem 
objektivních hodnot ze statické meto-
dy. Po vyjmutí brýlové čočky korigující 
vzdálenost pokračujeme s vyšetřením, 
kdy pacient fixuje malý optotyp v  ro-
vině retinoskopu. Obvykle v  takovém 
případě pozorujeme souhlasný pohyb 
červeného reflexu, a proto přidáváme 
spojné sférické čočky do té doby, než se 
objeví protichůdný pohyb červeného 
reflexu. Cross doporučoval předepsat 
plnou korekci naměřenou při dyna-
mické retinoskopii. Hlavním důvodem 
je lepší spolupráce mezi akomodací 
a konvergencí. 

Další metodou dynamické reti-
noskopie, která byla následně objevena, 
byla metoda podle Charlese Shearda, 
který se zabýval klinickou refrakcí 
a  anomáliemi binokulárního vidění. 
Sheardova metoda se od Crossovy lišila 
tím, že Sheard použil spojnou čočku 
k  dosažení bodu neutralizace. Sheard 
byl také prvním vědcem, který světu 
představil problematiku akomodační 
odpovědi a  měření akomodačního 
nedostatku (lag) a nadbytku (lead). Jako 
první zmínil, že určitá hodnota akomo-

obr. 3  Helmholtzovo planární zrcátko 
(archiv autorů).

obr. 5  Pásový tvar červeného reflexu. Vlevo mimo osu světelného pásku retinoskopu, 
vpravo je již v ose [1].

obr. 4  Pásový retinoskop (archiv autorů).
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dačního nedostatku (+0,5 až +0,75 D) 
je fyziologická. Při vyšetření Sheard pre-
feroval pacientovu pracovní vzdálenost 
a přidával spojené čočky až do nalezení 
bodu neutralizace, například pokud by 
naměřil +1,25 D statickou metodou 
a  +2,5 D dynamickou metodou. Po 
vypočtení rozdílu mezi oběma meto-
dami a odečtení fyziologické hodnoty 
pro akomodační nedostatek +0,5 D 
získal hodnotu +0,75 D. Tato hodnota 
by byla použita jako korekce na blízkou 
pracovní vzdálenost [4].

Další modifikace dynamické reti-
noskopie se nazývá Taitova metoda. Tait 
v roce 1953 vyšetřil 712 pacientů techni-
kou podle Shearda a zjistil, že průměrná 
hodnota akomodačního nedostatku je 
+1,12 D. Ve skupině subjektů ve věku 20 
až 25 let byl však akomodační nedosta-
tek +0,75 D. Tait modifikoval Sheardovu 
metodu tak, že používal zamlžovací 
metodu. Při této metodě postupně 
snižoval hodnotu spojné čočky až do 
nalezení bodu neutralizace. Průměrná 
hodnota akomodačního nedostatku 

podle Taitovy metody byla +2,5 D. Tato 
hodnota odpovídá pozitivní relativní 
akomodaci u  pacientů vyšetřovaných 
na vzdálenost 40 cm. 

Další metodou ve vývoji dynamic-
ké retinoskopie byla Nottova metoda 
(obr. 6). Nott používal retinoskop a op-
totyp do blízka. Místo použití korekč-
ních brýlových čoček pohyboval reti-
noskopem dopředu a dozadu, dokud 
nebylo dosaženo bodu neutralizace. 
Rozdíl ve vergenci optotypu do blízka 
(např. 40 cm = +2,5 D) a retinoskopu 
(například 50 cm = +2 D) odpovídá 
akomodačnímu nedostatku +0,5 D.

Dále se v  odborné zahraniční li-
teratuře [4] můžeme setkat s  pojmy 
 Low-Neutral Method (dále jen LNM) 
a High-Neutral Method (dále jen HNM). 
Podle Shearda při LNM použijeme nej-
slabší brýlovou čočku, se kterou nalezne-
me bod neutralizace. Při HNM využíváme 
Crossovu metodu nejsilnější spojky, se 
kterou nastane bod neutralizace. 

Další metoda dynamické retinosko-
pie se nazývá Bell Retinoscopy a poprvé 

ji použil v roce 1975 Apell. Při této meto-
dě se používá malá lesklá kovová kulička, 
která se umístí do vzdálenosti 50 cm 
od pacienta. Pacient v lesklém povrchu 
kuličky vidí svůj obličej. Vyšetřující drží 
retinoskop v jedné ruce ve vzdálenosti 
také 50 cm a  druhou rukou lesklou 
kuličku posouvá. Ta se pomalu posouvá 
k obličeji pacienta až do nalezení bodu 
neutralizace v  každém hlavním řezu. 
Apell našel bod neutralizace nejčastěji ve 
vzdálenosti 37 až 40 cm, což odpovídá 
hodnotě akomodačního nedostatku 
+0,5 až +0,75 D. Kovový zvonek byl 
použit dříve místo kovové kuličky a po-
dle tohoto zvonku byla metoda také 
pojmenována. 

Metoda monokulárního 
odhadu

Metoda monokulárního odhadu 
(dále jen MEM) se od předchozích 
metod dynamické retinoskopie liší tím, 
že se používá na habituální pracovní 
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vzdálenost daného pacienta. Čtený 
optotyp se umístí přímo na retinoskop. 
Pacient použije svou korekci na dálku, 
na čtení, nebo je zcela bez korekce. 
Pacient je vyzván, aby hlasitě četl pís-
mena na optotypu. Vyšetřující použije 
vertikální pásek světla retinoskopu 
a  s  největší pravděpodobností na-
lezne souhlasný pohyb červeného 
reflexu oka. S pomocí spojných čoček 
pak opět hledáme bod neutralizace 
ve vertikálním meridiánu a  následně 
v horizontálním. Vyšetření by mělo být 
velmi rychlé, aby výsledná hodnota 
akomodační odpovědi neinterfero-
vala s  binokulárním postavením očí. 
Normální hodnoty MEM bývají +0,5 
až +0,75 D. Při nalezení vysoké kladné 
hodnoty můžeme hovořit o  akomo-
dační insuficienci. Naopak nízké kladné 
hodnoty nebo záporné hodnoty mo-
hou ukazovat na akomodační spazmus 
(Schieman 2008). 

Retinoskopie podle 
Mohindry

Dr. Indra Mohindra experimentova-
la s retinoskopií u dětí. Hledala techniku 
pro spolehlivé určení refrakčního stavu 
za použití retinoskopu a bez cyklople-
gie. V  letech 1977 až 1980 postupně 
vytvořila techniku, která se používá 
monokulárně a ve tmě. Nevyšetřované 
oko by mělo být zakryto. K  výsledné 

hodnotě změřené pomocí brýlových 
čoček se přidává korekční hodnota 
–1,25 D. Tato hodnota v sobě zahrnuje 
jak korekci vyšetřovací vzdálenosti 
0,5 m, tak i korekci akomodační nedo-
statečnosti +0,75 D. 

Podle výsledků měření dr. Indry 
Mohindry je tato metoda ekvivalentní 
cykloplegické statické retinoskopii. 
Objevují se však i opačné názory, které 
hovoří o tom, že tato metoda je použi-
telná jen u hypermetropie nižší než 3 D 
a astigmatizmu nižšího než 1 D.

Další retinoskopické 
metody

Chromoretinoskopie je metoda vy-
vinutá Bobierem a Sivakem v roce 1980. 
Autoři přišli na to, že oko při akomodaci 
využívá chromatické aberace. Při pohle-
du na dálku je zaostřeno na červenou 
barvu a při pohledu do blízka na barvu 
zelenou. Tento objev byl učiněn pomocí 
chromoretinoskopie. Při této metodě 
používáme spolu s retinoskopem ještě 
barvené filtry (červený a  zelený), které 
předřazujeme před retinoskop. Světlo 
retinoskopu musí být mírně zesílené. 

Radikální retinoskopie se používá 
u  pacientů s  úzkou zornicí nebo ka-
taraktou. Vyšetřovací vzdálenost bývá 
redukována třeba na 20 cm. Z výsledné 
naměřené hodnoty tedy odečítáme 
hodnotu –5 D. 

Závěr

V tomto článku jsme představili zá-
kladní retinoskopické metody. Vysvětlili 
jsme rozdíl mezi statickou a dynamickou 
retinoskopií, suchou a vlhkou retinosko-
pií a bodovou a páskovou retinoskopií. 
Dále jsme také popsali postup u jednot-
livých technik dynamické retinoskopie. 
Představili jsme Mohindrovu metodu 
nebo speciální techniky, jako je chro-
moretinoskopie a radikální retinoskopie. 
Užitečný je také stručný přehled vývoje 
metod dynamické retinoskopie. 

Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
Mgr. Bc. Lucie Patočková
katedra optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně
grafické podklady: archiv autorů

Literatura

[1] AAO. Retinoscopy 101 [online]. 2018.  

[cit. 12. 6. 2018]. Dostupné z:  

https://www.aao.org/young-ophthalmologists/

yo-info/article/retinoscopy-101.

[2] Entokey. MEM metoda [online]. 2018.  

[cit. 13. 6. 2018]. Dostupné z: https://entokey.

com/evaluation-of-accommodation. 

[3] Entokey.com [online]. 2018. [cit. 28. 5. 2018]. 

Dostupné z: https://entokey.com/evaluation-of-

accommodation/.

[4] GROSVENOR, T. Primary Care Optometry.  

5th Edition. Elsevier. 2007. ISBN 978-0-7506-7575-8. 

Optician online [online]. 2018. [cit. 17. 4. 2018]. 

Dostupné z: https://www.opticianonline.net/

cet-archive/4.

[5] Researchgate. Nott dynamic retinoskopy [online]. 

2018. [cit. 12. 6. 2018]. Dostupné z: https://

www.researchgate.net/figure/Nott-dynamic-

retinoscopy_fig1_7142054.

[6] SEVERA, D.; VESELÝ, P.; BENEŠ P. Základy metod 

korekce refrakčních vad. [online]. LF MU Brno, 

2016. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/rect/el/

estud/lf/js16/refrakcni_vady/web/index.html. 

[7] SCHIEMAN, M.; WICK, B. Clinical Management of 

Binocular Vision: Heterophoric, Accommodative, 

and Eye Movement Disorders. 4. vydání. Wolters 

Kluwer. 2008. ISBN: 978-4511-7225-7.

[8] Youtube. Mohindra retinoscopy [online].  

2018. [cit. 12. 6. 2018]. Dostupné z:  

https://www.youtube.com/watch?v 

=cORjxNgw23E.

obr. 6  Nottova metoda dynamické retinoskopie [5].





 24

FREE SPACE 
TECHNIKY
Free space techniky jsou 

v poslední době velmi oblí-
bené a  jejich používání přináší 
pozitivní výsledky. Jsou to jedno-
duché techniky, které nevyžadují 
nákladné přístrojové vybavení 
a lze je používat nejen na ortop-
tické ambulanci, ale také k  do-
mácímu cvičení. Jejich cílem je 
posílení vergenčního systému, 
čímž dochází současně taktéž 
ke zvětšení fúzních rezerv. 

Tyto techniky se využívají u dětí, které 
mají např. divergentní strabizmus nebo 
malou šířku fúze. Ale jsou také hodně pou-
žívány u dospělých pacientů, a to zejména 
u těch, jejichž náplň práce je u počítače. 
Tito pacienti mají velmi často malou šířku 
fúze, která jim může způsobovat problémy 
se zaostřením do blízka nebo přechodnou 
diplopii do blízka. Právě u  této skupiny 
pacientů se nám free space techniky velmi 
osvědčují. Tyto techniky lze využít teprve 
tehdy, jestliže je konvergentní souhyb 
dostatečný. Mezi free space techniky se 
řadí např. Jump pen, Tři kočky, Brockova 
šňůřa či nácvik díry v dlani.

Jump pen – toto cvičení slouží 
k nácviku vnímání fyziologické diplopie. 
Pacient drží před sebou v  zákrytu dva 
poutače v  blízké vzdálenosti (tužky, 
prsty) a střídavě fixuje bližší a vzdálenější 
poutač. Fixuje-li vzdálenější poutač, 
přední se rozdvojí (zkřížená diplopie) – 
tedy obraz pravého oka vlevo a  obraz 
levého oka vpravo. Pokud fixuje poutač 
blíže k očím, rozdvojí se ten vzdálenější 
(nezkřížená diplopie).

Tři kočky – toto cvičení spočívá 
v tom, že pacient drží obrázek se třemi 
kočkami ve vzdálenosti na délku ruky. 
Na obou obrázcích se nacházejí odliš-
né kontrolní detaily sloužící k  ověření 
správného sfúzování obrazu. Pacient 
následně umístí tužku přímo mezi 
kočky, a to v poloviční vzdálenosti mezi 
obrázkem a očima pacienta, a snaží se 

dva obrázky fúzně spojit. Jakmile jsou 
obrazy spojeny, mezi dvěma neúplnými 
kočkami vzniká kočka třetí a pacient se 
snaží obraz udržet co možná nejdéle. Pro 
zvýšení náročnosti cvičení je na obrázku 
zvyšován rozestup koček. 

Brockova šňůra – pomocí Brocko-
vy šňůry můžeme cvičit a  posuzovat 
akomodačně konvergenční vlastnosti 
zrakového aparátu. Jedná se o  jedno-
duchou šňůru, na které jsou navlečeny 
různobarevné korálky, jejichž umístění 
na šňůře se dá měnit. Pacient natáhne 
šňůru až před oko a pozoruje jednotlivé 
korálky. Při jejich fixaci šňůra navozuje 
dojem písmene X.

Nácvik díry v  dlani – jednoduché 
cvičení konvergence za pomocí ruličky, 
která se přiloží k  dlani. Pacient sleduje 
vnitřek ruličky a v důsledku konvergence 
dojde k vytvoření optického klamu, kdy 
se otvor ruličky přesune na dlaň a vytvoří 
jakoby díru v dlani. 

Mgr. Andrea Jeřábková
Mgr. Marie Kodetová
Ortoptická ambulance, Brno
katedra optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně
andrea.jerabkova@email.cz
grafické podklady: archiv autorky
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Free space technika s názvem Tři kočky.
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OPTA SLAVÍ 
ČTVRTSTOLETÍ 
KONÁNÍ 
všichni jste zváni!
O d 8.  do 10.  března se 

pavilon V brněnského vý-
staviště promění v  nejdůle-
žitější místo setkání optiků, 
optometr istů,  oftalmologů 
a kontaktologů. A to již po pět-
advacáté! Jubilejní 25. ročník 
Mezinárodního veletrhu oční 
optiky, optometrie a  oftalmo-
logie OPTA naváže na úspěšný 
minulý rok nejen co do počtu 
vystavovatelů, ale také zastou-
pených značek. 

Zvýrazněné téma veletrhu bude Design 
v oční optice a optometrii. 

„Intenzivně jsme se o  něm bavili 
se spolupořadatelem veletrhu, tedy 

Společenstvem českých optiků a  op-
tometristů. Věříme, že právě toto téma 
může každý z  vystavovatelů kreativně 
rozvinout, ať už z  hlediska estetiky, 
konstrukce, materiálů či optických ná-
vrhů a přístrojů,“ tvrdí Gabriela Císařová, 
ředitelka veletrhu.

V pavilonu V bude opět přímo mezi 
stánky umístěno OPTA Forum, kde se 
zájemci dozvědí formou odborných 
přednášek o novinkách z oboru. S trendy 
je pak seznámí designová specialistka 
Ellen Haeser. 

„Kromě ní máme předjednanou 
i  další zahraniční expertku, protože 
tyto přednášky na našem veletrhu jsou 
v  České republice unikátní událostí,“ 
upozornila Císařová. 

Návštěvníci mohou pro vstup využít 
novou klubovou kartu OPTA, která zůsta-
ne v platnosti i pro příští ročník. Spuštěna 
je také on-line registrace na webových 
stránkách projektu OPTA. U vstupu do 
pavilonu pak každý z návštěvníků obdrží 
katalog s  plánkem pavilonu, takže pro 
něj nebude problém orientovat se mezi 
vystavovateli. 

Otevírací doba veletrhu zůstává 
nezměněna. V  pátek a  sobotu bude 
OPTA k dispozici návštěvníkům od 9.00 
do 19.00 hod., v neděli pak od 9.00 do 
14.00 hod. 

V  sobotu bude na veletrh – jako 
obvykle – navazovat OPTA PARTY pro 
vystavovatele a  jejich obchodní part-
nery. Letošní OPTA PARTY se znovu 

 VELETRHY autor: Jiří Erlebach
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koná v Sono Centru a bude důstojnou 
oslavou dvacátého pátého výročí 
konání veletrhu. Organizátorem je 
Společenstvo českých optiků a  opto-
metristů v  úzké spolupráci s Veletrhy 
Brno, a.s. Partnery jsou pak firmy SAFILO 
a SAGITTA. O skvělou zábavu se postará 
DJ Dan Keschen, DJ Schafff, Golden 
Delicious Band či Zadáci. Na programu 
bude také vyhlášení soutěže TOP OPTA 
či ocenění Sedmi statečných, tedy sed-
mi společností, které nevynechaly ani 
jeden ročník veletrhu OPTA.

Těšíme se na viděnou, a to 8.–10. března  
v pavilonu V brněnského výstaviště!

Jiří Erlebach
Veletrhy Brno, a.s.
foto: Jiří Zach

Výběr z přihlášených vystavovatelů:
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• Crosshatch • C. S. O. • Cubista by Prague Eyewear • C-ZONE • DAILIES TOTAL1® • DAILIES® AquaComfort Plus® • 
DeeJay • Dek optica • Diesel • DILEM • DiMarco • Dobelsix • DOMINIC • DON GIO • Drivewear • DSQUARED2 • Ducati  
• Duggert Etuis • Dutz • Effect • ELEVEN • ElevenParis • EMPIRE • Enzo Colini • Evatik • EXALTO • Eyecroxx • Eyers •  
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• SoverOne • SPIDERMAN • STAR WARS • Stepper • StrawberryDeer® • Success • Superflex • SWAROVSKI • SYSTANE® •  
Sziols • Teiko • TIMBERLAND • TOPCON • uvex • VDesign • Vespa • Voice • Volte-Face • William Morris • Wood exclusiv  
• Woodys Barcelona • Xavier Garcia • YANKEE • ERMENEGILDO ZEGNA • ZIGGY • Zitrone 

Ocenění Sedm statečných
 • AMBG, LTD s.r.o.
 • INTEROPTIC spol. s r.o.
 • Johnson & Johnson, s.r.o.
 • MI.Optics s.r.o. 
 • Omega Optix, s.r.o.
 • SAGITTA Ltd., spol. s r.o.
 • SOVER, spol. s r.o.



 28

DUOCHROMA-
TICKÝ TEST  
pro jemné sférické  
a cylindrické dokorigování
Článek popisuje nový duo

chromatický test pro sou-
časné jemné dokorigování jak 
sférické, tak cylindrické složky 
korekce refrakční vady. Test 
originálně kombinuje principy 
klasického duochromatického 
testu s vhodným způsobem de-
tekce astigmatizmu. Nejprve je 
krátce zmíněn princip obvyklého 
sférického duochromatického 
testu. Následně je popsána jak 
konstrukce, tak princip a meto-
dika použití navrhovaného sféro-

cylindrického duochromatického 
testu, která je demonstrována 
na konkrétním příkladu. Nutnou 
podmínkou pro aplikaci testu je 
znalost správné osy korekčního 
cylindru.

Úvod

Vyšetření  refrakce patř í  mezi 
základní a stěžejní činnosti optomet-
risty. Součástí tohoto postupu je tzv. 
jemné sférické dokorigování. Jedná 

se o  závěrečnou fázi subjektivního 
stanovení korekce, kdy je hledaná 
hodnota jemně poupravena s  cílem 
nalezení optimální korekce. Metody 
dokorigování lze též s výhodou použít 
například tehdy, když je u vyšetřova-
né osoby známa předchozí korekce 
a je třeba zjistit pouze její změnu od 
minulé kontroly – často lze předpo-
kládat, že tato změna bude jen malá. 
Mezi metody dokorekce patří např. 
duochromatický (dvoubarevný) test, 
jehož princip vychází z barevné vady 
oka. Tento test ve stávajícím tvaru 

 OPTOMETRIE autoři: Ing. Bc. Peter Urbánek, CSc., Ing. Ivan Palman,
 RNDr. František Pluháček, Ph.D., RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.
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nelze stejně tak jako ostatní metody 
jemného dokorigování aplikovat na 
cylindrickou složku – pro její kontrolu 
je nutné použít např. standardní me-
todu zkřížených cylindrů [1–4]. Cílem 
tohoto článku je proto představit 
nový typ duochromatického testu 
a  s  ním spojený odpovídající vyšet-
řovací postup, který umožňuje doko-
rigovat jak sférickou, tak cylindrickou 
část korekce. Nutnou podmínkou pro 
aplikaci tohoto testu je znalost osy 
korekčního cylindru, jehož hodnotu 
chceme upřesnit.

Klasický duochromatický 
test a jeho využití

Klasický duochromatický test je 
založen na barevné vadě optického 
systému oka, tj. disperzi indexu lomu, 
kdy se ohniska pro světla různých 
vlnových délek nacházejí v  různých 
pozicích na optické ose. Nejčastěji se 
využívá světel červené a zelené barvy 
o doporučených vlnových délkách při-
bližně 620 nm a 535 nm [1, 2]. Ohniska 
pro obě uvedené barvy jsou od sebe 
vzdálena o necelé 0,5 D, přičemž ohnis-
ko pro zelenou barvu je blíže rohovce 
než ohnisko pro červenou barvu. Při 
použití jiných vlnových délek, které jsou 
subjektivně vnímány také jako červená 
a zelená barva, se může vzájemný po-
sun ohnisek mírně lišit. V případě, že je 
oko správně vykorigováno, resp. nemá 
žádnou refrakční vadu, leží obrazové 
ohnisko pro zelenou barvu přibližně 
0,25 D před sítnicí a pro červenou barvu 
přibližně 0,25 D za sítnicí. Detailní po-
pis testu a jeho využití lze najít v řadě 
publikací [1–4].

Základem testu jsou dvě barevná 
pole (červené a  zelené), na nichž jsou 
symetricky prezentovány tmavé (ob-
vykle černé) znaky (písmena, čísla či 
jiné znaky nebo geometrické obrazce). 
Vyšetřovaná osoba srovnává kvalitu 
(kontrast, ostrost, tmavost) tmavých 
obrazců v  obou barevných polích. 
V případě správné korekce oka, kdy jsou 
obrazová ohniska pro červenou a zele-
nou barvu symetricky rozložena okolo 
sítnice, je vjem v  obou polích stejně 

ostrý, kontrastní (přesněji stejnou měrou 
mírně rozmazaný). V  případě nedoko-
rigované (zbytkové) dioptrické vady 
dojde k posunu obou ohnisek směrem 
k rohovce (u myopie) nebo od rohovky 
(u hypermetropie). Ohnisko červených, 
resp. zelených paprsků se tak dostane 
blíže k sítnici. Vlivem tohoto efektu bude 
vjem znaků v jednom z barevných polí 
lepší (kontrastnější, ostřejší). V  případě 
zbytkové myopie budou lépe viděny 
znaky v  červeném, u  zbytkové  hyper-
metropie v zeleném poli. Je-li dioptrická 
vada příliš velká, typicky > 0,75 D, jsou 
oba obrazy natolik rozmazané, že nelze 
posoudit jejich kvalitu.

Nedokorigovaná cylindrická vada 
zhorší kvalitu v testu standardně použí-
vaných obrazců obdobným způsobem 
jako nedokorigovaná vada sférická. Na 
testu obvyklé konstrukce však není 
možné obě vady od sebe odlišit a pří-
padná nepřesnost v  cylindrické hod-
notě tak může být korigována pouze 
sférickým ekvivalentem.

Nový sférocylindrický 
duochromatický test 
a jeho využití

Jak již bylo uvedeno, klasický duo-
chromatický test umožňuje manipu-
lovat pouze se sférickou částí korekce. 

Tuto nevýhodu odstraňuje nový typ 
testovacího duochromatického ob-
razce, který umožňuje mimo sférické 
složky provést též jemné dokorigování 
velikosti cylindrické složky. Přitom 
kombinace sférické a cylindrické složky 
zaručuje plnou korekci pravidelného 
astigmatizmu, při které jsou obě tzv. 
ohniskové úsečky zobrazeny na sít-
nici. Ohniskové úsečky jsou v případě  
ne(do)korigovaného astigmatizmu dvě 
na sebe kolmé mimoběžné úsečky, na 
které se zobrazí bod ležící na optické 
ose oka v  nekonečnu. Pozice úseček 
odpovídá ohniskům oka v tzv. hlavních 
řezech (meridiánech), což jsou navzájem 
kolmé řezy, ve kterých má oko maximální 
a minimální lomivost (viz např. [1, 3]).

Popis a princip testu

Leží-li jedna z ohniskových úseček 
při nedokorigovaném astigmatizmu 
blíže sítnici, popř. přímo na sítnici, pak 
astigmatizmus způsobuje rozmazání 
obrazu ve směru této úsečky. Tohoto 
jevu využívá např. astigmatický vějíř 
[1–4]. Na obdobném principu a v jeho 
účinném propojení s metodikou duo-
chromatického testu je založen nově 
navržený sférocylindrický duochro-
matický test. Nezbytnou podmínkou 
pro použití tohoto testu je znalost osy 

obr. 1  Testovací obrazec pro dokorigování astigmatické korekce s cylindrem v ose 20°. 
Takto obrazec reálně vidí emetrop či osoba se správnou plnou korekcí.
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korekčního cylindru. Jedna z  variant 
testovacího obrazce je uvedena na 
obr. 1. Duochromatický obrazec je roz-
dělen na dvě barevné části, červenou 
(např. vlevo) a zelenou (např. vpravo). 
Každý z barevných dílů obsahuje černé 
dvojice čar, přičemž odlišný rozestup 
a  šířka jednotlivých dvojic korespon-
duje s různými hodnotami vizu (např. 
0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6 a  2,0). Všechny 
čáry v dané polorovině (horní a dolní) 
jsou navzájem rovnoběžné, přičemž 
horní a dolní čáry jsou vůči sobě oto-
čeny o 90°. 

Pro správnou funkci testu musí 
být čáry v  jedné z  uvažovaných po-
lorovin rovnoběžné se známou osou 
korekčního cylindru (čáry v  druhé 
polorovině jsou na ni potom kolmé). 
Při tomto uspořádání je možné podle 
známých a  výše popsaných pravidel 
použití obvyklého duochromatického 
testu provést dokorekci v obou ohnis-

kových rovinách astigmatického oka 
tak, aby příslušné ohniskové úsečky 
byly posunuty na sítnici. Horní a dolní 
polorovina testu je přitom vyhodno-
cována samostatně. Je-li nedokori-
gována cylindrická část korekce (při 
dodržení správné osy cylindru), dojde 
k rozmazání obrazu ve směru kolmém 
na osu cylindru. Toto rozmazání se 
prakticky neprojeví u čar na tuto osu 
kolmých (budou rozmazány podélně, 
což způsobí jen mírné prodloužení), 
avšak bude zřetelné u  čar rovnoběž-
ných s osou (u nichž příčné rozmazání 
způsobí výrazné zhoršení ostrosti). 
Kolmá skupina čar tak bude zřetelně 
odrážet pouze chybu ve sférické části 
korekce, zatímco rovnoběžné čáry též 
chybu v cylindru. 

Aplikací zásad duochromatického 
testu nejprve na skupinu čar kolmou 
k  ose a  následně na druhou (s  osou 
rovnoběžnou) skupinu čar se tedy 

dokoriguje nejprve sféra a  následně 
cylindr, a  to bez ohledu na to, zda je 
korekce uvažována s kladným či zápor-
ným cylindrem. Uvedené pořadí kroků 
je vždy nutno dodržet – změna ve sféře 
totiž působí posun obou ohniskových 
úseček a ovlivní celou korekci, zatímco 
úprava cylindrické složky způsobí změ-
nu pouze v jednom řezu. Po ukončení 
dokorekce by měly být v ideálním pří-
padě všechny čáry testu viděny stejně 
kvalitně. Pokud bude požadováno 
např. zachovat mírně lepší vjem v čer-
veném poli (což je obvyklý požadavek 
při korekci do dálky), pak budou ve 
finále čáry v  obou červených polích 
mírně lepší než v  zelených polích, 
ale stejně kvalitní v odpovídajících si 
polích nad sebou.

Metodika použití

Níže bude shrnut možný postup 
použití navrženého testu při jeho 
současné demonstraci na konkrétním 
příkladu – nedokorigovaný myop s ne-
dokorigovaným záporným cylindrem 
v ose 20°.
 • Nejprve je nutné zvolit test se 
správnou orientací čar (např. tak, že 
čáry ve spodní polorovině bu-
dou rovnoběžné s osou cylindru). 
V daném konkrétním příkladu je 
nutné zvolit test s čarami ve spodní 
polorovině orientovanými pod 
úhlem 180° – 20° = 160° vzhledem 
k vodorovné ose (osa cylindru je pak 
z pohledu vyšetřovaného rovnoběž-
ná se směrem čar) a 160° – 90° = 70° 
(čáry kolmé na osy cylindru) v dolní 
polorovině; úhly čar jsou orientová-
ny proti směru hodinových ručiček. 
Subjektivní vjem prezentovaného 
testu v tomto případě odpovídá 
situaci na obr. 2. Obrázek je doplněn 
orientačním zakreslením pozice 
příslušných ohniskových úseček 
v korigovaném oku.

 • Podle vjemu čar v horní polovině 
testu se v souladu s pravidly běžné-
ho duochromatického testu upraví 
sférická část korekce (tj. zesilování 
či zeslabování sféry až do vyrovnání 
vjemu v červené a zelené části hor-

obr. 2  Takto subjektivně vnímá prezentovaný test nedokorigovaný myop s nedokorigo-
vaným (myopickým) astigmatizmem s cylindrem v ose 20°. Na základě vjemu 
horní části testu je třeba refrakci upravit předsazením sférické rozptylné čočky. 
V dolní části obrázku je orientačně prezentována pozice ohniskových úseček 
uvažovaného oka před sférickým dokorigováním.
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ního pole testu). V daném konkrét-
ním případě (čáry v horní polorovině 
jsou ostřejší, tmavší v červeném 
poli) se sférická část korekce upraví 
přidáním rozptylky. Konečný vjem 
testu po této fázi zachycuje obr. 3 
včetně orientačně zakreslené pozice 
ohniskových úseček.

 • Následně se podle vjemu čar v dolní 
polovině testu v souladu s pravidly 
běžného duochromatického testu 
upraví cylindrická část korekce 
(tj. zesilování či zeslabování cylindru 
až do vyrovnání vjemu čar v červené 
a zelené části dolního pole testu). 
V popisovaném příkladu se budou 
jevit čáry v dolní polovině testu 
tmavší, ostřejší v červeném poli 
(obr. 3), proto bude daný zápor-
ný cylindr zesílen. Konečný vjem 
(vyrovnaný test) odpovídá situaci 
na obr. 1. Obě ohniskové úsečky by 
v takovém případě byly na sítnici.

Závěr

V současné době se objevuje řada 
nových pomůcek či vybavení, které 
umožňují aplikovat známé vyšetřovací 
metody s  využitím moderních zob-
razovacích prostředků a technologií. 
Navržený test však představuje prin-
cipiálně novou metodu, účinně a ori-
ginálně kombinující duochromatický 
test s testy na korekci astigmatizmu. 
Výhodou navrženého sférocylindric-
kého duochromatického testu je jeho 
jednoduchost a účinnost. Teoreticky 
je test schopen postihnout rozdíly 
o  velikosti až 0,125 D; v  praxi však 
bude citlivost nižší v závislosti na kon-
krétním provedení testu, konečném 
vizu a  citlivosti vyšetřované osoby. 
Nevýhodou je nutnost znát správnou 
osu cylindrické složky korekce a podle 
ní modifikovat testový obrazec. Gene-
rování správně nastaveného testu je 
však možné jednoduše docílit jeho 
vhodným softwarovým provedením. 
Z  podstaty navrženého obrazce 
vyplývá možnost jeho použití nejen 
při konečném doladění korekce, ale 
též například pro rychlou kontrolu 
refrakčních změn s  odstupem času, 

popř.  pro bezprostřední  ověření 
správných refrakčních hodnot vy-
robených brýlí. Při vhodně zvolené 
metodice a  provedení by jistě bylo 
možné tento test zakomponovat např. 
jako doplňkový test pro vyšetření do 
blízka. Je však nutné si uvědomit, 
že navržený test vždy předpokládá 
alespoň přibližnou správnost osy 
upravovaného korekčního cylindru. 
Konkrétní citlivost metodiky na ne-
přesnosti v  ose cylindru je nutné 
experimentálně upřesnit. 

Na prezentovaný test byla au-
torům článku udělena patentová 
listina č. 288614 s datem 9. srpna 2018. 
Test  bude po omezenou dobu volně 
a  bez nutnosti registrace k  dispozici 
ve formě webové aplikace na adrese 
http://ipaweb.net/viz_test. Aplikace 
umožňuje nastavení vhodné velikosti 
testu a orientace čar podle pozice osy 
cylindru.
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RNDr. František Pluháček, Ph.D. 
RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. 
Univerzita Palackého v Olomouci
katedra optiky
jaroslav.wagner@upol.cz

Literatura:

[1] BENJAMIN, J. W. Borish's Clinical Refraction. 

Butterworth-Heinemann Elsevier, 2006.

[2] ELLIOTT, D. B. Clinical Procedures in Primary 

Eye Care. Butterworth-Heinemann  

Elsevier, 2007.

[3] TUNNACLIFFE, A. H. Introduction to Visual  

Optics. Gresham Press, London, 1993.

[4] GROSVENOR, T. Primary Care Optometry, 

5th edition. Butterworth-Heinemann  

Elsevier, 2007.

obr. 3  Takto subjektivně vnímá prezentovaný test ametrop s dokorigovanou sférou a ne-
dokorigovaným (myopickým) astigmatizmem s cylindrem v ose 20°. Na základě 
vjemu dolní části testu je třeba refrakci upravit předsazením cylindrické rozptylné 
čočky vložené s osou v úhlu 20°. V dolní části obrázku je orientačně prezentována 
pozice ohniskových úseček uvažovaného oka před cylindrickým dokorigováním.
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OPTICKÁ ÚNIA 
SLOVENSKA 
informuje
Vážené kolegyne a  kolego-

via, na prahu nového roku 
vám v  mene predstavenstva 
Optickej únie Slovenska prajem, 
aby nastávajúci rok bol pre vás 
plný radosti, šťastia,  zdravia 
a spokojnosti, ako aj plný lukra-
tívnych podnikateľských výziev 
a  dobrých zákazníkov. V  roku 
2019 nás čakajú určité zmeny 
týkajúce sa našej stavovskej 
organizácie a  celého odboru. 
Na jesennom Kongrese v  Jas-
nej prebehnú nové voľby do 
predstavenstva OÚS a tento rok 
bude rozhodujúci aj pre naše 
zaradenie do EHealth. Dúfame, 
že sa nám v tomto roku  podarí 
uskutočniť všetky záväzky, ktoré 
boli prednesené na poslednom 
Sneme OÚS a že budú prínosom 
pre budúcnosť nášho odboru.

Pozvánka na veľtrh  
OPTA 2019 v Brne

V dňoch 8. až 10. marca 2019 sa v Brne 
uskutoční 25. medzinárodný veľtrh očnej 
optiky, optometrie a oftalmológie OPTA 
2019. Aj touto cestou by sme vás chceli 

pozvať v mene OÚS, ako partnera veľtr-
hu, na túto jedinečnú akciu pre optikov 
a optometristov v rámci Českej republiky 
a Slovenska. Aj v tomto roku bude orga-
nizovaná autobusová doprava zdarma 
zo Slovenska, preto neváhajte využiť túto 
možnosť zúčastniť sa veľtrhu v Brne. Bliž-
šie informácie vám poskytne tajomníčka 
OÚS pani Lacková na mailovej adrese: 
kancelaria@ous.sk. V sobotu 9. marca 2019 
sa v popoludňajších hodinách v  rámci 
veľtrhu OPTA 2019 uskutoční aj pracovné 
stretnutie predstavenstva OÚS.

Jubilejné 20. výročie otvo
renia študijného odboru očný 
optik na SZŠ v Košiciach

V  tomto školskom roku si Stredná 
zdravotnícka škola v Košiciach pripomí-
na 20. výročie aktivovania študijného 
odboru očný optik. Za toto obdobie 
pripravili v dennej a externej forme štúdia 
399 očných optikov. V súčasnosti študuje 
v dennej forme ďalších 51 študentov. Od 
školského roku 2003/2004, kedy otvorili 
aj študijný odbor diplomovaný optome-
trista, pripravili aj 125 absolventov tohto 
odboru. V súčasnosti je v 1. ročníku exter-
nej – večernej formy odboru diplomova-

ný optometrista, len pre očných optikov, 
ďalších 34 študentov. Keďže o tento typ 
štúdia je v radoch očných optikov enorm-
ný záujem, bude OÚS vyvíjať snahu o zria-
denie externej – večernej formy študijné-
ho odboru diplomovaný optometrista aj 
na SZŠ v Bratislave. Predstavenstvo OÚS aj 
touto cestou ďakuje všetkým vyučujúcim 
a všetkým, ktorí sa angažujú vo výučbe 
nových optikov a optometristov, za ich 
vynikajúcu a obetavú prácu, ktorú odvá-
dzajú v ťažkých podmienkach, väčšinou 
popri svojich zamestnaniach.

Darujte Optickej Únii 
Slovenska 2% z daní

Aj v tomto roku máte možnosť pod-
poriť svoju stavovskú organizáciu daro-
vaním 2 % z vašich daní. Naše údaje sú: 

Názov: Optická Únia Slovenska
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo:  Kuzmányho 734/28,  

911 01 Trenčín, SK
IČO: 31791514
DiČ: 2021427188

Ing. Alexandra Kováčiková
členka představenstva OÚS

 STRÁNKY OÚS autorka: Ing. Alexandra Kováčiková

KOMPLEXNÍ OCHRANA

Brýle nejsou jen obruba.

proti škodlivému UV záření a modrému světlu
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Implantovaná nitrooční čočka 
se pomocí haptiků vloží do 

zadního pouzdra čočky, tam je 
pevně usazena, takže se nemů-
že dále volně pohybovat. Posun 
implantované čočky o 0,5 mm 
způsobí změnu o jednu dioptrii. 
Příčinou může být smrštění 
pouzdra čočky a  tím posun či 
naklonění implantované čočky 
během operace nebo po ní 
(obr.  1). Taková pozice čočky 
omezuje vidění,  především 
změnou stereovidění, může 

způsobit až diplopii. Obtíže ros-
tou s  hodnotou implantované 
čočky. Odchylky při implantaci 
torických či multifokálních čo-
ček vedou k odpovídajícím vět-
ším pooperačním komplikacím.

Vyšetření pacienta

Muž ve věku 63 let se dostavil zhruba 
po šesti měsících po operaci katarakty se 
sníženým viděním a se silně omezeným 
prostorovým vnímáním (tab. 1).

Průběh léčení

Pacient udává, že v  září 2013 mu 
oční lékař diagnostikoval oboustran-
nou kataraktu, v  lednu 2014 mu byla 
oboustranně aplikována multifokální 
nitrooční čočka (MIOL). Na obou očích 
vznikl makulární edém, který trval čtyři 
až šest měsíců a výsledkem bylo lehce 
snížené vidění (V  OP = 0,9: V  OL  0,8). 
Jakmile se upravil edém, byla na obou 
očích konstatována sekundární ka-
tarakta, ta byla odstraněna laserovou 
kapsulotomií YAG. Po ní se na levém 

KAZUISTIKA 
Subluxovaná multifokální 
nitrooční čočka

 OPTOMETRIE překlad: prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
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oku odkryla fimóza čočkového pouzdra 
s posunem čočky. Od té doby si pacient 
stěžuje na chybějící odhad vzdálenosti, 
především při pohledu dolů.

Současné obtíže

Pacient si stěžuje na subjektivně 
těžké omezení odhadu vzdálenosti při 
pohledu dolů, jako zubní lékař není 
schopen v  ústech klientů realizovat 
výkony na zubech a čelistích.

Vyšetření předního  
oddílu oka

Zjištěna subluxace implantované 
čočky směrem dolů a  temporálně 
(tab. 2, obr. 2).

Subjektivní vyšetření  
refrakce

Pacient dosud nenosil korekci ani do 
dálky, ani do blízka. Jeho vizus je mono-
kulárně každým okem 0,4; binokulárně 
0,5+. Při vyšetření zkříženým cylindrem 
udával nepatrné zlepšení, které nebylo 
stanovitelné korekčními čočkami, sub-
jektivní pocit byl bez korekce lepší.

Objektivní vyšetření  
refrakce

Na autorefraktometru ACCUREF-K   
9001 byly stanoveny hodnoty – vý-
sledky jsou v  tab. 3. Zjištěné hodnoty 
vůbec neovlivnily subjektivní vnímání 
pacienta. Několikrát udával pocit závratě 
a nevolnosti.

Vyšetření  
binokulárního vidění 

Při vyšetřování bylo zjištěno, že 
pacient při binokulárním pohledu není 
schopen vnímat centrální kříž. Krom 
toho pacient popisuje, že horizontální 
části testovacího pole vidí občas jako 
velmi bledé, což ukazovalo na supresi 
levého oka. Porucha prostorového 
vidění byla prokázána i na Titmusově 
testu s mouchou, kde pacient s pola-
rizačními brýlemi rovněž neprokázal 
prostorové vidění. 

Celková onemocnění: neudává

Dědičná onemocnění: není známo

Aktuální medikace: neužívá žádné léky ani oční kapky

Vidění v dětství: nešilhal, brýle neměl, vidění obou očí stejné

První brýle: od 40 let

Povolání: zubní lékař

Jiná oční onemocnění: není známo

pravé oko levé oko

Slzný film 2/3 čirý, lehce olejový 
a partikulární

2/3, čirý, lehce partikulární

Víčka fyziologická fyziologická

Spojivka bez podráždění bez podráždění

Rohovka hladká, čirá, lesklá hladká, čirá, lesklá,

Komorový úhel otevřený (46,9° Pentacam) otevřený (47,8° Pentacam)

Přední komora hluboká, opticky čirá hluboká, opticky čirá

Čočka pseudofakie s MIOL pseudofakie posun čočky 
dolů a temporálně 

sféra cylindr osa

do dálky pravé oko +1,50 –1,25 115

do dálky levé oko +1,75 –1,0 82

obr. 1  Představa vlivu umístění čočky po chirurgické implantaci.

obr. 2
Subluxovaná 
monofokální  
nitrooční 
čočka.

tab. 1  Anamnestické údaje pacienta.

tab. 2  Vyšetření předního úseku oka.

tab. 3  Výsledky objektivního vyšetření na autorefraktoru. 

a bELP ELP



 36

Souhrn

Subjektivní zlepšení zrakové ost-
rosti do dálky i do blízka se s žádnou 
korekcí nepodařilo, v  současné době 
chybí i  stereoskopické vidění, nelze 
doporučit žádnou úspěšnou brýlovou 
korekci.

Pacientovi byla doporučena kont-
rola u oftalmologa, kde by se poradil 
o možnosti výměny multifokální čočky 
za monofokální. Doporučení optome-
tristy v  současné době nemá smysl, 
teprve po rozhodnutí oftalmologa 
o  dalším postupu lze v  nových pod-
mínkách uvažovat o možném zlepšení 
nastalé situace eventuální brýlovou 
korekcí.

Diskuze o multifokálních 
nitroočních čočkách

V  současnosti patří implantace 
nitroočních čoček k  nejčastějším 
operacím, multifokální čočky jsou čím 
dál častěji doporučovány, nejsou však 
propláceny zdravotními pojišťovnami. 
Před každou implantací MIOL (multifo-
kální nitrooční čočky) musí být pacient 
velice pečlivě vyšetřen, důležitou 
roli hrají především aspekty redukce 
kontrastní citlivosti, zvýšené oslnivosti 
a  s  tím spojené snížené schopnosti 
řízení v  noci. V  zásadě je decentrace 
a dislokace nitrooční čočky velmi řídká, 
přesto patří k  nejčastějším důvodům 
k explantaci.

U  MIOL lze volit mezi refraktivní 
(světlolomnou) a  difraktivní (světlo-
ohybnou) čočkou, nebo kombinací 
obou (tab.  4, obr. 3). Oba principy 

nabízejí rozdílné zóny optiky čočky fo-
kusu do blízka, na střední vzdálenost 
a do dálky, oba systémy při otevřené 
zornici. Z dosavadní publikované lite-
ratury vyplývá, že refraktivní systém 
nabízí lepší výsledky do dálky, zatím-
co difraktivní mají lepší výsledky do 
blízka, na čtení a střední vzdálenost. 
Kromě toho redukují  nepříjemné 
optické fenomény a  umožňují větší 
nezávislost na brýlích. Refraktivní 
MIOL vytvářejí mezi přechodovými 
lomivými zónami jemné rozostření. To 
může vést k rušivému vnímání přede-
vším při stmívání i v noci a vytváření 
závojů, světelných kruhů světelného 
halo kolem předmětů. Tyto fenomé-
ny vystupují častěji při mezopickém 
či skotopickém vidění, kdy světelné 
paprsky procházejí širokou zornicí. 
Moderní dezén asférických čoček se 
pokouší tento přechod zlepšit. Tak 
mohou být tyto optické vedlejší efek-
ty minimalizovány a  současně může 
být zlepšeno vidění v  přechodných 
zónách do blízka a do dálky. Když je 
při fotopickém vidění průměr zor-
nice zmenšen na méně než tři mm, 
může být použita pouze centrální 
oblast MIOL. To odpovídá korekci 
monofokální čočkou, která umožňuje 
pouze dobré vidění do dálky. Teprve 
tehdy, kdy se zornice rozšiřuje při 
snižování osvětlení, zlepší se vidění 
s MIOL do blízka. S tím jde ruku v ruce 
snížená kvalita obrazu na podkladě 
nepatrného snížení osvětlení v okolí. 
Předoperační měření fyziologické 
pupilární šíře při fotopickém, mezo-
pickém a  skotopickém osvětlení je 
základním měřením ke zhodnocení 
vhodnosti MIOL.

Nejčastějším důvodem k  nespo-
kojenosti pacientů s  MIOL je pocit 
plovoucího a  zamlženého vidění do 
dálky i  do blízka. Popisováno bývá 
i nedostatečné vidění na střední pra-
covní vzdálenost. Dokumentováno je 
i dvojité vidění a další rušivé elementy. 
Všechny tyto pooperační komplikace 
vyvolávají nespokojenost pacientů, 
kteří mají často nereálné požadavky 
na vidění po implantaci MIOL. To se 
zakládá jednak na nedostatečném či 
nepřesném vysvětlení, ale také na fa-
lešném slibu očního lékaře. Absolutní 
osvobození od brýlí není možno na 
100 % garantovat, což je ovšem bo-
hužel nezřídka naznačeno.

O  to lepší pak pacient očekává 
výsledky operace. Na základě velkého 
cenového příplatku na MIOL důvěřují pa-
cienti dobrému pooperačnímu výsled-
ku, domnívají se, že „už bude všechno 
fungovat“. Očekávání stoupá s pocitem 
investování. Je v rukou oftalmologa, aby 
úspěšnost realisticky odhadl a podal de-
tailní vysvětlení. Jen tak je možné spojení 
očekávání a reality.

U  některých pacientů je nespoko-
jenost založena na tom, že očekávaný 
optický výsledek je realizován pouze s do-
plněním brýlemi či kontaktní čočkou. Do-
plnění laserovou operací přichází rovněž 
v úvahu. Reimplantace MIOL s výměnou 
čočky je realizována jen velmi vzácně.

Cílová skupina MIOL

O  vhodnosti vlastností MIOL by 
měl pacient s  chirurgem předem 
hovořit – o  tom, jaká vzdálenost do-
konalého vidění je pro něj důležitá, ať 
pracovní či ta pro jeho koníčky. Jedině 
tak lze vyhovět přání pacienta, umož-
ní to vyřešit adici do blízka a  ostatní 
jeho potřeby. V  současnosti je v  řadě 
oftalmologických praxí a  na klinikách 
optometrista zodpovědný za vyšetření 
před operací i po ní. Vyřazení pacienta, 
který nemá k úspěšné operaci příznivé 
předpoklady, patří mezi nejdůležitější 
předoperační úkoly.

Zvolená adice do blízka hraje zá-
sadní roli pro takový úspěšný zákrok, 
aby pacient viděl do střední vzdá-

Refraktivní MIOL Difraktivní MIOL

světlolomná technologie světloohebná technologie

velmi dobré vidění na střední vzdálenost a do 
dálky

velmi dobré vidění do blízka i do dálky

přiměřené vidění do blízka, někdy 
nedostatečné k rozeznání velmi malých 
písmen

přiměřené vidění na střední vzdálenost

závislé na zornici méně závislé na zornici

za horších světelných podmínek nebo při 
déle trvajícím čtení může dojít k únavě očí

dlouhá práce u počítače může být příčinou 
komplikací

závislé na decentraci nezávislé na decentraci

tab. 4 Refraktivní a difraktivní MIOL: základní rozdíly mezi oběma systémy MIOL.
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lenosti. Čím nižší je zvolena adice, 
tím více pacient profituje ve střední 
zóně. Dalším důležitým, ale často ne-
kontrolovaným aspektem je aberace 
vyšších řádů (HOA). Při vyšší hodnotě 
existuje riziko, že po operaci se mohou 
vyskytnout rušivé fenomény (halo, 
oslnění), které snižují nejen kvalitu 
vidění, ale jsou i  těžce korigovatelné 
(pouze laserovou operací rohovky). 
Před implantací MIOL by měla být 
věnována pozornost odchylce od osy 
vidění (kdy první Purkyňův obrázek se 
nekryje s osou vidění). Rohovka, popří-
padě její vrchol se středem zornice se 
neuchyluje o více než o +/– 0,5 mm.

Pokud je přítomen na podkladě 
nediagnostikovaného keratokonu 
(nebo jiné dystrofie) iregulární astigma-
tizmus, který při velikosti zornice kolem 
4 mm způsobí odchylku vyššího řádu 
o 0,3 mm, je výsledná zraková ostrost 
srovnatelná s defokací (sférickou abera-
cí) o 0,5 D. Pokud to není zjištěno před 
operací, pooperační výsledek nesplní 
očekávání. Pokud operatér tento nález 

zná, může čočku umístit tak, že v průbě-
hu hojení se může osa čočky maximálně 
přiblížit anatomické ose oka. Cílem je, 
aby úhel Kappa pro difraktivní MIOL 
nebyl větší než 0,5 mm a pro refraktivní 
MIOL byl menší než 0,7 mm. Adekvátní 
kontrolou a měřením HOA před pláno-
vanou operací katarakty lze úhel Kappa 
a aberace oka nejen kvantifikovat, ale 
i kvalifikovat. 

Snížené vidění po operaci MIOL 
může být způsobeno i jinými příčinami, 
pro které je nutno pacienta od operace 
odradit (např. strabizmus, amblyopie 
nebo funkční jednookost, degenerace, 
dystrofie nebo jizvy rohovky, glaukom, 
recidivující chronická uveitida, onemoc-
nění sítnice atd.). Zvláště u glaukomu 
je nutno se zmínit o tom, že kontrastní 
citlivost a vnímání oslnění pacienta je 
zvýšeno, což by s  MIOL ve srovnání 
s  monofokální čočkou bylo zesíleno. 
Nestabilní pouzdro čočky nebo tzv. 
„floppy iris“ představují rovněž kontrain-
dikaci. Důležitou roli hraje fyziologická 
velikost zornice, její anatomie, stejně 

jako schopnost reagovat na světlo. Při 
výrazně široké zornici dochází často 
k rušivým optickým fenoménům v pe-
riferii. Při extrémně úzké zornici může 
být nedostatečné vidění do blízka 
a na střední vzdálenost a použitelná je 
pouze centrální oblast MIOL. Pokud je 
zornice velice úzká, či velmi široká, je 
třeba od implantace odradit, protože 
optický dezén čočky je závislý na veli-
kosti zornice. 

Příklad: MIOL firmy Alcon, AcrySo-
fIQ Restor (toric) – difraktivní centrum 
je kombinováno s refraktivní periferií. 
Fyziologická velikost zornice v  me-
zopických podmínkách je větší než 
6 mm. Na přechodu obou zón mohou 
pacienta rušit především do blízka 
a střední zóny. Operace MIOL přichází 
v úvahu v případě, že obě oči budou 
operovány v  krátké době po sobě. 
Pacienti s  jednostrannou implantací 
si stěžují na namáhavé, plovoucí a ne-
zvyklé vnímání.

Zcela zásadní pro úspěch zákroku 
představuje znalost povolání a hlavních 

Inzerce

Zveme Vás k návštěvě
našeho stánku na veletrhu
OPTA 2019

8. 3. – 10. 3. 2019
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činností pacienta: řidiči z povolání, lékaři 
s velkým podílem vidění do blízka (zubní 
lékaři, chirurgové) nebo také piloti by se 
měli kvůli možným doprovodným feno-
ménům MIOL vzdát. Jak také ukazuje dis-
kutovaný příklad zubního lékaře, mohou 
pooperační obtíže v nejhorším případě 
způsobit neschopnost výkonu povolání.

Potřebná optometrická 
analýza

Pokud optometrista nepracuje pří-
mo v praxi očního lékaře, nemá na ope-
raci katarakty, volbu čočky a její kalkulaci 
žádný vliv. Počet operací katarakt stoupá 
se zlepšováním operační i čočkové tech-
nologie. Je proto velmi pravděpodobné, 
že zákazníci, kterým se dostane infor-
mace o MIOL, budou to s očními optiky 
a optometristy konzultovat. V takovém 
případě má optometrista jedinečnou 
možnost upozornit na některé aspekty, 
které jsou pro zákazníka důležité. Při 
prvním pooperačním vyšetření je třeba 
varovat před čtením příliš malých pís-
men – je třeba začít s většími písmeny 
a texty. Zpočátku je vhodné co nejlepší 
osvětlení okolního prostoru. Aby se 
dosáhlo co nejlepších výsledků s MIOL, 
musí být pacient upozorněn na to, že je 
třeba dívat se oběma očima. Vědomé 
užívání jednoho oka, aby pacient zjistil, 
jak zoperované oko funguje, je kontra-
produktivní a je třeba před ním varovat. 

Optometrista má ještě další možnos-
ti, jak na pacienta působit. Například jej 
může otestovat multifokálními kontakt-
ními čočkami. Tak lze rychle a jednoduše 
zjistit, zda vůbec takovou korekci MIOL 
bude tolerovat. Je vhodná spolupráce 
optometristy s operačním centrem, pro 
pacienta to představuje důležité upev-
nění vztahu. Dodatečně má optomet-
rista před operací možnost zjistit také 
přítomnost heteroforie, mikrostrabizmu, 
nepravidelného rohovkového astigmati-
zmu – to vše by mohlo úspěch operace 
snížit. Předoperační astigmatizmus by 
neměl překročit jednu dioptrii, pouze 
precizní odhad možného pooperačního 
astigmatizmu tedy může pacientovi 
přinést uspokojivý výsledek. 

Dalším důležitým aspektem pro opto-
metristu je skutečnost, že autorefraktometr 
poskytuje finální výsledky jen vzácně, mo-
hou být buď mylné, nebo zcela nereálné. 
Autorefraktor nedokáže totiž zachytit růz-
né lomivé hodnoty. Korekce u MIOL musí 
být stanovena subjektivním postupem 
(brýle, foropter). Následující delší vyšetření 
v  obchodě pomocí zkušebních brýlo-
vých čoček je možností, jak zbytkovou 
refrakci zjistit a výslednou korekcí získat 
lepší subjektivní pocit vidění. Zrakové 
vjemy do blízka si nejprve musí pacient 
nacvičit, zpočátku mohou být prospěšné 
brýle na čtení. Zrakové centrum v mozku 
musí nejprve vnímané obrazy zpracovat 
a všechny hodnoty procesu vidění (veli-
kost, barva, kontrast, pohyb, hloubka) nově 

„přepočítat“. Čas pro neuronální adaptaci 
kolem šesti měsíců není vzácností, zcela 
mimořádně trvá i dvanáct měsíců.

Souhrn

Multifokální IOL mají čím dál větší 
uplatnění v moderní refraktivní chirur-
gii. Optometristé jsou častěji konfron-
továni a žádáni o informace týkající se 
MIOL, aby byly doplněny zprávy od 
oftalmologa. Z toho důvodu jsou nutné 
hluboké znalosti a klinické zkušenosti, 
aby optometrista dokázal pacientovi 
zodpovědně vyhovět. Nejde pouze 
o práci s nespokojenými pacienty, ale 
především cílevědomá optometrická 
péče. V  této oblasti se mohou opto-
metristé velmi dobře uplatnit. Např. 
předoperační vyšetření pomocí multi-
fokálních čoček slouží ke zhodnocení, 
jak dalece mohou být MIOL úspěšné. 
Spolupráce s  operačním centrem je 
opravdu důležitá. Pro optometristy je 
to velká šance interdisciplinární spolu-
práce s oftalmologem.

Z německého originálu přeložila
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
grafické podklady: DOZ 08/2018

Literatura:

[1] SCHUBERT, M. Case Report: Subluxierte 

Multifocale Intraocularlinse, DOZ Deutsche 

Optikerzeitung. Heidelberg: DOZ-Verlag,  

2018, 8, 236–242.

obr. 3 Refraktivní a difraktivní MIOL: základní rozdíly mezi oběma systémy MIOL.
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Veletrh OPTI v  Mnichově se 
letos poprvé pořádal v šesti 

výstavních halách a  přilákal 
28 000 návštěvníků, kteří si moh-
li prohlédnout expozice 631 vy-
stavovatelů. Rozšíření výstavní 
plochy bylo důležitým krokem 
pro budoucnost veletrhu.

Veletrh OPTI se konal ve dnech 
25.–27. ledna a v řadách účastníků byla 
patrná pozitivní nálada. Z  průzkumu 
vyšlo najevo, že 94 % návštěvníků a 91 % 
vystavovatelů hodnotí nový formát vele-
trhu nejvyšší možnou známkou.

Prakticky každý návštěvník zahájil 
prohlídku krátkou inspekcí všech šesti 
výstavních hal, neboť dispozice veletrhu 
se oproti předchozím ročníkům přeci 
jen změnila. 

„Odborná veřejnost si na nový kon-
cept rychle zvykla. Lidé ocenili otevření 
tří vstupních bran a  designově jasně 

definované rozdělení v  rozmístění vy-
stavovatelů. Však také devět z  deseti 
návštěvníků ohodnotilo veletrh OPTI 
nejvyšší možnou známkou a stejný ná-
zor mělo i sedm z deseti vystavovatelů. 
Nadále tak budeme pokračovat v nasto-
leném trendu zvyšování kvality, s čímž 
jsme začali od roku 2008,“ hodnotil 
veletrh Dieter Dohr, předseda pořada-
telské agentury GHM Gesellschaft für 
Handwerksmessen mbH.

Návštěvníky vedle tradičních novi-
nek v  oboru zajímala i  možnost nové 
obchodní spolupráce a  další prohlu-
bování a propojování vzdělání a praxe. 
Organizátoři veletrhu se na požadavky 
návštěvníků zaměřili s předstihem a veš-
keré vzdělávací možnosti soustředili do 
haly C4, namísto toho, aby je jako v mi-
nulosti rozprostřeli po všech otevřených 
halách. 

V  rámci veletrhu byly připraveny 
i  zájmové okruhy, jako jsou trh práce, 

akademická půda, 
přednáškové fórum 
a  možnosti prezen-
tace, která se točila 
kolem klíčového té-
matu Cesta zákaz-
níka. Čtyři zastávky 
nazvané strategie, 
potřeba, nákup a po-
užívání produktů ilu-
strovaly rozmanitost 
impulzů, které by 
měl každý optik zva-

žovat při přístupu k zákazníkovi. Zájem 
byl i o komentované prohlídky veletrhu, 
které odborným návštěvníkům přinášely 
inspiraci pro vlastní živnosti a obchod. 
Ačkoliv už letošní ročník veletrhu OPTI 
uzavřel své brány, projekt Cesta zákaz-
níka nekončí.

„Bude celoročně dostupný v digitální 
podobě na www.opti-showcase.de/en, 
čímž se veletrh stává pro optiky trvalým 
zdrojem informací,“ vysvětlil Dohr. 

S velkým ohlasem se setkala i sekce 
přednáškového fóra. Rovných devět 
z deseti návštěvníků navštívilo alespoň 
jednu z  34 přednášek. Není překva-
pením, že nejpopulárnější přednášky 
souvisely s  přístupem k  zákazníkovi. 
Během fóra zaznívala témata zabývající 
se tím, kde a jaký zákazník si kupuje brýle 
a  jak tomu bude v  budoucnu, využití 
společenských akcí k oslovení zákazníka 
či větší zviditelnění skrz sociální média. 

„Pro mnohé byl veletrh OPTI skvě-
lou události a  perfektním způsobem, 
jak začít nový podnikatelský rok mezi 
návštěvníky a  vystavovateli,“ dodal na 
závěr Dohr.

Nadcházející veletrh OPTI Mnichov 
se bude konat ve dnech 10.–12. ledna. 
Už v průběhu právě skončeného ročníku 
vyjádřilo 92 % vystavovatelů zájem vrátit 
se do výstavního areálu i příští rok. 

Z tiskových zpráv veletrhu  
zpracovala redakce
foto: GHM

VELETRH OPTI
zdařilá premiéra

 VELETRHY autor: redakce
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DEFINICE  
A USPOŘÁDÁNÍ 
4. 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 tento prodejní prostor je 
pro úspěšný obchod rozhodující. 
Interiérová architektka a novinář-
ka Henriette Sofia Steuer ukazuje 
na rozličných tematických okru-
zích, co všechno může interiér 
optiky znamenat a co může ma-
jiteli oční optiky přinést.

Člověk nemůže nekomunikovat. Tak-
to trefně formuloval psycholog a filozof 
Paul Watzlawick skutečnost, která se 
netýká jen lidí, ale také daného prostoru 
a o to více provozoven očních optik. Ať 
už se na provozovnu díváme zvenku, 

nebo zevnitř, vypovídají o prodejci mno-
ho informací už výloha, prodejní prostor 
i prezentace produktů. Zákazník vědomě 
racionálně a podvědomě emocionálně 
vnímá signály, které obchod vyzařuje. Na 
první pohled například posuzuje velikost 
obchodu, aniž by ji posléze jednoduše 
či komplikovaně nějak revidoval. Aby-
chom zákazníka upoutali a  motivovali 
ho k nákupu, je nutné prostřednictvím 
prostoru komunikovat, obchod propa-
govat a dělat si reklamu. 

Nejdůležitější propagační plochou 
a vizitkou obchodníka je všechno, co 
směřuje do volného prostoru ulice, 
tedy zejména výloha. Ta má v tomto 
případě základní úlohu – představit 
sortiment a šíři produktů a zprostřed-
kovat kolemjdoucím informaci o tom, 
co mohou uvnitř obchodu očekávat. 
Rozhodující je vzbudit pozornost, 

vyvolat potřebu a odvyprávět příběh. 
Jasné, kreativní komunikační sdělení 
podporuje emocionální image ob-
chodu.

Na podobném principu fungují 
e-shopy a  sociální sítě. Současně 
mohou být vnímány i  jako prodlou-
žená ruka kamenných obchodů. Ke 
vysoce hodnotné kampani může vést 
kombinované použití různých komu-
nikačních prostředků nebo aktuálních 
témat. Při výběru základního tématu 
se může obchodník orientovat na 
svou stálou zákaznickou klientelu 
a  definované cílové skupiny. Díky 
tomu může nabízet produkty typické 
pro různé věkové skupiny, pro region, 
všední den či svátek nebo podle ak-
tuálních ročních období. Každé nové 
téma má potenciál vyvolat u zákazní-
ků novou potřebu.

 OČNÍ OPTIKA překlad: Věra Menšíková
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Vidět a být viděn

Výloha je divadelní scénou obchodu, 
je určená k  předvádění, které probíhá 
v podstatě dvěma rozdílnými způsoby 
prezentace – uzavřeným a  otevřeným 
systémem. Uzavřený systém výlohy 
je navázán na zcela jasně definovaný 
koncept obchodu. Jistá nevýhoda tkví 
v tom, že vše, co se ve výloze odehrává, 
je zakryto „rouškou tajemství“, dovnitř 
provozovny tedy není na první pohled 
vidět. Pokud zákazník obchodníka do-
statečně nezná a neumí si představit, co 
ho po vstupu do obchodu vlastně čeká, 
zákazník nemusí nakonec do obchodu 
vstoupit, protože mu v tom něco intuitiv-
ně brání. Protikladem je otevřený systém 
výlohy, který svou volností umožňuje 
zároveň pohled do obchodu, vtažení do 
jeho dění. I když tento způsob rovněž vy-
bízí k instalaci produktů do výlohy, musí 
prostor zůstat stále otevřený a musí být 
zachován výhled do vnitřních prostor 
obchodu. 

Ten, kdo chce oslovit co nejvíce 
kolemjdoucích, si musí dát dobrý pozor 
na to, jak obchod působí zblízka i  na 
dálku. Výloha musí upoutat už z  dál-
ky  – velkorysostí, rozmáchlými gesty, 
grafikou, plností barev nebo velkorysým 
nasvícením. Důležité však je, aby to, co 
zákazník z  dálky vidí a  láká ho, našel 
i zblízka v detailu. 

I  když je výloha obchodu velmi 
důležitá, musí odpovídat prostředí, 
ve kterém se obchod nachází. Pokud 
se bavíme o úzké uličce ve staré části 
města, pak výloha nemusí zářit do šíře 
i do dáli. Naopak tomu však musí být na 
širokém bulváru a v pěší zóně. Obecná 
definice tedy zní – vzhled a  obsah 
výlohy získává na důležitosti s  tím, 
jak můžete na okolí zapůsobit z dálky 
i z bezprostřední blízkosti. 

Reprezentace a její dosah

Řekněme si to na rovinu. Aranžmá 
výlohy slouží výhradně k reprezentačním 
účelům a nemělo by být zaměňováno 
s dekorací obývacího pokoje. Co se finál-
ní podoby výlohy týče, už světoznámý 
architekt Mies van der Rohe doporu-

čoval, že méně je více. Každý produkt 
potřebuje svůj prostor, byť může být 
malý, jako třeba brýle. Výloha přeplněná 
bezpočtem brýlí nedává smysl, navíc 
odvádí pozornost. Ve skutečnosti působí 
menší počet produktů hodnotnějším 
a cennějším dojmem. Tento trik používají 
různé značky, jako např. Zara a Hallhuber, 
ale také obchodní domy jako KaDeWe 
nebo Breuninger. 

Dalšími zdroji inspirace pro repre-
zentativní návrhy výkladních skříní 
mohou být i internetové portály, např. 
Instagram, Pinterest nebo odborné 
časopisy či například veletrhy nábytku 
a  interiéru IMM v  Kolíně nad Rýnem. 
Přední výrobci nábytku, jako jsou Wal-
ter Knoll, Pedrali nebo Cor, na veletrhu 
představují, jak by měly vypadat prosto-
ry s produkty. Mnoho principů a témat, 
které fungují ve velkém měřítku, platí 
i v tom malém. A nejsou nutné žádné 
drahé rekvizity.

Je velmi důležité sledovat také šká-
lu možností, které přináší digitalizace 
výloh, reagující na pohyb zákazníků, 
protože tak odráží jejich zájmy. Jedná 
se o  nasazení pohyblivých a  svítících 
elementů, které konstantně přitahují 
pozornost zákazníků. Klíčovou roli hraje 
i důležitý detail týkající se nápisů na vý-
kladech – musí být neustále čisté. Špína, 
upatlaná skla a případný nepořádek či 
odpadky k obchodu nepatří. 

Kdo si přes to všechno není jist vhod-
nou formou prezentace, měl by si najít 
odborníka na interiérový design, grafiku 
nebo reklamu.

Příkladem úspěšné spolupráce je 
ta mezi specialisty na design ve studiu 
Pfeffermint a oční optikou Roost. Už pat-
náct let společně vytvářejí podobu této 
optiky v Curychu. Jejich nápadité insta-
lace ve výkladní skříni nutí kolemjdoucí 
k  úsměvu, údivu i  zamyšlení. Cílem 
konceptu přitom není tlačit na produkt, 
ale naopak prostřednictvím aktuálního 
příběhu nasměrovat pozornost k optic-
kým pomůckám. Koncept je jednoduchý 
– princip otázky a možné odpovědi na 
ni. Příklad otázky: komu nejlépe „pasují“ 
určité brýle, jak procitnout ze zimních 
depresí či jak zlepšit vidění. Příklad od-
povědi na poslední otázku: např. po letní 
dovolené. Pfeffermint prostě připravuje 
pro firmu Roost atraktivní výlohy, jež na 
kolemjdoucí působí humorně, inteli-
gentně a esteticky. 

Střídání různých výšek 
a hloubek prostoru

Když už vejde zákazník do obcho-
du, ocitá se v  centru jeho pozornosti 
celé spektrum produktů. To, jaké brýle 
se mu budou líbit, i  to, jestli se bude 
vůbec v obchodě cítit dobře, závisí na 

obr. 1  Ukázka poněkud odlišné prezentace: v optice Baily Nelson leží brýle na připevně-
ných dřevěných úhelníkových policích v optimální výšce.
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způsobu prezentace. Způsob naladění 
na zákazníka a  kontaktu s  ním přímo 
souvisí s cílovými skupinami a koncep-
tem prodeje. Důležitá je skutečnost, na 
kterou se obvykle zapomíná: vnímejte 
prodejní prostory jako 3D obraz a tento 
faktor využívejte. Prezentaci produktů se 
vyplatí umístit nejen na stěny, ale také do 
středového prostoru. Dosáhnout opticky 
různorodého prostoru lze využitím růz-
ných výšek i  hloubek a  horizontálních 
i vertikálních ploch.

Přehlednost hraje prim

Právě u  tak malých produktů, jako 
jsou brýle, hraje důležitou roli přehled-
nost a  výběr vhodných prezentačních 
pomůcek. Tím, jak je prostor obchodu 
zorganizován, získává systém nejen řád, 
ale do hry je rovněž vtažena hodnota 
produktů. 

Bavíme se o exkluzivitě? O různoro-
dých produktech? O specifických kate-
goriích zboží – o sportovních, dětských 
nebo slunečních brýlích? Kolik z těchto 
kategorií se bude v  optice prodávat, 
představuje pochopitelně zásadní ob-
chodní rozhodnutí.

Velký výběr a šíře produktů vyvolává 
v zákaznících prvotní obrovské nadšení 
a optimizmus. Po chvíli však příliš mno-
ho „nevyžádaných“ produktů začíná 

zákazníka unavovat. Zásadní funkcí 
prezentačního systému je poskytnout 
zákazníkovi pocit, že má nabídku pro-
duktů pod kontrolou. Kromě katego-
rizace brýlí může pomoci i dílčí dělení 
a uskupení produktů podle základních 
tvarů (obruby bezobroučkové, kulaté, 
velké) nebo podle materiálu (dřevěné, 
kovové, plastové). 

Názorným příkladem flexibilního 
rozdělení produktů je provozovna Bailey 
Nelson Store ve Vancouveru (obr. 1). 
Brýle jsou v ní položeny v určitém sklonu 
na dřevěných úhelníkových lištách, které 
umožňují jejich optimální prohlížení. 
Skromný prostor přiměl projektanty 
k  tomu, že využili možnosti otevřené 
výlohy. Zadní stěnu obchodu zdobí z uli-
ce viditelná velkoplošná grafika. Použití 
loga s  brýlemi pak dává jasně najevo, 
o jaký druh obchodu se jedná. 

Jinou prezentační strategii naopak 
zvolili v provozovně Külling Optik ve 
švýcarském St. Gallenu (obr. 2). Základ-
ní nosnou myšlenkou je prezentace 
malého, velice pečlivě vytipovaného 
a vybraného množství produktů. Kaž-
dé obruby mají svou vlastní prosvět-
lenou vitrínku, která propůjčuje pro-
duktu vysokou exkluzivitu a hodnotu. 
Zároveň se za rohem nacházejí vysoké 
regálové skříně s  dalšími stovkami 
brýlí, čímž má zákazník před sebou 
šíři a rozmanitost nabídky.

Život není jednotvárný, 
mění se

Díky nejrůznějším prvkům a  systé-
mům aranžování mohou brýle zaujmout 
pozornost zákazníků. Různé typy držáků 
do stěn šetří místo, doplňují interiér 
a  svým řešením podporují design ob-
chodu. Určité prvky zákazníka přímo 
lákají k tomu, aby si na brýle sám sáhl. 
Regály usnadňují rovněž rozdělení brýlí 
do jednotlivých skupin, a pokud zboží 
ubývá, není to v takovém systému uspo-
řádání patrné. Jistou nevýhodou může 
být nutnost častějšího úklidu, protože se 
produkty rychleji zapráší. 

Ve vitrínách zůstává zboží chráněné 
a  čisté. To dává možnost prezentovat 
i velmi drahé brýle, i když sklo působí na 
zákazníka jako jistá bariéra. K aranžování 
brýlí se dají používat i figuríny, které lépe 
a  věrněji znázorňují jejich užití. Jsou 
samozřejmě náročné na prostor, proto 
se musí využívat opatrně.

Pro celkový obraz a  vnímání ob-
chodu jako živého organizmu je 
velice důležité používat pro jednot-
livé skupiny zboží rozličné způsoby 
prezentace a  uchycení. Produkty lze 
různými úchyty (barva, tvar, materiál) 
i  osvětlením (spoty, zadní nasvícení) 
zdůrazňovat a  zviditelňovat. Vizuální 
změnu mohou přinášet i otevřené pre-
zentační police či úchyty, i ty mohou 
být soustředěny do dílčích elementů, 
systémů, regálků a vitrínek a mohou 
se často měnit novými produkty ze 
skladu. Velice důležité je samozřejmě 
prezentovat produkty ve vhodné 
výšce s  ohledem na lidskou postavu 
a  obvyklý rozsah vizuálního vnímá-
ní – tedy naprosto ideálně ve výšce 
150–180 centimetrů.

Příběhy, image 
a informace

Design by měl nechat zaznít každý 
produkt, napsal designer Dieter Raum 
ve své knize Tichý řád věcí. Individuální 
prezentační systém nemá jen potenciál 
docílit určitého řádu a  systému, ale 
zrovna tak předávat informace o  pro-
duktu, zprostředkovávat marketingovou 

obr. 2  Rozdělení prostoru v optice je patrné na první pohled a jasně ukazuje, jaké 
 priority firma Külling Optik upřednostňuje – prezentaci vytříbené palety 
 produktů a prostor pro poradenství.



image a vyvolávat emocionální podněty, 
podporující impulz k nákupu. Úspěšná 
prezentace produktu stimuluje pocit 
jeho nepostradatelnosti a  vede k  jeho 
vyhledávání.

Touha a  přání znát odpovědi na 
nevyřčené otázky je u zákazníků mar-
kantní. Nemusí se přitom vůbec jednat 
o  štítky s  cenami. Jde spíše o  zod-
povězení prosté otázky, čím je tento 
produkt výjimečný. S ohledem na různé 
cílové skupiny zákazníků je smysluplné 
používat pro nabídku značek tablety 
nebo tištěné obrázky. Ten, kdo s těmito 
nadstandardními propagačními ma-
teriály pracuje, by měl odpovídajícím 
způsobem upravit prezentační systém. 
Je nutné respektovat čitelnost a určitý 
řád, což znamená nechat texty a  loga 
plynout přirozeně zleva doprava, pro-
tože obrázky vnímáme očima stejně 
automaticky jako text.

Obchod, který efektivně spojil in-
formace a image s prezentací produk-
tů, je např. N3ON v Šanghaji. Průchozí 
světlý interiér obchodu se slunečními 

brýlemi tvoří opravdu víceméně jen 
prezentační systémy. Stěny jsou vytvo-
řeny z dutých kovových prvků a  jsou 
doplněny různými úchyty na obrázky, 
tablety a jiná média.

Dobrý pocit přetrvá

Proč se o tom všem bavíme? Proč 
je důležité plout s  čerstvým větrem 
za zády? Protože dobře řešená výloha 
a prezentační systémy obohacují kaž-
dý obchod a  leckdy vedou k žádané 
originalitě a  pozitivnímu vnímání. 
Optik má všechny trumfy v  ruce, 
aby oslovil svou klientelu a  nabídl 
j í  potřebné produkty způsobem, 
kter ý zák azníkovi  př inese radost 
z nakupování. Klíčem k zákazníkovi je 
prezentovat se jasným, věrohodným 
a  autentickým poselstvím. Grafik 
Wolfgang Beinert tvrdí, že na obsah 
se rychle zapomene, ale emocionální 
zážitek z dobrého designu přetrvá – 
a s tím lze jen souhlasit. 
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„P řijeďte se podívat do naší 
Léčebny zrakových vad!“ 

Výzva paní ředitelky Dagmar 
Klazarové je určena především 
rodičům dětí, které trápí am-
blyopie a strabizmus. Speciální 
zdravotnické zařízení zaměřené 
na léčbu dětské tupozrakos-
ti a  šilhání je v  ČR ojedinělé. 
A smutnou realitou je, že mnozí 
rodiče o  jeho existenci nevědí, 
nebo se o něm dozvědí až pozdě.

V  loňském roce jsme ve druhém 
čísle časopisu Česká oční optika otiskli 
článek o  Léčebně zrakových vad ve 
Dvoře Králové nad Labem. O  několik 
měsíců později jsme se do těchto míst 
přijeli podívat osobně, prohlédnout si 
areál a zeptat se na připravovaný projekt 
v rámci veletrhu OPTA.

„Ano, nová fasáda by udělala lepší první 
dojem,“ vítá nás s úsměvem paní ředitelka 
ve dveřích velké starší budovy, v níž léčeb-
na sídlí. „Ale pojďte dál a přesvědčte se, že 
uvnitř je všechno mnohem lepší,“ dodává.

Krátce po osmé hodině ranní ne-
nápadně vstupujeme do třídy dětí 
předškolního věku. Klid a  soustředění 
je neuvěřitelné. Děti začínají s procvičo-

váním okohybných svalů do všech po-
hledových směrů, snaží se bez pomoci 
otáčení hlavy pohybovat očima k oknu, 
ke dveřím, na strop i k podlaze. 

„Surikaty na hlídce otáčejí celou 
hlavou, ale my to zvládneme jen očka-
ma,“ pomáhá si paní učitelka oblíbeným 
zvířátkem z nedaleké ZOO. Po rozcvičení 
očních svalů trénují děti na různých 
přístrojích spolupráci očí. Některé do-
stanou okluzor na oko s lepším viděním 
a druhým okem se musí snažit pracovat 
do blízka – malovat, vypichovat špen-
dlíkem předkreslenou konturu, vyšívat, 
obtahovat, vybarvovat drobná políčka 
a  podobně. Jejich učitelka přitom tiše 
prochází mezi lavicemi a jemně pomáhá 
nebo vybídne ke střídání činnosti. „Ten-
tokrát se nám sešly opravdu mimořádně 
šikovné děti,“ usmívá se a všechny děti 
se snaží ještě o trochu víc. 

Přestávku na svačinku doprovází 
veselé brebentění. Malí školkáčci mají 
povětšinou jednu půlku brýlí zakrytou 
veselým okluzorem, který jim vůbec 
nebrání ve zvědavém seznamování. 
„Nosit okluzor a  nestydět se za něj je 
jedním z  prvních kroků, které tu děti 
zcela přirozeně udělají,“ říká ředitelka. 
Tady ho totiž mají téměř všichni, a proto 

se nad ním nikdo nepozastaví. V běžné 
školce si děti jinakosti všímají, a ne vždy 
ji přijímají s porozuměním, byť se oklu-
zory proměnily z  nevábných šedých 
oválů v designový doplněk s módními 
nášivkami. „Stává se, že se rodiče nechají 
přemluvit dítětem, aby pomůcku nemu-
selo nosit, tím ale bohužel brání zlepšení 
vady,“ pokračuje Klazarová.

„Neléčené šilhání či tupozrakost 
znamená horší uplatnění v  mnoha 
povoláních, v  nichž je velice důležitá 
správná funkce obou očí. Prostorové 
vidění potřebuje člověk pracující ve 
výškách, strojvůdce, letec. O  práci na 
3D  monitorech, které možná už brzy 
vstoupí do administrativy, ani nemluvě.“ 

Vrchní sestřička doplňuje: „Naše děti 
mají spíše těžší formy obou poruch, 
jejichž zlepšení vyžaduje pravidelné 
cvičení několikrát denně, které je při běž-
ném režimu doma těžko dosažitelné.“ 
V odpovědi na poněkud naivní otázku, 
kdy vlastně léčba končí, se plně nesho-
dují ani odborníci. „Včasné zachycení 
problému a následná péče má nejlepší 
prognózu nejen u  předškolních dětí, 
ale z našich zkušeností i u školáků.“ Před 
nástupem do léčebny, ale i po ukončení 
léčby děti navštěvují oční ambulance.

DESETITISÍCE
využitých šancí na  
zlepšení dětského zraku 

 ZAJÍMAVOSTI autoři: Irena Smíšková, Michala Kalfiřtová, Michal Vymyslický
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Školáci na prázdninách

Ve spojené třídě usměvavé speciální 
pedagožky se čte, počítá i maluje zároveň, 
vždyť v malé skupince je prostor pro kaž-
dého. Odpolední program vyplňují kromě 
nezbytných zrakových cvičení hlavně pro-
cházky, pobyt na zahradě a další činnosti, 
které jsou také zaměřené na léčbu očí.  
„Někteří rodiče preferují pobyt během 
letních prázdnin, snažíme se jim vyjít 
vstříc i  možností společného pobytu 
s  kamarády,“ s pochopením říká ředitelka. 

Proti stýskání funguje pestrý  program. 
„Máme výbornou spolupráci s  Celní 
správou ČR, s policií, s hasiči – jejich cvi-
čení se psy jsou velmi oblíbená, stejně 
jako návštěva ZOO a diskotéka.“ 

„Co nám teď dělá starosti, je nákup 
nových přístrojů, jelikož mnohaletý 
dodavatel ukončil výrobu a my musíme 
složitě opravovat ty dosavadní a snažit 
se najít někoho jiného, což vůbec není 
jednoduché,“ doplňuje ředitelku jedna 
z  ortoptistek. To byl asi jediný mráček 
v  celém slunném dopoledni, který na 
chviličku narušil rodinnou pohodovou 
atmosféru panující v léčebně.

Loučíme se ve vstupní hale pod 
fotografií zakladatele Léčebny zrakových 
vad – primáře očního oddělení dvorské 
nemocnice a průkopníka československé 
ortoptiky Eduarda Drahanského. Za více 
než šedesát let činnosti prošlo léčebnou 
skoro dvanáct tisíc dětí s  tupozrakostí 
a šilháním. „V návaznosti na odkaz pana 
primáře bych ráda zdůraznila, že léčba 
musí být pro všechny. To znamená, že 
pobyt dítěte je kompletně hrazen zdra-
votní pojišťovnou. V některých případech 
i opakovaně, u dětí do šesti let dokonce 
s doprovodem. Pečující osoby se v prů-
běhu léčby mohou střídat  – maminky 
s babičkami i s  tatínky – rodiny to vždy 
zvládnou,“ uzavírá Dagmar Klazarová, kte-
rá v léčebně pracuje už více než dvacet let.

V březnu na veletrhu OPTA

Léčebna zrakových vad bude mít 
díky firmě Alcon Pharmaceuticals 
(Czech Republic) možnost prezentovat 
svou činnost na veletrhu OPTA v Brně 
v pavilonu V na stánku č. 51. 

„Doufáme, že se návštěvníci vele-
trhu aktivně zapojí šlapáním do pe-
dálů v charitativním projektu Cycling 
for Sight. Dar bychom rádi použili na 
nové přístroje, což je základ pro naši 
práci, ale dokáži si představit i menší 
cíle. Víte, každodenní zraková cvičení 
jsou pro děti velmi náročná, potřebují 
motivaci. Občas bychom uvítali spon-
zorský dar i na prostý nákup odměn 
do soutěží, odpoledních programů 
a  podobně, abychom podpořili děti 
v jejich úsilí,“ uzavírá ředitelka Dagmar 
Klazarová. 

Irena Smíšková 
Michala Kalfiřtová
Michal Vymyslický
foto: Michal Krásl

Naučit obě oči spolupracovat vyžaduje úsilí.

Barevný podmořský svět – to je jídelna větších dětí. 

Usměvavá paní ředitelka Dáša Klazarová.
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KATEDRA  
OPTOMETRIE  
A ORTOPTIKY
LF MU V BRNĚ
v roce 2018
I v roce 2018 se vyučující a stu-

denti z  katedry optometrie 
a  ortoptiky (dále jen KOO) zú-
častnili mnoha odborných akcí. 
K nejvýznamnějším konferencím 
patřily mezinárodní kongresy 
EAOO, ECOO a OCCSEE v Pule. 
Hodnotné jsou však i  úspěchy 
našich studentů. Jedná se na-
příklad o Bc. Barboru Langovou, 
které obsadila první místo za 
nejlepší přednášku na konferenci 
Optics and  Optometry Forum na 

ČVUT v Praze. Více podrobností 
o  zmíněných akcích naleznete 
níže v textu.

XXIV. mezinárodní veletrh 
oční optiky, optometrie 
a oftalmologie OPTA 

Tradiční mezinárodní veletrh oční 
optiky, optometrie a  oftalmologie se 
konal ve dnech 9.–11. března v pavilonu 
V brněnského výstaviště. KOO se podí-

lela na veletrhu prezentačním stánkem 
(obr. 3) i účastí studentů a členů KOO na 
odborném OPTA FÓRU.

V  rámci doprovodného programu 
vystoupili s  přednáškou: Mgr.  Pavel 
Beneš, Ph.D. (Kontaktní čočky Ultra – 
ideální řešení korekce zraku u  klientů 
užívajících digitální zařízení), Mgr.  Lucie 
Patočková, Mgr. Petr  Veselý,  Ph.D., 
Mgr.  Pavel Beneš, Ph.D. (Mapy rohov-
kového topografu – příklady z  pra-
xe), Bc.  Nicol Dostálová, Mgr. Petr 
 Veselý, Ph.D. (Eye-tracking a jeho využití 

 ZE ŽIVOTA ŠKOL autoři: Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D., Mgr. Sylvie Petrová,
 MUDr. Svatopluk Synek, CSc., Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
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„nejen“ v  optometrii), Bc. et Bc. Beáta 
Kovačovicová, Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. 
(Ako a prečo vyšetrovať veľkost fúznej 
vergencie) a  Bc. Barbora Langová, 
Mgr.  Petr Veselý, Ph.D., Mgr. Pavel 
 Beneš, Ph.D. (Vliv změny hodnoty a osy 
astigmatizmu na zrakový výkon při 
různých pohledových vzdálenostech).

Optics and Optometry 
Forum 2018

Ve středu 4. dubna se v  Praze na 
ČVUT uskutečnil druhý ročník meziná-
rodní studentské konference Optics 
and Optometry Forum. Konference se 
kromě soutěžících studentů v kategorii 
Nejlepší poster a  nejlepší prezentace 
ze všech třech fakult  České republiky 
zúčastnili i  studenti a  vyučující napří-
klad z berlínské univerzity Beuth nebo 
z  tallinnské vysoké školy  Health Care 
College v Estonsku. 

Z  KOO se konference jako vyuču-
jící zúčastnili Mgr. Pavel Beneš, Ph.D., 
a  Mgr.  Petr Veselý, DiS., Ph.D. Ve stu-
dentské sekci vystoupily Bc. Barbora 
Langová (Differences in Imaging of the 
Spherical versus Aspherical Design of the 
Spectacle Lenses) a Bc. Nicol Dostálová 
(Influence of Heterophoria on Computer 
Work). V posterové sekci jsme prezento-
vali příspěvky Mgr. Bc. Lucie Patočkové, 
Mgr. Petra Veselého, DiS., Ph.D. (Percep-
tion of Color testing in Early Detection 
of the Macular Diseases) a  Mgr. Dany 
Trávníkové, Mgr. Pavla Beneše, Ph.D. (Cor-
neal Anterior Surface Daytime Changes). 

Velkou radost nám udělala kolegyně 
Bc. Barbora Langová, která na meziná-
rodní konferenci, jejímž hlavním jed-
nacím jazykem byla angličtina, vyhrála 
soutěž o nejlepší přednášku. 

Přednáška Mgr. Daniela 
Spiegela, PhD

V  pondělí 9. dubna se v  budově 
Masarykovy univerzity na Komenského 
náměstí v Brně uskutečnila přednáška 
Mgr. Daniela Spiegela, Ph.D., který 
pracuje jako výzkumník ve firmě Essilor 
v  Singapuru (obr. 1). Tématem před-

nášky byla myopie a její management. 
Doktor Spiegel konstatoval, že příčina 
myopie je multifaktoriální a  důležitá 
je prevence. Pozitivní vliv na zastavení 
růstu myopie má dostatečná pracovní 
vzdálenost, přestávky v práci, práce při 
přirozeném světle a dostatečný pobyt 
v  exteriéru. Mezi odborníky panuje 
shoda v  plné korekci krátkozrakosti. 
Samozřejmě byl prokázán i  pozitivní 
vliv atropinizace, bifokálních brýlo-
vých čoček, progresivních měkkých 
kontaktních čoček nebo ortokerato-
logických čoček.

Slavíkovy dny v Brně již 
potřinácté

Na sklonku dubna se na brněnské 
přehradě v  hotelu Santon uskutečnila 

odborná akce s  názvem 13. brněnské 
Slavíkovy oftalmologické dny (obr. 2). 
Konference je určena nejen oftalmolo-
gům, kteří ji mají zařazenou do systému 
celoživotního vzdělávání, ale také op-
tometristům a očním optikům. Setkaní 
pořádá KOO spolu s oddělením nemocí 
očních a optometrie FNUSA Brno. 

V programu vystoupila MUDr.  Karolína 
Skorkovská, Ph.D., s prezentací Zajímavé 
perimetrické nálezy. Následovala před-
náška doc.  MUDr.  Svatopluka Synka, 
CSc., na téma Genová terapie v očním 
lékařství? Současnost a možná budouc-
nost léčby. Poté vystoupila studentka 
Bc. Barbora Langová s  přednáškou 
Adaptace pacientů na korekci refrakční 
vady asférickými brýlovými čočkami. 

Každoročně se snažíme o to, aby na 
této akci byla zastoupena i ortoptika, a pro-
to jsme už podruhé hostili Mgr. Martinu 

obr. 1  Mgr. Daniel Spiegel, Ph.D., při své přednášce.

obr. 2  MUDr. Lubomír Hanák při úvodním slově.
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Hamplovou, která si připravila přednášku 
Vedoucí oko levé, ale píše pravá ruka?

S dalšími přednáškami vystoupili na-
příklad Mgr. Dana Trávníková (Možnosti 
ochrany zraku při práci s  moderními 
technologiemi), MUDr. Lubomír Hanák 
(Jett Plasma Lift – naše zkušenosti), dále 
kolektiv autorů vedených MUDr. Zuzanou 
Timkovou (Jizevnaté onemocnění spojivky 
u mladého muže) a posledním příspěv-
kem byla přednáška s názvem Klinický 
a praktický význam porušeného barvocitu 
autorů Pavla Veselého a Lucie Patočkové.

Na konferenci zaznělo celkem jede-
náct příspěvků, které si nenechalo ujít 
62 posluchačů a přednášejících.

Kongres EAOO, ECOO 
a OCCSEE v chorvatské 
Pule 

Ve dnech 10. až 13. května se v chor-
vatské Pule konala Mezinárodní konfe-
rence Evropské rady optometrie a optiky 
(ECOO), Evropské akademie optometrie 

a optiky (EAOO) a čtvrtý kongres opto-
metrie pro střední a jihovýchodní Evropu 
(OCCSEE). Jednalo se o velkou mezinárod-
ní odbornou a společenskou akci, které se 
zúčastnilo přes 450 odborníků z oborů 
optika, optometrie a oftalmologie.

Členové KOO připravili workshop 
naz vaný Practical Sk il ls in Direct 
Ophthal mology autorů P. Beneše, 
S. Synka a  P. Veselého. Poté byl pre-
zentován poster The Perception of 
Color Testing in Early Detection of the 
Macular Diseases autorů L. Patočkové 
a P.  Veselého. K dalším posterům patřily 
ty od D. Trávníkové a P. Beneše (Changes 
in Front Corneal Surface at Patients 
Wearing Contact Lenses), B. Langové 
a P. Veselého (The Effect of Change in 
Value and the Axis of Astigmatism on Vi-
sual Performance at the Different Visual 
Distances), B. Kovačovicové a P. Beneše 
(Measure of Fusional Vergence by Tra-
naglyphs & Vectograms in Optometric 
Practice), N. Dostálové a P. Veselého (In-
fluence of Heterophoria on the Compu-
ter Work), P. Beneše a P. Veselého (Digital 
Eye Strain in Group of Young Subjects) 
a P. Veselého (Color Vision in Group of 
Subjects without and with Chromagen 
Filter). Aktivní účast členů KOO zakončil 
P. Veselý s přednáškou Borders of Ani-
seikonia for Binocular Vision: Objective 
and Subjective Evaluation. 

Studentská vědecká 
konference LF MU Brno

Dne 23. května 2018 se na Lékařské 
fakultě Masarykovy univerzity usku-
tečnil 62. ročník studentské vědecké 
konference. Rozdělena byla do šesti 
sekcí. Nelékařské sekce se zúčastnily 
studentky oboru optometrie Bc. Mo-
nika Maršálková (Komparace hodnot 
objektivního a subjektivního astigmati-
zmu), Bc. Aneta Matějková (Komparace 
testování zrakových funkcí s  využitím 
elektronických pomůcek a standardních 
metod), Bc.  et  Bc. Beáta Kovačovicová 
(Komparácia hodnot fúznej vergencie 
v  závislosti na použitých technikách 
vyšetrenia) a Bc. Nicol Dostálová (Sub-
jektivní vliv horizontálních heteroforií 
na dlouhodobější používání počítače). 

obr. 3  Prezentace KOO na veletrhu OPTA 2018.
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Speciální olympiáda – 
program Opening Eyes

Olympiáda se konala v  termínu 
25.–28. června v areálu vysokoškolských 
kolejí a  menz VUT v  Brně. Jednalo se 
o  dvanáctý ročník a  v  rámci této akce 
se prováděl screening zraku (Opening 
Eyes), zdravého sluchu (Healthy Hearing) 
a kvality zubů a ústní hygieny (Special 
Smiles). Jednalo se o  akci, na kterou 
dorazilo velké množství atletů s  men-
tálními disabilitami společně se svými 
doprovodnými partnery.

KOO měla příležitost se této akce 
účastnit již podruhé, za přispění po-
moci dobrovolníků z  řad studentů 
a  studentek. Celkově náš preventivní 
program péče o zrak v  letošním roce 
navštívilo rekordních 206 jedinců – 
91 žen a 115 mužů (z toho bylo 158 at-
letů a  48 doprovodných partnerů). 
Nové dioptrické brýle byly zajištěny 
pro 24 sportovců a 75 atletů pak do-
stalo sluneční brýle.

Z výsledků vyplynulo, že screening 
je potřebný především tehdy, provádí-li 
se pravidelně, kdy jsou testováni stejní 
jedinci, u kterých je tak možné sledovat 
stav a případné změny jejich zrakových 
funkcí. Mnohdy je tímto způsobem 
možné odhalit případné snížené zrakové 
funkce, které mají vliv na kvalitní výkon 
sportovce s disabilitami. 

XVI. setkání zájemců 
o zobrazovací techniky 
a glaukomový klub

Ve dnech 31. srpna až 1. září se 
v Českém Krumlově uskutečnil 16. ročník 
oftalmologické konference (obr. 4). Ko-
nala se v prostorách městského divadla 
v blízkosti historického centra. Konferen-
ci pravidelně pořádá MUDr. Petr Výborný, 
CSc., FEBO, pod odbornou záštitou Oční 
kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha. Moderátory 
konference byli kromě MUDr. Výborného 
i prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO, 
a MUDr. Pavla Dohnalová. 

Za KOO vystoupil v přednášce Kvalita 
barvocitu ovlivněná chromagenovým 
filtrem a onemocněním makuly kolektiv 
autorů P. Veselý, P. Beneš, L. Patočková 

a L. Hanák. V přednášce byla prezento-
vána studie MUNI/a/0904/2016. Jejím vý-
sledkem je metoda, jejímž prostřednic-
tvím je možné statisticky odlišit poruchu 
barvocitu mezi zdravými a nemocnými 
pacienty. Dalším závěrem je rovněž to, 
že zelený chromagenový filtr ovlivňuje 
barvocit zdravých mladých jedinců 
prakticky nevýznamně. 

IX. celostátní konference 
optometrie a ortoptiky 
s mezinárodní účastí

Ve středu 18. října se v aule budovy 
Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity uskutečnil devátý ročník tra-
diční mezinárodní konference, určené 
především studentům bakalářských 
programů optika a optometrie, ortop-
tika a  navazujícího magisterského 
prezenčního programu optometrie. 
I  tentokrát se akce zúčastnila skupina 
zahraničních studentů ze spřátele-
né  chorvatské University of Applied 
Sciences Veliká Gorica. Na konferenci 
vystoupili i  někteří studenti doktor-
ského studia lékařská biofyzika a  také 
zástupci sponzorů. 

Aula byla plně obsazena 196 po-
sluchači z  České republiky, Slovenska 
a  37  hosty z  Chorvatska.  Posluchače 
přivítal za KOO Mgr. Pavel Beneš, Ph.D., 
za hosty z  Chorvatska prof. Josip 
 Čulig,  Ph.D., prim. dr. med., za firmu 
CooperVision Ing. Tomáš Klusáček, za 
firmu Essilor Ing. Roman Motyka a  za 
studenty Bc. Barbora Čáslavská, která 
celou konferenci moderovala.

Odbornou část konference zahájily 
studentské příspěvky. Jako první vystou-
pila Bc. Kateřina Mikulková (Možnosti 
vyšetření akomodace oka), dále Bc. Jana 
Chludilová (Využití speciálních zrako-
vých pomůcek v  základních školách 
a v centrech pro zrakově postižené) a ná-
sledovala ji přednáška Bc. Lucie Mikesko-
vé, která představila jednotlivé worksho-
py v  přestávkách konference. Jednalo 
se o  workshopy vedené Bc. Tomášem 
Dobřenským z  firmy CooperVision: 
Refraktometr Welsch, CAM, lokalizátor; 
Digitální fokometr; Vyšetření barvocitu 
a stereopse; Barvení kontaktních čoček 

a  workshopy vedené Mgr.  Romanem 
Heinzem Prodejní pomůcky v digitální 
době.

V následující prezentaci byly před-
staveny postery Bc. Markéty Zmeš-
kalové a  Mgr. Pavla Beneše, Ph.D. 
(Změny rohovkového endotelu u dlou-
hodobých nositelů kontaktních čo-
ček), Bc.  Lady Pavlíkové a  Mgr. Petra 
Veselého, DiS.,  Ph.D. (Přístroje a  testy 
pro vyšetření barvocitu), Bc. Andrey 
Marcsa a Mgr.  Simony Bramborové, DiS. 
(Vyšetření binokulárních funkcí v praxi 
optometristy), Bc. Barbory Zedníčko-
vé a  Mgr.   Simony Bramborové, DiS. 
(Vztah změny pohledové vzdálenosti 
k  vizuálnímu systému u  nonpresbyo-
pického pacienta), Bc. Lucie Mikeskové 
a  Mgr.  Dany Trávníkové (Komparace 
hodnot přední plochy rohovky u  no-
sitelů kontaktních čoček), Bc. Barbory 
Šálové a  MUDr. Magdalény Bočkové 
(Slzný film a  oční povrch v  populaci 
pacientů s  kataraktou). Následovaly 
postery od autorů a autorek Bc. Elišky 
Vyhnálkové a  Mgr. Gabriely Spurné 
(Výskyt refrakčních vad a způsoby jejich 
korekce v populaci studentů optome-
trie), Bc. Lenky Zubčákové a  MUDr. 
Moniky Synkové (Dystrofie makuly), 
Bc. Kateřiny Kostkové a Mgr Pavla Kříže, 
Ph.D. (Diferentní akomodace – dia-
gnostika, řešení), Bc. Zuzany Roubcové 
a Mgr.  Simony Bramborové, DiS. (Indi-
viduální parametry brýlových obrub), 
dále od Bc. Ondřeje Linhy a  MUDr. 
Karolíny Skorkovské, Ph.D. (Změny 
kontrastní citlivosti při onemocnění 
sítnice). Bc. Filipa Mikuleckého a  Mgr. 
Petra Veselého, DiS., Ph.D. (Tvorba inter-
aktivních videozáznamů vyšetřovacích 
postupů v optice a optometrii), Bc. Ka-
teřiny Bělinové a Mgr. Ondřeje Vlasáka 
(Komparace retinoskopie a autorefrak-
tometrie při stanovení refrakční vady) 
a Katariny Sarac, Sonji Drugović, Marcely 
Domnik a Kristijana Pili (Pterygium and 
Pinguecula).

Se svými příspěvky vystoupili i dva 
zahraniční účastníci konference: Andrija 
Matkovič s prezentací nazvanou Strabi-
zmus a Nikola Čiborič s názvem Vertical 
Heterophoria. 

V  další studentské sekci vystoupily 
Simona Chludilová (Pseudostrabizmus 
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v klinické praxi), Bc. Kateřina Malá (Mož-
nosti cvičení konvergence a  šířky fúze 
v  ortoptické ambulanci), Bc. Barbora 
Čáslavská (Virtuální realita v binokulární 
pleoptice?), Bc. Michaela Běhounková 
(Problematika anizometropie u jednotli-
vých refrakčních vad), Bc. Nicol Dostálo-
vá (Vliv heteroforií na práci s počítačem), 
Veronika Chládková (LCD optotyp, speci-
ální testy, srovnání software jednotlivých 
přístrojů LCD) a  Bc.  Anna Kořínková 
(Lancaster test a jeho využití při analýze 
poruch okohybného aparátu).

V  poslední sekci zazněly přednáš-
ky těchto přednášejících: Mgr. Dany 
Trávníkové (3D refrakce), Mgr. Romana 
Heinze (Novinky firmy Essilor – Speci-
fika a  zajímavosti prizmatické korekce) 
a Bc. Tomáše Dobřenského (Průmyslová 
výroba kontaktních čoček). 

Následovala diskuze k přednáškám 
a předání konferenční štafety v podobě 
velkého papírového PD měřítka další 
skupině mladších studentů ze čtvrtého 
ročníku. Následně byla vyhodnocena 
nejlepší přednáška, poster a  byli vy-
losováni výherci zábavně soutěžního 
vědomostního kvízu.

Výsledky 9. CSKO

 • Nejlepší přednáška – hodnotilo celé 
auditorium:

 • Bc. Barbora Čáslavská: Virtuální realita 
v binokulární pleoptice?

 • Bc. Nicol Dostálová, Mgr. Petr Veselý, 
DiS., Ph.D.: Vliv heteroforií na práci 
s počítačem

 • Bc. Jana Chludilová, Mgr. Pavel Beneš, 
Ph.D.: Využití speciálních zrakových 
pomůcek v základních školách 
a v centrech pro zrakově postižené 

Nejlepší poster – hodnotila komise 
složená ze zástupců studentů, vedení 
KOO a sponzorů:
 • Bc. Filip Mikulecký, Mgr. Petr Veselý, 
DiS., Ph.D.:  Tvorba interaktivních 
videozáznamů vyšetřovacích 
postupů v optice a optometrii  

 • Bc. Zuzana Roubcová, 
Mgr. Simona Bramborová, DiS.: 
Individuální parametry brýlových 
obrub  

 • Katarina Sarac, Sonja Drugović, 
Marcela Domnik, Kristijan Pili: 
Pterygium and Pinguecula 

V. ročník konference 
v Českých Budějovicích

Dne 10. listopadu se uskutečnil pátý 
ročník studentské konference pořádané 
Zdravotně sociální fakultou Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. Této 
konference se zúčastnily dvě zástupkyně 

KOO. Jednalo se o Bc. Nicol Dostálovou 
s  příspěvkem Vliv heteroforií na práci 
s počítačem a Bc. et Bc. Beátu Kovačovi-
covou s přednáškou Komparace hodnot 
fúzní rezervy v  závislosti na použitých 
technikách vyšetření.

Sjezd České 
kontaktologické 
společnosti

Ve dnech 23.–24. listopadu se konal 
první ročník veletrhu For Optik v Praze 
Letňanech, kde se uskutečnila soutěž 
studentů. KOO reprezentovaly Bc. Nicol 
Dostálová a  Bc. et Bc. Beáta Kovačo-
vicová s  příspěvky, které prezentovaly 
na studentské konferenci v  Českých 
Budějovicích. Studentka Kovačovicová 
soutěž vyhrála a letos na jaře se zúčastní 
mezinárodní studentské soutěže FORCE 
v Budapešti. 

Druhý den byla na programu valná 
hromada, kde bylo zvoleno nové před-
stavenstvo České kontaktologické spo-
lečnosti. V rámci odborných přednášek 
na této konferenci vystoupil Mgr. Pavel 
Beneš, Ph.D. Jednalo se o seminář nazva-
ný Astigmatizmus u kontaktních čoček. 

Závěr

Z výše uvedeného výčtu odborných 
akcí je patrné, že studenti i zaměstnanci 
KOO byli i  v  roce 2018 velmi aktivní. 
Obzvlášť významné a  motivující jsou 
pro nás úspěchy na mezinárodních 
konferencích, které ukazují, že vzdělání 
a výzkum v optice a optometrii u nás je 
na velmi dobré úrovni. 

Závěrem děkujeme všem našim 
studentům, spolupracovníkům, spon-
zorům a kolegům za vydařenou spolu-
práci v loňském roce a těšíme se na další 
úspěšnou spolupráci v roce 2019.

Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D., 
Mgr. Sylvie Petrová
MUDr. Svatopluk Synek CSc.,  
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
katedra optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně
e-mail: 176573@mail.muni.cz
foto: archiv autorů

obr. 4  Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO (ÚVN) při své přednášce.
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O ndřej Vinklát se narodil 
v   Liberci. V  roce 2011 ab-

solvoval Taneční konzervatoř 
hl.  m. Prahy a  ještě během 
studií se stal členem tanečního 
souboru TKP Bohemia Balet, 
kde na sebe výrazně upozornil 
v sólovém partu v Boleru a Růži. 
V roce 2012 nastoupil do angaž-
má v Baletu Národního divadla, 
kde byl v  roce 2016 jmenován 
prvním sólistou. K  jeho rolím 
patří např. Basil v  Donu Quijo-
tovi, Krabat v Čarodějově učni, 
Romeo v baletu Romeo a Julie 
atd. V roce 2017 získal v pořadí 
druhou Cenu Thálie za roli Vy-
voleného ve Svěcení jara. Svou 
první Cenu Thálie obdržel v roce 
2013 za roli Romea v  baletu 
Romeo a Julie. Pro Balet Národ-
ního divadla pak v roce 2018 vy-
tvořil novou choreografii Dumka 
v rámci premiéry Slovanského 
temperamentu.

Jakou úlohu ve Vašem  
životě hraje zrak? 
Obrovskou. Díky zraku mohu vní-
mat krásy tohoto světa. Hraje také 
obrovskou roli v  mé profesi. Jako 
tanečník se musím dobře orientovat 
v  prostoru, vnímat partnerovy oči 
a  jeho emoce. To je nesmírně důle-
žité v pravdivém projevu a prožitku. 
Choreografie, které se také věnuji, 
se opírá o vizuální vjem. Velkou roli 
v  ní hraje světlo a  celkové vizuální 
pojetí. Beze zraku bych tuto profesi 
vykonávat naplno nemohl.

Co Vás v poslední době  
uhodilo do očí? 
Právě jsem se společně se souborem 
Národního divadla vrátil ze španělské 
Sevilly, kde jsme odehráli čtyři před-
stavení. Je to nádherné město plné 
historie a krásné architektury dotčené 
různými stavebními slohy. Také tam 300 
dní v roce svítí sluníčko. Byl jsem tímto 
místem naprosto uchvácen.

Jaká kniha, obraz, fotografie či jiné 
umělecké dílo Vás v poslední době 
oslovily? 
Bylo toho celá řada. Mohu vypíchnout 
výstavu fotografií Josefa Koudelky, jehož 
dílo má obrovský rozsah. Koudelka umí 
opravdově zachytit emoce.

Kdy Vám naposledy oči zářily nadšením? 
Když jsem se sešel společně s mou rodi-
nou u štědrovečerní tabule. 

Co byste střežil jako oko v hlavě?
Svobodu. Bez svobody jsme slepí.

Kdy je podle Vás potřeba mít  
oči na stopkách?
Vždy, když je ona svoboda ohrožovaná, 
a to někdy i neviditelně.

Nad čím přivíráte oko  
a nad čím naopak ne?
Nad chybami ostatních. Nesmí to být 
však chyby, které se dokola opakují. Nad 
svými chybami se snažím oči nepřivírat. 

Jak to vidí
ONDŘEJ  
VINKLÁT

 JAK TO VIDÍM JÁ autor: redakce
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Otevřel Vám někdy někdo oči?
Mnohokrát. Vážím si svých přátel, kteří jsou 
ke mně upřímní. To je velmi cenné. Můžu 
si dovolit být upřímný i  já k nim. Tím se 
vyhýbáme vzájemnému nedorozumění.

Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?
V  mé profesi je hodnocení ostatních 
na denním pořádku, a  ne vždy je to 
příjemné. Vážím si lidí, kteří mají v oku 
jak profesi a její požadavky, tak porozu-
mění a pochopení interpreta po fyzické 
i lidské stránce.

Existuje výjev, na který nikdy  
nezapomenete?
Nikdy nezapomenu na to, jak jsem jako 
kluk viděl ozdobený vánoční stromeček 
a pod ním dárky. Vždyť tam ještě před 
par minutami ty dárky nebyly a strome-
ček takhle krásně nezářil. Tatínek přeci 
venčí pejska... To bylo takové kouzlo, že 
mě moc mrzí, že jsem později prokouk-
nul tuhle nádhernou lest. 

Krása je v oku toho, kdo ji vnímá. 
Na co se nejraději díváte Vy?
Na vše, co je krásné. A ne vždy je ta krása 
vidět na první pohled. Baví mě ji hledat. 

Co vás obvykle upoutá  
na první pohled?
Krásná žena. 

Jaké místo na světě podle Vás  
stojí za vidění? 
Těch míst je na světě spousta a velkou 
většinu jsem neviděl. Mám co dělat.

Které místo v české krajině  
je pro Vás nejmalebnější? 
Jižní Čechy.

Má podle Vás strach velké oči?
Má. Někdy až příliš. Strach může být 
jednou z největších překážek v životě. 

Co je pro Vás největší zloděj času? 
A co rád děláte, když máte  
moře času?
Největší zloděj času je neproduktivní 
zkouška. Minuta se stává hodinou 
a  hodina věčností. Když mám moře 
času, dělám to, co chci zrovna v  ten 
moment dělat. 

Dokáže Vás něco dojmout  
až k slzám?
Je toho víc. Ale opravdu mě dojímá 
upřímný projev tanečníka. Když tanečník 
na jevišti žije. To je pak něco!

Máte někdy chuť vidět  
do budoucnosti?
Raději ne.

V kom vidíte hrdinu?
V lidech, kteří překonají strach a nebojí 
se postavit za ostatní, i když je to stojí 
život.

Co byste podnikl jako neviditelný?
Asi bych si udělal srandu z velkých mo-
cipánů naší doby. Záleží na tom, kolik 
bych měl času je všechny oběhat. To by 
totiž zabralo hodně času, ale zábava by 
to jistě byla velkolepá.

Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Zrovna jsem jedny ztratil v Seville. Vypa-
daly by úplně stejně.

Jaký vhled a poučení Vám  
dává Vaše práce?
Život tanečníka je velmi krátký. Tanec 
studujeme osm let a pak, když po letech 
máme dost zkušeností a chceme je předat 
divákům v hledišti, musíme skončit, proto-
že nám to tělo již nedovolí. Geniální nápad 
měl Jiří Kylián, světoznámý choreograf čes-
kého původu, který v Holandsku založil sku-
pinu pro tanečníky mezi čtyřicítkou a smrtí. 
Tanečníka totiž v jistém věku opouštějí síly 
fyzické, ale charisma a zkušenosti může 
uplatňovat dál a s obrovským dopadem na 
diváka. Ovšem tato skupina byla i přes velký 
mezinárodní úspěch zrušena. Má profese 
mi umožňuje dělat něco opravdu krásného 
a přítomného. Teď a tady. 

Co je podle Vás očividné?
To, jak špatným způsobem vládne náš 
současný premiér. Rád bych, aby se jeho 
voličům otevřely oči.

Za rozhovor poděkovala redakce
foto: archiv Ondřej Vinklát
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SLADKÉ  
TAJEMSTVÍ  
lepšího vidění
Žádná sladkost není v Němec-

ku tolik v kurzu jako čokolá-
da. V roce 2017 jí Němci spořádali 
v průměru 9,5 kg na osobu – tedy 
výrazně více než třeba brambo-
rových lupínků nebo gumových 
medvídků. Mléčná varianta se 
sice těší větší oblibě, přesto se 
v  nákupních košících objevuje 
čím dál častěji i tmavá čokoláda. 
Právě starší lidé preferují hořčejší 
druhy s kakaovým podílem nad 
60 %. Že tím – alespoň krátko-
době – dělají i něco pro svůj zrak, 
zjistili vědci z univerzity Incarnate 
Word Rosenberg School of Opto-
metry v San Antoniu. 

Že nás čokoláda dělá šťastnými, není 
jen prázdná fráze. Jedna tabulka mléčné 
čokolády obsahuje asi 55 g cukru a 30 g 
tuku z  kakaového másla. To znamená, 
že jedna tabulka čokolády obsahuje 
čtvrtinu energie, kterou dospělý člověk 
spotřebuje v  průměru za den. Vysoká 
energetická hodnota aktivuje systém 
odměny v mozku – přispívá tedy k dob-
rému pocitu. K  tomu se přidají malé 
koncentrace přirozených povzbuzova-
tel, jako je kofein nebo rostlinná látka 
theobromin (hořký alkaloid kakaovníku), 
které mohou vyvolávat stavy podobné 
opojení. V kakau se ukrývá také stavební 

kámen hormonu štěstí – serotoninu. 
Čím vyšší je podíl kakaa, tím více látek 
se vyplavuje. Je však skutečně možné 
díky konzumaci čokolády zlepšit svůj 
zrak? Odpověď amerických vědců zní 
jednoznačně ano – minimálně pokud 
sáhnete po její tmavé variantě.

Na univerzitě Incarnate Word 
 Rosenberg School of Optometry v San 
Antoniu smělo třicet probandů v rámci 
vědeckého výzkumu konzumovat tuto 
malou tmavou sladkost. Konkrétně se 
jednalo o devět mužů a 21 žen v prů-
měrném věku 26 let. Žádný z probandů 
neměl v  minulosti onemocnění zraku, 
všichni byli zdraví. Otázka, kterou měl 
výzkum zodpovědět, zněla: Jaký efekt má 
konzumace tmavé a  mléčné čokolády 
na ostrost vidění a  kontrastní citlivost? 
Během dvou zvláštních sezení si museli 
účastníci vzít tmavou nebo mléčnou 
čokoládu, přičemž nevěděli, kterou si vy-
brali. Před konzumací a poté dvě hodiny 
po konzumaci podstoupili test zraku. 
Výsledek ukázal, že probandi, kteří spo-
řádali tmavou čokoládu, vykazovali nejen 
výrazně lepší kontrastní citlivost u malých 
i velkých písmen, ale i zvýšenou ostrost vi-
dění – v protikladu k osobám testovaným 
po konzumaci mléčné čokolády.

Přesnou příčinu této skutečnosti 
zatím výzkumníci nedokázali určit, avšak 
podle vědecké teorie může zesílení 

cerebrálního prokrvení, zlepšení sítnice 
i viditelnosti přispívat k efektivnější do-
stupnosti kyslíku a vyživujících látek pro 
metabolicky aktivní centra. Jediná dávka 
tmavé čokolády dokáže v  protikladu 
k  mléčné čokoládě viditelnost malých 
nekontrastních předmětů během dvou 
hodin zlepšit. Délka trvání tohoto rozdílu 
i  klinická relevance musí podle vědců 
být ještě předmětem dalšího zkoumání.

Bylo však prokázáno, že tmavá čo-
koláda je plná antioxidantů nazývaných 
flavonoidy. Flavonoidy redukují záněty, 
zlepšují zdraví srdce a  vedou k  lepším 
kognitivním funkcím. Jiná studie již před 
nedávnem prokázala pozitivní účinek 
tmavé čokolády na stres a záněty. 

Sáhnutí do regálu s  čokoládou 
v supermarketu tedy nemusí být v bu-
doucnu posuzováno pouze kriticky 
kvůli vysokému obsahu kalorií. Přesto 
by měl člověk po tmavé čokoládě sahat 
s rozumem, pokud usiluje o její pozitivní 
efekt. Ačkoliv čokoláda nikdy nenahradí 
brýle, je potěšující, že má toto sladké 
pokušení také pozitivní (ač malý a časově 
omezený) vedlejší účinek.

Z německého originálu přeložila redakce

Literatura:

[1] FRIEDERICHS, D. Ein süßes Geheimnis für 

besseres Sehen. DOZ Deutsche Optikerzeitung. 

Heidelberg: DOZ-Verlag, 2018, 8, 98–99.

 ZAJÍMAVOSTI překlad: redakce
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PŮL STOLETÍ 
S ČASOPISEM 
ČESKÁ OČNÍ 
OPTIKA 1964
SORTIMENT BRÝLOVÝCH 
OBRUB A PROTISLUNEČNÍCH 
BRÝLÍ PRO ROK 1964

Tak jako každoročně provedla 
komise pro spolupráci s výrobou 
hodnocení odbytu brýlových obrub 
a podle získaných poznatků proved-
la výběr sortimentu pro rok 1964. 

V tomto sortimentu byly ponechány 
osvědčené dosavadní typy a  do-
plněny o druhy vybrané z nových 
vzorů, které předložil n. p. Okula. 
Při výběru se přihlíželo také k tomu, 
aby sortiment dětských, dámských 
i pánských typů byl dostatečný. 

Vzhledem k nedostatku celu-
loidu nebudou v roce 1964 dodá-

vány celuloidové protisluneční 
brýle. Z  ušetřeného materiálu 
budou vyrobeny obruby na diopt-
rické brýle.

Josef Dvořák
Zdravotnické zásobování n. p.,  

skupina oční optiky, Praha

 

 HISTORIE autor: redakce
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ÚVAHA O PERSPEKTIVĚ  
OČNÍ OPTIKY V ČSSR

Domníváme se, že za hlavní pře-
kážku plynulejšího a  rychlejšího 
rozvoje oční optiky musíme po-
važovat to, že nejen veřejnost, 
ale i příslušné odborové a hospo-
dářské orgány nejsou dostatečně 
s  problematikou oční optiky se-
známeny a že se korekčním očním 
pomůckám nepřikládá taková 
důležitost, jakou si zaslouží. 

Přes vzestup v používání brýlí 
musíme přihlédnout ke skuteč-
nosti, že řada pracujících nenosí 
brýle a ani si neuvědomují, že by 
je potřebovali, že by mohli lépe 
vidět a že by to našemu národní-
mu hospodářství určitě přineslo 
ekonomický efekt. Jak v zahraničí, 
tak v ČSSR je totiž spojitost mezi 
produktivitou práce a  zrakovou 
schopností věnována příliš malá 
pozornost. 

Například každý sedmý oby-
vatel západního Německa, starší 
sedmnácti let, má nedostatečnou 
zrakovou schopnost, a  přesto 
nenosí brýle. Ve Francii zjistili, 
že 35 % všech Francouzů špatně 
vidí, aniž o tom ví.

Josef Navrátil
krajský oční optik, Praha

 

SLEDOVÁNÍ VÝKONU  
V OČNÍCH OPTIKÁCH

Letos poprvé bylo možno provést 
celostátní zhodnocení výkonů 
v  očních optikách podle pracov-
ních jednotek. Při prvním celostát-
ním hodnocení vidíme, že je nutno 
znovu prověřit, zda při sledování 
výkonů byla dodržována všechna 
předem stanovená kritéria. Při po-
rovnávání plnění plánů jednotek 
se skutečností zjišťujeme v něko-
lika krajích velké překračování. 
To nasvědčuje tomu, že pracovní 
jednotky nebyly správně napláno-
vány na všechny pracovníky v oč-
ních optikách. Celostátně byl plán 

pracovních jednotek podle výkazu 
krajských očních optiků splněn na 
128 % a plán pracovních jednotek 
nesplnil jediný kraj, Východoslo-
venský. Je nutné provést rozbor 
příčin vysokého překračování 
plnění plánu a  učinit potřebná 
opatření k nápravě. Překračování 
je jistě převážně způsobeno ne-
dostatkem pracovníků v  očních 
optikách a do určité míry pravdě-
podobně nejednotností propočtu 
plánu a jeho plnění.

Leopold Fárník
ministerstvo zdravotnictví

 

PROTI VADÁM ZRAKU

Vady zraku mají řadu příčin, či lépe 
řečeno se na jejich vzniku podílí 
řada činitelů, jakými jsou např. 
dědičné vlivy, výživa, pracovní a ži-
votní prostředí, návyky zejména při 
psaní a čtení aj. Skutečnost, že řada 
průzkumů ukázala šestinásobné 
i  vícenásobné stoupnutí výskytu 
očních vad mezi první a poslední 
třídou všeobecně vzdělávací školy 
a že počet očních vad stále stoupá 
u posluchačů vysokých škol, nás 
vede k zamyšlení, zda podmínky 
pracovního a životního prostředí 
školních dětí a studující mládeže 
a jejich návyky nehrají ve velkém 
výskytu vad zraku rozhodující roli.

Ideální hodnota osvětlení pra-
covního prostředí je 200–600 luxů, 

za minimální požadavek lze po-
važovat 150 luxů. U  nás dosud 
platí předpisy vyžadující hodnotu 
90  luxů na jedno pracovní místo 
žáka. Ve skutečnosti však v pře-
vážné většině škol umělé osvětlení 
nedosahuje ani 40 luxů. Vedle 
toho dobře víme, že poměrně málo 
učitelů důsledně vyžaduje od dětí 
dostatečnou vzdálenost očí při čte-
ní a psaní (30–40 cm, a že leckdy 
vzhledem k  ještě přetrvávajícím 
starým typům lavic to ani nemo-
hou vyžadovat.

MUDr. J. Springerová
otisk z časopisu Čs. červený kříž

Brýlová obruba pánská. Materiál kašír.

Lokalizátor cizích těles v oku.

Jednostranná periferní okluze, zastírající  
jen prostor mimo očnicové pole.



KONTAKTNÍ
ČOČKY
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„Určitá skupina lidí nemá po-
třebu vlastnit majetek. Ne-

měří míru úspěchu podle toho, 
jestli mají dům nebo auto. Věci 
si zkrátka pronajímají. V  sou-
časnosti si lze půjčit prakticky 
všechno a  v  Anglii to dotáhli 
tak daleko, že si na BorrowMy-
Doggy.com půjčíte i psa,“ uvedl 
v  úžas své posluchače světo-
vý futurista William Higham. 
Čtyřnozí mazlíčci byli však jen 
rychlou odbočkou. Hlavní téma 
prvního evropského summitu 
pro média, pořádaného fir-
mou CooperVision, byly Trendy 
 dneška a kontaktní čočky zítřka. 
Na celodenní akci s evropskými 
novináři, konané 15. listopadu 
2018 nechyběl ani časopis 
 Česká oční optika.

Summit se konal ve f iremním 
centru inovací firmy CooperVision 
v  Budapešti a  sérii přednášek zahájil 
William Higham, který účastníky z řad 
médií uvedl do fascinujícího světa cho-

vání a zvyků současných spotřebitelů. 
Mezinárodně uznávaný Lyndon Jones 
pak toto téma ještě prohloubil, když 
hovořil o  implikacích pro kategorii 
kontaktních čoček se zaměřením na 
úlohu silikon-hydrogelu a  používání 
jednodenních čoček.

Za výzkum a  vývoj vystoupila 
neméně uznávaná Dr. Karen Walsh 
a  delegáty provedla uvažováním 
nositelů čoček a  očních specialistů, 
aby odhalila jejich preference. Na-
opak zástupkyně firmy CooperVision 
Marcella McParland se podělila o to, 
co jako výrobce dělají, aby splnili 
potřeby současných nositelů čoček 
a podpořili odborníky v oblasti péče 
o zrak.

Heath Clash, vedoucí evropské mar-
ketingové komunikace firmy Cooper-
Vision, ve svém komentáři k  summitu 
uvedl: „Těší nás, že se akce zúčastnilo tolik 
odborníků z médií věnujících se oblasti 
oční optiky z celé Evropy i ze světa.“

Rob Healey, vedoucí portfolia jedno-
denních kontaktních čoček v  Cooper-
Vision, vysvětlil přístup firmy: „Výzkumy 

ukazují, že uživatelé chtějí mít prospěch 
ze zdravotních výhod čoček. A také oče-
kávají velké pohodlí a  špičkové vidění. 
Postoj naší společnosti je takový, že by 
to mělo být samozřejmým standardem, 
a začali jsme vyvíjet portfolio jednoden-
ních čoček obsahující celou řadu výrob-
ků ze silikon-hydrogelu, které nabízejí 
ochranu před UV zářením a přirozenou 
smáčivost.“

„Asi vás nepřekvapí, že napříč nabíd-
kou postupně narůstají výhody, ale nikde 
neděláme kompromisy na úkor zdra-
votních vlastností ani pohodlí, a to bez 
ohledu na cenovou hladinu. Prodejcům 
pak podle našeho názoru tento přístup 
zjednodušuje orientaci v  sortimentu 
a pomáhá vyjádřit přidanou hodnotu,“ 
uzavřel Healey.

Žít naplno i pohodlně

Hlavní náplní práce Williama Hig-
hama je pomáhat velkým světovým 
firmám, aby věděly, co očekávat od 
svých zákazníků. Co budou kupovat, 
co je k tomu povede a  jak se budou 

EVROPSKÝ 
SUMMIT poukazoval 
na vývoj průmyslu 
kontaktních čoček

 KONTAKTNÍ ČOČKY autor: Aleš Sirný, DiS.
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chovat. O své poznatky se pak ve fi-
remním centru inovací CooperVision 
podělil se svými posluchači. Nastínil, 
jak mohou odborníci v  oblasti péče 
o zrak tyto poznatky využít k lepšímu 
uspokojení potřeb uživatelů optic-
kých pomůcek.

„Obecně můžeme vidět zvyšující se 
nejistotu. Lidé během hospodářské krize 
zjistili, že politici a ekonomové praktic-
ky nevěděli, co si počít. Byli bezradní. 
V  ten moment lidé začali přijímat fakt, 
že vlastně nikdo neví, co nás čeká,“ řekl 
Higham, který poskytuje poradenství 
i  mezinárodním společnostem jako 
Amazon, BBC nebo Teléfonica.

„Masivní vliv na každodenní život 
lidí mají technologie. S  tím souvisí 
otázka, jak se budou s novými techno-
logiemi chovat zákazníci,“ pokračoval 
Higham a rozdělil chování lidské spo-
lečnosti na tři skupiny – My Life, Easy 
Life a Full Life.

Skupina lidí, zapadající do charak-
teristiky My Life, chce mít kontrolu nad 
svým životem. Ztrácí důvěru k expertům 
a výše postaveným lidem. Ve Velké Britá-
nii například lidé přebírají kontrolu nad 

svým zdravím, před návštěvou lékaře si 
nejprve vyhledají symptomy a snaží se 
léčit sami. Dalším znakem je, že tito lidé 
nakupují ve slevách. Zkrátka si kontrolují 
finance, dělají si zásoby a šetří. Rovněž 
méně pijí a hledí na výživu a stravování. 
Pro určitou skupinu lidí je však tento 
způsob života vyčerpávající, proto máme 
další kategorii Easy Life.

„Pro tuto skupinu je důležité po-
hodlí. Nakupují podle toho, jak je to 
pohodlné, což jim zajišťují mobilní 
telefony a  internet, kde je všechno 
dostupné na jedno kliknutí. Život by 
měl být podle této skupiny snadný 
a produkty i služby lehce dosažitelné. 
Podstatné je, že roste i částka, kterou 
jsou tito lidé ochotni za své potřeby 
utratit,“ vysvětlil Higham.

Poslední kategorií je Full Life – jak 
vyplývá z  názvu, tato skupina chce 
žít naplno. Chce vše prožívat a  sbírat 
zážitky. Higham uvedl, že 67 % těchto 
lidí v rámci EU navštěvuje kulturní nebo 
sportovní události.

„Zmáčknout tlačítko pro ně není 
požitkem, naopak považují za důležité 
navštěvovat obchody, které jim nabíze-

jí přidanou hodnotu, nejde jim o pou-
hé nakupování. Například firma Nike 
postavila ke své prodejně v New Yorku 
hřiště, kde si boty můžete nejprve vy-
zkoušet, a  teprve potom si je koupit. 
Tito lidé žijí krédem, že je lepší prožitek 
než majetek. V  dřívějších dobách se 
životní úspěch měřil podle toho, kolik 
jste toho vlastnili. To už přestává platit. 
Majetek ztrácí na významu a nastupuje 
sdílení věcí. Ve velkých městech lidé 
přestávají vlastnit auto a začínají si jej 
půjčovat. A to platí prakticky na všech-
no – půjčování oblečení, předplacení 
hudby, knih, filmů nebo pronajmutí 
psího mazlíčka na procházku,“ dodal 
na závěr William Higham.

Nedostačující hygiena

Po Highamovi vystoupil profesor 
Lyndon Jones a zaměřil se na používání 
silikon-hydrogelových čoček. 

„Tradiční hydrogelové čočky byly 
uvedeny na trh v  roce 1971 a  silikon-
-hydrogelové se zákazníkům nabízejí od 
roku 1998. Přestože jde o kontaktní čočky 

Společná fotografie přednášejících, zástupců medií a členů CooperVision.
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z jedné velké rodiny, jsou mezi nimi zásadní 
rozdíly. Hlavním je propustnost pro kyslík, 
která má vliv na zdraví oka,“ pronesl Jones.

Rohovka potřebuje kyslík a při pou-
žití hydrogelových čoček se jeho příjem 
rapidně sníží, což může způsobovat za-
rudlost očí a jiné potíže. Proto se hledaly 
způsoby, jak zvýšit propustnost pro kyslík 
a vznikly silikon-hydrogelové čočky.

„Oči každého člověka se liší a  tím 
pádem i jejich potřeba kyslíku. Různé 
osoby tak mohou na silikon-hydro-
gelové čočky reagovat trochu jinak. 
Faktem však zůstává, že průměrná 
potřeba propustnosti kyslíku vyjá-
dřená hodnotou Dk/t je 243, jinak 
pacientům hrozí edém rohovky. Při 
používání silikon-hydrogelových čoček 
se těmto potížím předchází a  čočky 
navíc chrání před ultrafialovým záře-
ním,“ pokračoval Jones, který zároveň 
poukázal na skutečnost, že výzkum 
v  několika zemích prokázal, že 30 % 
lidí s kontaktními čočkami nevědomky 
usne u  televize, při čtení a podobně. 
Z toho důvodu byl proveden test, kdy 
pacienti s  hydrogelovými a  silikon-
-hydrogelovými čočkami zavřeli oči 
po dobu jedné hodiny. U pacientů se 
silikon-hydrogelovými čočkami nebylo 
zaznamenáno žádné otékání rohovky, 
s hydrogelovými čočkami však začaly 
být známky otoku patrné.

Klíčová je samozřejmě i  hygiena, 
upozorňoval Lyndon Jones, jenž po-
sluchačům ukázal graf se zajímavými 
čísly. Až 20 % lidí si nečistí pouzdro na 
kontaktní čočky, 52 % jej pouze omývá 
normální vodou. Přesně 2 % lidí uchová-
vá čočky ve sklenici a 5 % lidí dokonce 
pouzdro sdílí s  jinými osobami. Pouze 
20 % mění pouzdro jednou za rok a jen 
4 % lidí si čistí a mění pouzdro tak, jak by 
se správně mělo.

„Z  toho důvodu jsou nejlepší jed-
nodenní kontaktní čočky, kde není 
nutné měnit pouzdro. Tento produkt 
dominuje především v Dánsku a Skan-
dinávii. Naopak v České republice, Ni-
zozemsku nebo Portugalsku se nabízejí 
hlavně měsíční kontaktní čočky. Vše je 
ovšem otázka poptávky. Sektor silikon-
-hydrogelových čoček se v evropských 
zemích nachází ve stavu, že lidé pou-
žívají týdenní, čtrnáctidenní a měsíční 

silikon-hydrogelové kontaktní čočky 
a  jednodenní kontaktní čočky mají 
převážně jen hydrogelové. Výjimkou 
je Maďarsko, kde vedou jednodenní 
silikon-hydrogelové kontaktní čočky,“ 
dodal na závěr své přednášky profesor 
Lyndon Jones. 

Bariéry silikon
hydrogelových čoček

Jako další v  pořadí se za přednáš-
kovým pultem ukázala Dr. Karen Walsh, 
která do svého tematického celku vnesla 
několik statistik. 

„Z průzkumu 1500 lidí v USA, Velké 
Británii a Japonsku vyšlo najevo, že osm 
z  deseti lidí ví o  existenci zdravějších 
kontaktních čoček. Hledají si o  nich 
informace na internetu a baví se o nich 
s  rodinou. Zároveň 92 % optiků pova-
žuje za nejlepší produkt jednodenní 
silikon-hydrogelové čočky a 87 % z nich 
je přesvědčeno, že by se mělo jednat 
o nejčastější volbu pacientů. Jaké jsou 
tedy nejčastější bariéry, proč je lidé 
nechtějí,“ zeptala se Walsh posluchačů 
a uvedla tři důvody.

První příčinou je cena, ovšem z prů-
zkumu vyplynulo, že 68 % pacientů 
očekává, že jim oční specialista poskytne 
informace o všech možnostech, nehledě 
na cenu. Přesně 75 % pacientů pak dá na 
jeho radu a cenou se zabývat nebude.

 Další příčinou je alergie na 
silikon. Pouhých 43 % očních specialistů 
považuje alergickou reakci na silikon za 
smyšlenou, což znamená, že 57 % jich 
věří, že na tento materiál může vzniknout 
alergická reakce. 

„Jenže silikon nemůže způsobovat 
alergii. Tito specialisté vycházejí z  mi-
nulosti. Zpočátku existovaly u  silikon-
-hydrogelových čoček různé potíže, ale 
nikdy se nejednalo o alergie. Přesto toto 
přesvědčení u  řady očních specialistů 
přetrvává.“

Třetí příčinou jsou pacientovy po-
chybnosti o  komfortu. Je přesvědčen, 
že silikon-hydrogelové čočky nejsou tak 
pohodlné jako hydrogelové. Nicméně 
výzkum ukázal, že zásadní rozdíl mezi 
komfortem u  obou typů kontaktních 
čoček neexistuje.

„Co tedy mohou oftalmologové, 
optici a optometristé dělat jinak? Víme, 
že pacienti po nich chtějí nejzdravější 
řešení a chtějí znát všechny alternativy. 
Proto je důležité informovat se o jejich 
finančních možnostech a  nabídnout 
jim, ať silikon-hydrogelové čočky prostě 
zkusí a sami uvidí, jestli jim přinesou větší 
užitek,“ uzavřela téma Karen Walsh, po 
níž převzala závěrečné slovo zástupkyně 
firmy CooperVision Marcella McPar-
land a  hovořila o  potřebách nositelů 
kontaktních čoček a  přístupu výrobce 
k zákazníkům.

První ročník summitu s  novináři 
v  Budapešti pak shrnul Heath Clash 
z  CooperVision, který na závěr dne 
pronesl: „Měli jsme pocit, že probíraná 
témata jsou pro optický průmysl mimo-
řádně důležitá. Stále více klientů si vybírá 
jednodenní kontaktní čočky, a tak jsme 
se chtěli podělit o  názory na to, proč 
tomu tak je, a jak můžeme ve spolupráci 
s odborníky na péči o zrak plnit potřeby 
uživatelů čoček.“

Aleš Sirný, DiS.
foto: CooperVision Limited

Přednášející profesor Lyndon Jones se zamě-
řil na používání silikon-hydrogelových čoček.

Marcella McParland hovořila 
o potřebách nositelů kontaktních čoček 
a přístupu výrobce k zákazníkům.
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Mnozí kontaktologové se 
s  pojmy MDD a  MDR 

neset kali, ale to neznamená, že 
by se jich, alespoň nepřímo, ne-
týkaly. Kontaktní čočky a roztoky 
na jejich údržbu, stejně jako brý-
lové obruby a korekční skla, jsou 
zdravotnickými prostředky (ZP). 
Evropská legislativa rozlišuje čty-
ři kategorie ZP podle zvyšující se 
míry rizika, a to I, IIa, IIb a III, kdy 
obruby a skla jsou v kategorii I, 
kontaktní čočky ve IIa a  rozto-

ky ve IIb. Pro zařazování jsou 
stanovena obecná pravidla [1], 
přičemž na roztoky a na čočky 
je vytvořeno zvláštní pravidlo, 
které je zařazuje do kategorie IIb. 

V  roce 1993 byla vydána evropská 
směrnice 93/42 EEC známá jako MDD 
(Medical Device Directive), která byla 
převedena do českého právního řádu 
a  dosud platí. Tato směrnice se vzta-
huje na výrobu ZP a  jejich uvádění na 
jednotný trh Evropské unie. Na výrobce 

ZP dohlížejí notifikované osoby (NB), 
provádějí pravidelné kontroly – audity, 
které musí výrobce hradit, má však 
možnost si zvolit libovolnou NB a  její 
číslo uvádí spolu se značkou shody CE 
na svých výrobcích s výjimkou výrobků 
kategorie I. Takto označené výrobky mají 
přístup na celý trh EU. 

V  průběhu regulace trhu podle 
MDD došlo k  několika problémům, 
z  nichž nejznámější je tzv. skandál PIP 
se silikonovými prsními implantáty. 
V principu šlo o to, že francouzská firma 

MDR –  
hrozba, či naděje  
pro kontaktní čočky?

 KONTAKTNÍ ČOČKY autor: Ing. Pavel Novák, CSc.
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Poly Implant Prothèse, kterou založil 
Jean-Claude Mas, původním povolá-
ním řezník, místo schváleného silikonu 
v kvalitě pro lékařské aplikace používala 
mnohem levnější surovinu pro technické 
použití. Německá NB TÜV Rheinland 
to při žádné kontrole nezjistila, ještě 
v  roce 2010 tedy vydala certifikát CE, 
přestože technický silikon se používal od 
roku 2001. Na základě tohoto skandálu 
a  několika dalších Evropský parlament 
schválil nové nařízení 2017/745 – MDR [1] 
(Medical Device Regulation), které bylo 
publikováno 5. května 2017 a které po 
přechodném období začne nejpozději 
od 26. května 2020 platit pro veškeré 
zdravotní prostředky používané v  EU. 
Nařízení je právně závazné pro všechny 
státy EU – ty je musí přímo zapracovat 
do svého právního řádu. Dokument 
má včetně sedmnácti příloh 175 stran 
a  podrobně se zabývá problematikou 
zdravotních prostředků. 

Evropští zákonodárci byli vedeni sna-
hou o zaručení co největší bezpečnosti 
a dostupnosti ZP, jak je uvedeno v oddíle 
I odst. 2 MDR. Cílem tohoto nařízení je 
zajistit hladké fungování vnitřního trhu, 
pokud jde o  zdravotnické prostředky, 
na základě vysoké úrovně ochrany 
zdraví pacientů a uživatelů a se zohled-
něním malých a  středních podniků, 
které v tomto odvětví působí. Současně 
toto nařízení stanoví vysoké standardy 
kvality a  bezpečnosti zdravotnických 
prostředků s cílem vyřešit obecné otázky 
bezpečnosti související s těmito výrobky. 
O  dosažení těchto cílů se usiluje sou-
časně a oba jsou neoddělitelně spjaty, 
přičemž žádný není druhořadý.

Cíl je to jistě chvályhodný, je však 
otázkou, zda ho lze dosáhnout naříze-
ním, které vyvolává u  výrobců různé 
reakce od pokrčení ramen až po zavírání 
firem. Problematických aspektů v MDR je 
více, zmíním se jen o některých.

Striktní notifikované 
osoby

Vzhledem k tomu, že částečně od-
povědná za  prsní implantáty byla NB, 
v MDR se dramaticky zpřísňují požadav-
ky na notifikované osoby (v  tuzemsku 

inovativně přejmenované na oznámené 
subjekty) a dohled nad nimi, který by měl 
být vykonáván na úrovni EU. NB musí 
zaměstnat nové nezávislé odborníky 
s praxí v daném oboru – de facto tytéž 
experty, kteří jsou třeba buď ve výrobě, 
nebo ve zdravotnictví, ale takových lidí 
je nedostatek. Zároveň se požaduje 
zpřísněný a podrobnější dohled NB nad 
výrobci. To má samozřejmě velký dopad 
na nákladnost dozoru. Očekává se, že 
počet NB klesne na polovinu až třetinu, 
redukce už začala. Kapacita NB prová-
dět audity se významně snižuje, ceny 
za audit naopak raketově narůstají. To, 
co není problémem pro velké výrobce, 
vyrábějící ročně desítky či stovky milionů 
konfekčních čoček s běžnými parametry, 
má mnohdy likvidační dopad na výrobce 
čoček okrajových dioptrií a velikostí. Té-
měř jistě lze očekávat omezení dostup-
nosti a zdražení těchto výrobků. 

Strašák jménem UDI

Podle MDR by měl mít každý ZP jedi-
nečnou identifikaci podle systému UDI, 
který by se měl uplatňovat na všechny 
prostředky uvedené na trh s  výjimkou 
prostředků vyrobených na zakázku. UDI 
má dvě části – identifikátor prostředku 
UDI-DI, který je specifický pro daného vý-
robce a prostředek, a identifikátor výroby 
UDI-PI, který identifikuje jednotku výroby 
prostředku. Autoři MDR odhadovali, že 
na jednoho výrobce připadnou desítky 
až stovky kódů UDI-DI, což však pro 
kontaktní čočky neplatí. Např. výrobce, 
který vyrábí soustružené sférické čočky 
od –20 D do +20 D po 0,5 D, bude mít 
pro jednu kombinaci průměr-rádius 
80 UDI-DI. Jestliže se však přidá torická 
refrakce do –10 D cyl (po 10 ° a 0,5 D cyl), 
počet se zvýší na 80 × 18 × 20 = 28 800. 
Výrobci soustružených čoček používají 
několik materiálů a  mnoho kombinací 
průměr-rádius a  počet kódů tak roste 
do závratných výšin. Komisi byl proto 
loni v říjnu navržen systém třídění čoček 
podle tvaru nebo indikace, který ovšem 
nezahrnuje refrakci čoček, takže čočka 
nebude jednoznačně identifikována. 
Uvedený seznam publikujeme v jazyce 
originálu.

Based on Design

 • Soft Spheric (incl. aspheric variants)
 • Soft Toric (incl. Back, Front, Bi, 
Peripheral…)

 • Soft Multifocal (incl. aspheric, 
concentric, translating…)

 • Soft Toric-Multifocal (incl. aspheric, 
concentric, translating…)

 • RGP Corneal Spheric (incl. aspheric 
variants)

 • RGP Corneal Toric (incl. Back, Front, 
Bi, Peripheral…)

 • RGP Corneal Multifocal (incl. aspheric, 
concentric, translating…)

 • RGP Corneal Toric-Multifocal  
(incl. aspheric, concentric, 
translating…)

 • RGP Scleral Spheric (incl. aspheric 
variants)

 • RGP Scleral Toric (incl. Back, Front,  
Bi, Peripheral…)

 • RGP Scleral Multifocal (incl. aspheric, 
concentric, translating…)

 • RGP Scleral Toric-Multifocal (incl. 
aspheric, concentric, translating…)

 • Hybrid Spheric (incl. aspheric 
variants)

 • Hybrid Toric (incl. Back, Front, Bi, 
Peripheral…)

 • Hybrid Multifocal (incl. aspheric, 
concentric, translating…)

 • Hybrid Toric-Multifocal (incl. aspheric, 
concentric, translating…)

 • Ortho-K Spheric
 • Ortho-K Toric
 • Ortho-K Multifocal
 • Ortho-K Toric-Multifoca
 • Other Spheric
 • Other Toric
 • Other Multifocal
 • Other Toric-Multifocal

Based on Indication  
(more than one selectable)

 • Emmetropia
 • Ametropia
 • Astigmatism
 • Presbyopia
 • Other Medical Indication  
(Irregular Astigmatism, Keratoconus, 
PMD, Post-PRK, Lasik…)

 • Myopia Control
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Velké výrobce čoček i  roztoků zase 
trápí UDI-PI; při omezeném rozsahu dru-
hů výrobků mají obrovské množství kusů 
jednoho druhu, např. jednorázových 
čoček, a každá z nich by měla mít svůj 
unikátní UDI-PI (např. jako bankovky). 

UDI a  další informace by se měly 
ukládat v  Evropské databázi zdravot-
nických prostředků (Eudamed), která 
by měla integrovat různé elektronické 
systémy za účelem shromažďování 
a  zpracovávání informací týkajících se 
prostředků na trhu a  příslušných hos-
podářských subjektů, některých aspektů 
posuzování, oznámených subjektů, 
certifikátů, klinických zkoušek, vigilance 
a dozoru nad trhem – odd. I odst. 44. 

Databáze Eudamed má být plně 
funkční do 25. března 2020; jestliže nebu-
de, použijí se povinnosti a požadavky tý-
kající se databáze Eudamed šest měsíců 
ode dne zveřejnění oznámení. Vzhledem 
k tomu, že v EU je asi 40 000 druhů ZP, je 
doba šest měsíců na uložení všech dat 
dost krátká.

Nové povinnosti 
kontaktologů?

Podle definice je distributorem 
fyzická nebo právnická osoba v  doda-
vatelském řetězci – jiná než výrobce či 
dovozce – která dodává prostředek na 
trh, a  to až do okamžiku jeho uvedení 
do provozu – kap. I, čl. 2 odst. 34. 

Z této definice vyplývá, že distribu-
torem je i kontaktolog, který konečné-
mu uživateli prodává kontaktní čočky. 
Obecným povinnostem distributorů je 
věnován článek 14 kapitoly II.

Za zmínku stojí odstavec třetí: Distri-
butoři zajistí, aby v době, kdy nesou za 
prostředek odpovědnost, byly sklado-
vací či přepravní podmínky v  souladu 
s podmínkami stanovenými výrobcem. 

To se může zdát banální, ale kon-
trolní orgány, které mohou přijít bez 
ohlášení, mohou vyžadovat záznamové 
zařízení, které prokáže, že nebyla překro-
čena skladovací teplota. Když výrobce 
čoček či roztoků uvede jako horní hranici 
teploty 25 °C, přísný kontrolor má hned 
důvod k radosti. Která oční optika či or-
dinace má záznamové zařízení? A která 

má vypracovaný postup, co provede se 
zásobami, když v létě na pár dnů překročí 
teplota maximální hranice? 

Další povinnost je uvedena v pátém 
odstavci: Distributoři, kteří obdrželi stíž-
nosti nebo hlášení od zdravotnických 
pracovníků, pacientů nebo uživatelů 
o podezření na nežádoucí příhody v sou-
vislosti s prostředkem, který dodali na trh, 
tyto informace neprodleně předají výrobci 
a případně zplnomocněnému zástupci 
výrobce a  dovozci. Distributoři vedou 
registr stížností, nevyhovujících prostředků 
a případů stažení prostředku z trhu nebo 
z oběhu a průběžně informují výrobce 
a případně zplnomocněného zástupce 
a dovozce o  tomto monitorování a na 
požádání jim poskytují veškeré informace.

Ochrana proti asijské 
konkurenci

Jedním z nezdůrazňovaných, ale ne-
popiratelných efektů MDR má být ochrana 
proti výrobkům mimoevropského půvo-
du. V současnosti jsou ohromné výrobní 
kapacity na kontaktní čočky především 
v Asii a asijští výrobci dodávají své výrobky 
do EU. Firmy jako Menicon (Japonsko), 
Unicon (Tchaj-wan), Interojo (Jižní Korea) 
a mnoho dalších rozhodně nejsou něja-
kými nevýznamnými výrobci podřadných 
čoček a do EU dodávají významný podíl 
jednorázových čoček. Novým požadav-
kem MDR je, aby zplnomocněný zástupce 
výrobců mimo EU nesl právní odpověd-
nost za vadné prostředky. Už to může být 
problém, ale ještě větší komplikací je podle 
mého názoru povinnost, aby odpovědný 
zástupce uchovával aktuální technickou 
dokumentaci. Znamená to, že výrobce 
dá jinému subjektu usazenému v  jiném 
státě kompletní know-how. Je otázkou, 
zda se výrobce raději z EU nestáhne. Kdo 
však nahradí kapacity ve výrobě jedno-
denních čoček, které jsou už v současnosti 
nedostačující?

Klinická data

MDR klade zvýšený důraz na klinické 
zkoušky, klinické hodnocení a poprodejní 
sledování výrobků. Na klinické hodnocení 

je sice vypracována podrobná metodika, 
ale není jasné, kdo je oprávněn hodnoce-
ní vypracovat. Jednou z položek klinické-
ho hodnocení je jednoznačné upřesnění 
určených cílových skupin s  jasnými in-
dikacemi a kontraindikacemi. Marně si 
lámu hlavu, jak přesně definovat cílovou 
skupinu pro kosmetické zelené čočky 
a  jak se liší od skupiny těch, kteří chtějí 
modré. Navíc se má klinické hodnocení 
provádět průběžně následným klinickým 
sledováním po uvedení na trh (PMCF) 
podle části B přílohy XIV, což je čtením 
jen pro skutečně otrlé! Požadavky na 
klinické zkoušky jsou natolik náročné – jak 
časově, tak finančně – že si vývoj budou 
moci dovolit jen ty největší firmy, takže 
lze očekávat, že se vývoj ZP velmi omezí 
a významně zdraží. 

Co lze očekávat

Jednoznačným závěrem, který vyplývá 
ze zavedení MDR, je to, že výrazně naroste 
administrativa na straně výrobců i distribu-
torů. To samozřejmě vyvolá náklady, které 
bude muset někdo uhradit. Kdo jiný než ko-
nečný uživatel? Někteří výrobci kontaktních 
čoček i  jiných ZP, kteří nebudou schopni 
splnit požadavky MDR, výrobu zastaví 
a není jisté, zda bude za jejich výrobky ade-
kvátní náhrada. Kromě toho se dá očekávat, 
že nebude dost času veškeré požadavky 
MDR včas splnit, a to u všech zapojených 
subjektů – notifikovaných osob, výrobců, 
dovozců i distributorů. Rovněž brexit může 
dostupnost čoček i auditorských kapacit 
značně omezit, protože významní výrobci 
soustružených čoček i notifikované osoby 
jsou britské. Naskýtá se tedy otázka, zda 
cíl, který si MDR klade, je vůbec možné 
splnit a zda dobré úmysly povedou také 
k dobrým výsledkům.

Ing. Pavel Novák, CSc.
jednatel WILENS, spol. s r.o., člen Asociace 
výrobců a dovozců zdravotních prostřed-
ků a Evropské federace výrobců kontakt-
ních a intraokulárních čoček
pavel.novak58@seznam.cz
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Vyhovující úroveň vidění ne-
znamená jen zrakovou os-

trost, prolíná se do ní mnohem 
více faktorů. Existuje způsob, 
jak můžeme hodnocení vidění 
ve všech jeho aspektech využít 
k  tomu, abychom se ujistili, že 
námi předepsané kontaktní 
čočky splňuji potřeby našich 
klientů? To nám sdělí Phillipe 
Jubin, John Buch a Derek Nakivil 
v tomto článku.

Při náročných dnech v  práci vystavuje 
většina z  nás svůj zrakový systém slo-
žitým a stále se měnícím situacím, jako 
jsou například:
 • Práce, která má dlouhodobý charakter.
 • Vysoké nároky na rozlišení barev 
a velkých kontrastů při práci na digi-
tálních obrazovkách po dobu deseti 
a více hodin.

 • Umělé osvětlení v práci nebo nároky 
na kontrastní rozlišení za zhoršených 
světelných podmínek.

 • Vystavování se klimatizovanému 
prostředí v práci a při řízení auta.

 • Oslnění sluncem nebo světly protije-
doucích vozidel při nočním řízení auta.

 • Nároky na vnímání pohybu a na peri-
ferní vidění během sportovních aktivit.

Tuto rozsáhlou a pestrou řadu nároč-
ných úkonů jsme samozřejmě schopni 
plnit efektivně a bez větších problémů. 
Jakmile však vznikne v  průběhu dne 
jakákoliv zraková obtíž, okamžitě si ji uvě-
domíme a následuje pokles spokojenosti 
s našim viděním.

Zrakový systém je neuvěřitelně kom-
plikovaný. Mnoho jeho částí společnými 
silami získává, shromažďuje, zachycuje 
a zpracovává světlo, aby ukotvilo naše 
světelné prostředí. Rohovka a oční čočka 
jsou lomivé části oka, které se podílejí 
na vzniku obrazu v  našem zrakovém 
systému. Obraz je přenášen díky fotore-
ceptorům, jež převádějí viditelné elek-
tromagnetické záření do elektrických 
signálů. Už méně zřejmé je však to, jak 
mozek tyto signály – barvu, umístění, 
jas, pohyb, velikost, tvar a  strukturu – 
zpracovává, aby vnímal vlastnosti okolí 
a jeho konkrétní objekty. 

O  to náročnější jsou pokusy určit 
kvalitu vnímání a míru spokojenosti. Tento 
proces je ovlivněn kognitivními faktory, 
lingvistikou, pozorností, adaptací a pro-

středím. Výslednou spokojenost s viděním 
kromě zrakové ostrosti ovlivňují faktory, 
jako jsou kontrastní citlivost, hranice 
prostorového vidění a velikost zorného 
pole. Zraková zátěž jednoznačně ovlivňuje 
spokojenost s viděním, což lze pozorovat 
při dlouhodobém používání obrazovek, 
3D displejů a systémů virtuální reality.

Náš zrakový systém se vyvinul s cílem 
plnit určité úkony. Měnící se nároky jsou 
však pro náš zrak stále náročnější. V sou-
časnosti je běžné, že trávíme více než 
polovinu bdělého stavu před digitální 
obrazovkou. Astenopické potíže jsou 
umocňovány narůstajícím počtem úkonů 
při práci do blízka. A v případě, že se jedná 
o práci do blízka na zařízeních s malými 
displeji (telefony, tablety), symptomy se 
mohou jenom zhoršovat. Tato zařízení, 
kratší pracovní vzdálenost (typicky 32 cm, 
nezřídka však může být i 19 cm) a malá 
velikost písma (často 1,6 mm) vyžaduje 
pro dlouhodobé pohodlné čtení až 
dvojnásobnou zrakovou ostrost (V = 2,0). 

Spokojenost s viděním se mění v prů-
běhu dne a s náročností vykonávaných 
úkonů. Rozmazané vidění a akomodač-
ně-vergenční potíže jsou společným 
jmenovatelem potíží při dlouhodobé 

TŘI ROZMĚRY 
ZRAKOVÉHO 
POHODLÍ

 KONTAKTNÍ ČOČKY překlad: Mgr. Martin Falhar, Ph.D.
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práci do blízka. Mezi faktory, které naše 
zrakové prostředí ovlivňují nejvíce, patří 
oslnění, osvětlení, rozlišení obrazovky 
a uspořádání pracovního prostoru.

Předpokládá se, že spokojenost s vi-
děním je určena hlavně třemi rozměry 
vidění: vnímáním prostoru, efektivní 
rozlišitelností detailu a zrakovou výdrží. 
První dva zmíněné rozměry se vztahují 
k funkci zraku a popisují schopnost pro-
vést zrakovou úlohu, pro kterou se náš 
zrakový systém vyvinul: vidění na blízko, 
střední vzdálenost a na dálku, vnímání 
barev a  kontrastu a  detekce pohybu. 
Třetí z uvedených rozměrů – zraková vý-
drž – nám přeneseně poskytuje měřítko 
dopadu biologických a environmentál-
ních vlivů na zrakovou pohodu. 

Vnímání prostoru

Prostorové vnímání se vztahuje ke 
vnímání objektů v  okolním prostředí, 
umožňuje uvědomit si jejich význam 
a umístění a předvídá jejich stav v blízké 
budoucnosti. Většina vyhodnocujících 
procesů jsou kognitivního charakteru 
a vychází ze dvou důležitých elementů 
zrakového vnímání: zorného pole a vní-
mání hloubky (obr. 1).

U  lidského oka se velikost zorného 
pole (ZP) mění v závislosti na anatomii 
obličeje. Díky tomu je ZP asymetrické, 
nasálně má 60°, směrem dolů 60°, 
směrem nahoru 70° a temporálně 100°. 
V  konečném výsledku tvoří obvyklé 
binokulární zorné pole 135° ve vertikální 
rovině a 200° v horizontální rovině.

Při testování zorného pole závisí jeho 
úroveň na velikosti prostorového úhlu 
(závisí na excentricitě sítnice), kde je zorné 
pole určeno hranicí pozorovacího úhlu. 
Vrchol vnímání ve fovei a následný pokles 
s narůstajícím pozorovacím úhlem vytváří 
typickou křivku podobnou hoře – často 
uváděnou pod pojmem hora vidění.

Vnímání hloubky je schopnost od-
hadnout vzdálenost objektu v určitém 
prostředí. Jedná se z části o monokulární 
vlastnost, která je ovlivňována paralaxou 
pohybu, optickým zvětšením, strukturou 
a mírou rozmazání. V tomto ohledu nám 
samozřejmě binokulární vidění přináší 
ještě přesnější vjem vnímání hloubky pro-

storu než vjem monokulární. Princip bi-
nokulárního vidění nám vytváří stereopsi, 
která umožňuje vnímat hloubku prostoru. 
Zorné pole obou očí se překrývá přibliž-
ně ve 120° horizontálně, což vymezuje 
plochu, kde nastává binokulární vidění.

Ačkoliv stereopse nezlepšuje úroveň 
vnímání hloubky ve všech případech, je 
nápomocna v situacích, jako je určení smě-
ru a rychlost přiblížení, a umožňuje tak vy-
hodnotit rychlost podle vnímané hloubky.

Vnímání prostoru, první rozměr 
zrakového pohodlí, odkazuje na naši 
schopnost vnímat konkrétní objekt 
zájmu v určitém prostoru.

Efektivní rozlišitelnost 
detailu

Efektivní rozlišitelnost detailu je 
definována jako poměr správného 
rozlišení rozdílů k  celkovému součtu 
vizuálních změn. Pod pojmem rozlišení 
rozumíme schopnost rozeznat rozdíly 
mezi dílčími elementy v  prostředí. 
Většinou se jedná o kognitivní procesy 
a ty jsou úzce spojeny s některými ze 
základních schopností zrakové sousta-
vy: rozlišením, barevnou kontrastní cit-
livostí, úrovní vnímání pohybu a hranicí 
prostorového vidění.

Mez rozlišení nám udává minimální 
vzdálenost mezi dvěma body, kdy je 
vnímáme navzájem odděleně. Často je 
určena jako úhel nejmenšího rozlišení 
v jednotkách obloukových sekund. Spíše 
než svou barvou jsou objekty rozlišitelné 
díky svému kontrastu a geometrickým 
rozměrům. Barevný kontrast představuje 
změnu v  barevném znázornění scény 
nebo obrazu a  výrazně tak napomáhá 
ke vnímání kontur a identifikaci objektů 
v přírodním prostředí.

Moment, kdy začneme registrovat 
pohyb, závisí na vnímání nejmenší-
ho posunutí umožňujícího přesné 
stanovení směru pohybu. Mez pro-
storového vidění je pak nejmenším 
hloubkovým intervalem, kdy jsme 
objekt schopni prostorově odlišit. Je 
určen hranicí vnímaného binokulár-
ního rozdílu v prostoru v jednotkách 
obloukových sekund.

Druhý rozměr zrakového pohodlí 
tvoří zmíněné čtyři faktory, které po-
máhají zrakové soustavě k efektivnímu 
rozlišení detailů.

Zraková výdrž

Klienti očekávají stálé, bezproblé-
mové a  pohodlné vidění kterýkoliv 
časový okamžik i  jakýkoliv den a  bez 

obr. 1  Prostorová orientace závisí na dvou důležitých faktorech zrakového systému: 
zorném poli a hloubce vnímání (ZP: Zorné pole).
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ohledu na podmínky vnějšího prostředí. 
V  zásadě neočekávají na úrovni pros-
torového vnímání nebo kontrastního 
odlišení žádné obtíže. Evoluce však dala 
lidem přirozenou schopnost rozpoznat 
změny a  ignorovat stabilní, neměnné 
podněty.

V  důsledku toho je jakýkoliv bio-
logický nebo environmentální faktor 
spouštěčem změn v kvalitě vidění, což si 
okamžitě uvědomíme. V lepším případě 
je tato změna vnímána jako menší nepo-
hodlí, v horším případě jako výrazná ob-
tíž. Není divu, že se nedávno prokázalo 
spojení mezi kvalitou vidění a vnímáním 
povrchu oka. Vlivy prostředí ovlivňují 
náš zrak, který neměl ještě možnost se 
zadaptovat na dlouhodobou práci do 
blízka, noční řízení nebo na používání 
digitálních obrazovek.

Jak můžeme vidět, dlouhodobá prá-
ce do blízka a na digitálních zařízeních 
představuje pozoruhodnou kombinaci 
problémů, které vedou k osychání oka 
v  důsledku snížené frekvence mrkání. 
Problémy při nočním řízení jsou různé – 
od vnímání dělicích čar nebo čtení po-
uličních návěstí až po oslnění od blížících 
se světlometů.

K vlivům prostředí ovlivňujícím vidě-
ní náleží suchost způsobená klimatizací 
ať už v autě, kanceláři nebo nákupním 
centru. Ovlivňuje nás nízká vlhkost pro-
středí, cestování letadlem, náhlá změna 
světelné intenzity při vycházení z míst-
nosti do venkovního prostředí nebo 
světelný stres způsobený nadměrným 
oslněním od slunce. Cukrovka a suché 
oko jsou popsány jako biologické zdroje 
změny vidění. Slzný film, jako další klí-

čový element zrakové soustavy, může 
při své nestabilitě také dočasně ovlivnit 
refrakční účinek.

Zraková výdrž je třetím rozměrem 
zrakového pohodlí, jenž poskytuje měřít-
ko očekávání bezproblémového vidění 
navzdory činnosti a času.

Z tohoto důvodu je spokojenost s vi-
děním ovlivněna nejen zrakovou ostrostí, 
ale zahrnuje také zrakovou stálost, stejně 
jako mnoho dalších aspektů hrajících roli 
v procesu vidění.

Naplnění potřeb klienta

Po těchto argumentech jsme 
o  něco lépe pochopili, jak vnímat 
spokojenost s  viděním. Pomůže nám 
tato znalost uvedené problematiky 
zjistit, zda se námi předepsaná korekce 
setkává s  klientovými potřebami? Za-
tímco podmínky prostorového vidění 
a správného rozlišení můžeme ovlivnit 
jen málo, v oblasti zrakové výdrže pros-
tor pro zlepšení přeci jenom máme. 
Využijme svých znalostí, kterých jsme 
nabyli během aplikací kontaktních čo-
ček, pro odhalení možností, jak zlepšit 
klientovo vidění.

V praxi je běžné, že měkké kontaktní 
čočky poskytují klientům vynikající vidě-
ní. Nedávno byla provedena prospektiv-
ní, randomizovaná maskovaná studie, 
která měla tři paralelní klinické skupiny. 
Do studie byly zahrnuti nepresbyopičtí 
nositelé měkkých silikon-hydrogelových 
čoček s běžným dioptrickým rozsahem, 
s bezproblémovou systémovou a oční 
anamnézou. Po získání informovaného 
souhlasu byli klienti požádáni, aby nosili 
jednu ze tří sledovaných kontaktních 
čoček na obou očích. Kontaktní čočky 
byly nošeny denně s  pravidelnými 
následnými kontrolami po prvním 
a druhém týdnu od prvotního nasazení. 
Studii dokončilo celkem 240 sledova-
ných nositelů, kteří tvořili konečnou 
zkoumanou skupinu.

Obr. 2 znázorňuje graf se Snelle-
novou zrakovou ostrostí u  nositelů 
ACUVUE® OASYS po dobu dvou týdnů. 
Více než 93 % nositelů dosáhlo zrakové 
ostrosti 6/6 nebo lepší ve všech třech 
sledovaných časových intervalech.

obr. 2  Snellenova zraková ostrost u nositelů kontaktních čoček ACUVUE® OASYS  
(n = 240) v průběhu dvou týdnů.

obr. 3  Pohodlí, spokojenost s kontaktní čočkou a kvalita vidění v průběhu  
jednoho dne. (n = 234).

Zraková ostrost u nositelů ACUVUE® OASYS  
v průběhu dvou týdnů
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Zcela jiných výsledků však dosáh-
neme, pokud se budeme ptát na jejich 
úroveň pohodlí s  ohledem na kvalitu 
vidění. K  tomuto dotazování byl pou-
žit dotazník CLUE (Contact Lens User 
Experience™). Skóre CLUE je statisticky 
navrženo tak, aby průměrná kontaktní 
čočka měla přibližné skóre CLUE 60. 
K analýze CLUE skóre, které určuje spo-
kojenost s viděním, byla použita metoda 
data mining. V celkovém souboru bylo 
zahrnuto 6 000 předpresbyopických no-
sitelů ve věku 18–39 let, nosících různé 
druhy sférických kontaktních čoček, od 
různých výrobců a o různých dioptriích.

Na škále 0 (nízká spokojenost) až 120 
(vysoká spokojenost) je udělené skóre 
těsně nad hodnotou 60 ukazatelem 
mírně nadprůměrné spokojenosti, ale 
klinický výsledek je takřka bezvýznamný. 
Odlišnost v  odpovědích ukazuje malé 
procento nositelů, kteří jsou se svým 
viděním spokojeni. Existuje ale velká 
část nositelů, kteří své obvyklé vidění 
ohodnotili skórem 50, což naznačuje, 
že u  poměrně velké skupiny nositelů 
nesplňují výrobci měkkých kontaktních 
čoček jejich očekávání. Bližší pohled jen 
odhaluje, že nebyli se svým zrakem na 
konci dne spokojeni a  mají zkušenost 
s kolísavou kvalitou vidění.

Další nedávná studie se zabývala 
jedním dnem nositele kontaktních čo-
ček. Účastníci souhlasili, že budou každé 
dvě hodiny reagovat na textovou zprávu, 
která se bude dotazovat na jejich aktivity, 
prostředí, symptomy, emoce/nálady, 
pohodlí, spokojenost a  kvalitu vidění. 
Subjekty byly ve věku od 18 do 39 let, 
nosily kontaktní čočky nejméně čtyři dny 
v týdnu a nejméně dvanáct hodin denně 
a navštívily během posledních dvou let 
svého očního specialistu. Jejich obvyklé 
kontaktní čočky jsou sférické, různých 
typů a od různých výrobců. Celkově bylo 
dotazováno 243 nositelů s  tím, že 142 
jich nosilo kontaktní čočky s  plánova-
nou výměnou a 101 nosilo jednorázové 
jednodenní kontaktní čočky.

Většina subjektů (62 %) má zkuše-
nost s  poklesem pohodlí, se snížením 
celkové spokojenosti s čočkami a s kle-
sající kvalitou vidění během celého dne 
(obr. 3). Tito nositelé se vyznačují nároč-
ným životním stylem a mají nejméně de-

set různých aktivit v průběhu dne, kdy se 
jedná zejména o úkony zahrnující čtení, 
používání přístrojů s displejem a domácí 
práce. Mezi hlášenými symptomy si tato 
skupina nositelů nejvíce stěžovala na 
unavené oči (69 %) a suché oko (65 %).

Navzdory tomu, že klienti dosaho-
vali vynikajících výsledků u Snellenovy 
zrakové ostrosti, z bližšího rozboru vyply-
nulo, že existuje mnoho aspektů úrovně 
vidění, a ukazuje se, že mnoho klientů je 
se svými čočkami spokojeno o mnoho 
méně, než by se předpokládalo.

Závěr

Spokojenost s  viděním ovlivňují tři 
rozměry: vnímání prostoru, efektivní 
rozlišitelnost detailů a zraková výdrž. Zra-
ková ostrost sama o sobě netvoří celkový 
obrázek. Spokojenost s viděním souvisí 
nejen s  funkcí, ale i  s  častou změnou 
úkonů a  prostředí, kterým je vystaven 
náš zrakový systém více než kdykoliv 
předtím. Jak můžeme vidět, výrobci kon-
taktních čoček ne zcela naplňují zrakové 
potřeby klientů, zvláště v případech, kdy 
má nositel náročný den a zažívá mnoho 
různých aktivit.

Oční specialisté mají v  oblasti zra-
kové výdrže potenciál dosáhnout v při-
spění ke spokojenosti klientů největších 
změn. Nejlepší postup by měl zajistit, 
aby kontaktní čočky přesně korigovaly 
refrakční vadu včetně astigmatizmu. 
Kontaktní čočka by měla mít stabilní 
usazení a  optimální úroveň optické 
kvality. Taktéž je velmi důležitý materiál 
čoček, který by měl podporovat sta-
bilitu slzného filmu v  průběhu celého 
dlouhého dne.

V současné době je vidění a pohodlí 
hlavním měřítkem, které používáme 
k posuzování kontaktních čoček. Většinou 
považujeme Snellenovu zrakovou ostrost 
za hlavní způsob, jak posuzovat kvalitu 
vidění. V budoucnu bychom měli brát na 
zřetel širší škálu veličin, posoudit zrakové 
symptomy ve větší hloubce a nalézt nové 
způsoby, jak sledovat úroveň pohodlí 
v průběhu dne nositele, s cílem naplnit 
zrakové potřeby našich klientů.

Máme také příležitost k dalším ino-
vacím v oblasti kontaktních čoček, které 

zvýší úroveň vidění a zajistí lepší výsledky 
v hodnocení zrakové pohody ze strany 
nositelů. Díváme se do budoucnosti, kde 
jsou tyto potřeby naplněny prostřednic-
tvím pokročilých designů, které se budou 
pro konkrétní činnosti více přizpůsobovat.

Klíčové poznatky

 • Náš vizuální systém je zatěžován 
v průběhu dne mnoha úkony  
a vystaven různým situacím.

 • Zrakové pohodlí se může  
měnit v průběhu dne a závisí  
na provozované činnosti.

 • Zrakové pohodlí je ovlivněno vnímá-
ním prostoru, efektivní rozliši telností 
detailů a zrakovou výdrží.

 • Mnoho nositelů měkkých kontakt-
ních čoček je v průběhu dne celkově 
spokojeno nerovnoměrně či jejich 
spokojenost klesá.

 • Snellenova zraková ostrost sama 
o sobě není u nositelů kontaktních 
čoček nejlepším indikátorem zrako-
vé pohody.

 • K dosažení vyšší spokojenosti u nosi-
telů kontaktních čoček je potřeba na-
lézt nová měřítka a hlubší souvislosti.

 • Budoucí měkké kontaktní čočky 
mohou být vyvinuty s cílem naplnit 
dosud postrádané potřeby zrakové 
výdrže v průběhu celého dne.

Phillipe Jubin je senior manager 
v  oblasti designu kontaktních čoček. 
John Buch, OD, MS, FAAO, je hlavním 
výzkumným optometristou a  Derek 
Nankivil, BSAE, MSBME, PhD, je produkto-
vým inženýrem Vision Products ve firmě 
Johnson & Johnson Vision.

Tento článek je založen na publikaci 
Tři rozměry, jak hodnotit spokojenost 
vidění, který byl vydán v  dubnu 2018 
v rámci Contact Lens Spectrum. V časo-
pisu Česká oční optika byl otisknut se 
svolením PentaVision LLC. Na vyžádání 
poskytneme použité zdroje. Kontakt: 
khrebik1@its.jnj.com.

Z anglického originálu přeložil
Mgr. Martin Falhar, Ph.D.
grafické podklady:  
Johnson & Johnson Vision
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Nové kontaktní čočky AIR 
OPTIX® plus HydraGlyde 

Multifocal a  AIR OPTIX® plus 
HydraGlyde for ASTIGMATISM 
kombinují osvědčený design 
a  přidávají k  němu pohodlí [1], 
odolnost proti usazování lipidů 
[1–3] a  vylepšenou stabilitu 
slzného filmu [1], které uživatelé 
znají už ze sférických kontakt-
ních čoček AIR OPTIX® plus 
HydraGlyde®.

Kontaktní čočky AIR OPTIX® za 
sebou mají dlouhou historii inovací. 
Původní materiál kontaktních čoček 
Lotrafilcon B je vybaven povrchovým 
zušlechtěním SmartShield®. Tato tenká 
a  vysoce prodyšná vrstva zabraňuje 
rotaci hydrofobních molekul silikonu 

na povrch kontaktní čočky [4] a zvyšuje 
její smáčivost [5]. Díky této vrstvě, která 
vzniká nanesením plazmaticky ionizo-
vaného metanu a  kyslíku, mohou vý-
hody nižšího usazování využít všechny 
produkty rodiny AIR OPTIX®. 

Dalším inovativním prvkem čoček 
AIR OPTIX® bylo v  roce 2008 přidání 
lubrikační látky Aqua. Tato složka 
zvyšuje komfort nositele od okamžiku 
nasazení [6]. 

Přibližně v  tomto období firma 
Alcon připravovala speciální optický 
design pro korekci presbyopie a astig-
matizmu. Pro presbyopii byl vyvinut 
Precision Profile® design tak, aby nabídl 
lepší vidění do blízka bez omezení 
kvality vidění na dálku, avšak při za-
chování plynulého přechodu z  dálky 
na blízko a střední vzdálenosti [7]. Pro 

uživatele s astigmatizmem byl vyvinut 
Precision Balance 8|4™, jenž používá 
dvoubodovou stabilizaci pro rotaci 
čočky < 5° při mrknutí [8], čímž zajišťuje 
stabilní zrakovou ostrost po celý měsíc 
nošení [9]. Oba tyto designy významně 
napomáhají úspěšné aplikaci čoček AIR 
OPTIX® [8, 10–12].

Poslední inovace kontaktních čo-
ček AIR OPTIX®: zvlhčující molekula 
HydraGlyde® a  její technologie, která 
je dostupná také v  roztocích společ-
nosti Alcon. Jedná se o AOSEPT® PLUS 
with HydraGlyde®, peroxidový čisticí 
roztok a  také víceúčelový desinfekční 
roztok OPTI-FREE® PureMoist®. Přidáním 
technologie HydraGlyde® přímo ke 
kontaktním čočkám AIR OPTIX® plus 
HydraGlyde® dochází k  výraznému 
zlepšení smáčivosti povrchu [13–15] 

VĚTŠÍ POHODLÍ
pro uživatele torických 
a multifokálních 
kontaktních čoček

 KONTAKTNÍ ČOČKY autor: Michal Vymyslický
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a vyšší lubricitě v porovnání s čočkami 
AIR OPTIX® AQUA. Pokud jsou kontaktní 
čočky AIR OPTIX® plus HydraGlyde® dále 
používány s roztoky obsahující moleku-
lu HydraGlyde®, vede tato kombinace 
k  vyšší smáčivosti a  konzistentnímu 
komfortu po celý den nošení kontakt-
ních čoček, a  to i  během náročných 
aktivit jakými jsou práce na digitálních 
zařízeních, sportech a ostatních pro oči 
namáhavých aktivitách [17-19].

Zpočátku byly čočky AIR OPTIX® 
plus Hydraglyde® dostupné pouze ve 
sférických hodnotách. Nyní firma Alcon 
rozšiřuje technologii Hydra Glyde® do 
rodiny čoček AIR OPTIX® plus Hydra-
Glyde Multifocal a  AIR OPTIX® plus 
Hydra Glyde for ASTIGMATISM. Díky 
tomuto rozšíření rodiny produktů 
AIR   OPTIX® plus HydraGlyde® může 
vyzkoušet tyto inovace více klientů 
a  dopřát si tak komfortnější nošení 
kontaktních čoček bez nutnosti nové 
aplikace. Uživatelé kontaktních čoček 
AIR OPTIX® AQUA, AIR OPTIX® Multifocal 
a AIR OPTIX® for ASTIGMATISM mohou 
být převedeni na variantu čoček se zvlh-
čující složkou HydraGlyde bez nutnosti 
použití nové diagnostické čočky. 

Přijďte se osobně seznámit s  ino-
vovanou rodinou kontaktních čoček 
AIR OPTIX®. Více informací o  místech, 
datech a  registraci na jednotlivé akce 
naleznete na www.alconevent.com.  

Michal Vymyslický
ALCON Pharmaceuticals  
(Czech Republic) s.r.o.
michal.vymyslicky@alcon.com
grafické podklady: Alcon
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A ť pro vás náročný den zna-
mená ten pracovní, nebo 

si jen prostě chcete co nejvíce 
užít volného času, potřebujete 
k tomu dobře a pohodlně vidět. 
Vaše oči zkrátka musí vydržet 
stejné nasazení jako celé vaše 
tělo a mysl. A někdy i víc. Může 
na nich záviset celý výsledek 
takového dne. Je proto důležité 
věnovat pozornost nejen správ-
né korekci, ale i  správné volbě 
korekční pomůcky. Už více než 
pět let vám právě pro takové dny 
nabízíme jednodenní kontaktní 
čočky z řady MyDay®.

Jednodenní  
kontaktní čočky

Stále více uživatelů kontaktních 
čoček poznává výhody jejich jed-
norázového používání. Jednodenní 
kontaktní čočky jsou jasným tahá-
kem současného trhu. Souvisí to 
i s rostoucím počtem uživatelů, kteří 
ke korekci zrakové vady kombinují 
používání brýlí a kontaktních čoček. 
Mnoho klientů nepoužívá kontaktní 
čočky každý den, ale pro konkrétní 
příležitosti  – ať pracovní, tak volno-
časové. Mezi hlavní kritéria při jejich 
rozhodování patří uživatelské po-

hodlí, garance zdraví, vysoká kvalita 
vidění a volnost v rozhodování.

Vlastnosti čoček  
MyDay®

Podle výzkumu mezi bývalými uži-
vateli kontakních čoček je nejčastějším 
důvodem toho, že přestanou čočky 
používat, pocit nepohodlí. Každý dru-
hý uživatel přestal používat čočky prá-
vě z důvodu diskomfortu. Pohodlnost 
používání kontaktních čoček souvisí 
především s  jejich  jemností a  obsa-
hem vody v  materiálu, tedy obecně 

 KONTAKTNÍ ČOČKY překlad: Bc. Tomáš Dobřenský

KONTAKTNÍ 
ČOČKY MyDay®

když záleží na správných 
parametrech
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se základní strukturou materiálu a fy-
zikálními vlastnostmi čočky. Kontaktní 
čočky MyDay® přinesly zásadní změnu 
v dosud používaných silikon-hydroge-
lových materiálech. Technologie Aqua-
form™, používaná pro jejich výrobu, je 
toho dostatečnou zárukou. 

Vysoký obsah vody kontaktních čo-
ček MyDay® chrání kontaktní čočky před 
vysycháním a  dlouhodobá smáčivost 
povrchu zaručuje vysoké pohodlí po ce-
lou dobu jejich používání. Nízká hodnota 
modulu pružnosti, pouhých 0,4 MPa, 
řadí kontaktní čočky MyDay® k jemným 
kontaktním čočkám. Zároveň je však 
velmi snadné je nasazovat a vyjímat, což 
velmi kladně hodnotí koncoví uživatelé. 
Tento fakt je velmi důležitý především 
pro nové nositele kontaktních čoček, 
pro něž nezvládnutí manipulace s kon-
taktními čočkami často vede k úplnému 
ukončení jejich používání.

Vysoká propustnost materiálu, a tedy 
i kontaktní čočky pro kyslík je důležitým 
předpokladem pro dostatečné okysličo-
vání rohovky oka v průběhu používání 
kontaktních čoček a  oči tak zůstávají 
viditelně bělejší a zdravější.

Dalším důležitým aspektem se stala 
ochrana před škodlivým vlivem UV záře-
ní. Kontaktní čočky MyDay využívají UV 
blokátor, který chrání před 85 % záření 
v oblasti UV A a 96 % záření UV B.

Sférické kontaktní  
čočky MyDay®

Sférické kontaktní čočky MyDay® 
využívají unikátní systém k tlumení sfé-
rických optických aberací, které běžně 
nalezneme v optickém systému oka, ale 
i těch, které vznikají v důsledku korekce 
zraku kontaktní čočkou přiloženou na 
rohovku. Zaručují tak vysokou ostrost 
vidění při korekci sférických vad napříč 
celým spektrem nabízených dioptric-
kých hodnot.

Kontaktní čočky  
MyDay® toric

Nové kontaktní čočky MyDay® 
toric jsou ideálním řešením korekce 

při astigmatizmu. Všechny vlastnosti 
materiálu kontaktních čoček jsou 
stejné jako ve sférické variantě. Nabí-
zejí velmi široký rozsah dioptrických 
hodnot v  mnoha polohách osy cy-
lindru. Kontaktní čočky MyDay® toric 
využívají stejnou Optimised Toric 
Lens Geometry™ jako nejprodávanější 
kontaktní čočky pro klienty s  astig-
matizmem Biofinity® toric od firmy 
CooperVision. V  praxi to znamená 
horizontálně symetrický tenčený de-
sign, hladký povrch, velkou torickou 
optickou plochu a  optimalizovaný 
stabilizační systém. Výhodou kon-
taktních čoček MyDay® toric je rychlá 
a  velmi přesná stabilizace kontaktní 
čočky v  požadované poloze na oku. 
K  rychlému návratu dochází i   po 
cíleném vychýlení kontaktní čočky 
z  její stabilní polohy. Díky tomu je 
stabilnější i vidění klienta s čočkou.

Doporučování jednodenních sili-
kon-hydrogelových kontaktních čoček 
se stalo do značné míry v současnosti 
běžným standardem. Stále více očních 
specialistů, ale i uživatelů oceňuje je-
jich výhody v porovnání s jinými mož-
nostmi, které trh kontaktních čoček 
nabízí. Chtějí řešení bez zbytečných 
kompromisů – a právě takové kontakt-
ní čočky MyDay® jsou. 

Z anglického originálu přeložil: 
Bc. Tomáš Dobřenský
Professional Services Manager
pro Českou republiku a Slovensko 
CooperVision Limited
tdobrensky@coopervision.com
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Kontaktní čočky ULTRA spo-
lečnosti Bausch + Lomb pa-

tří ve své třídě ke špičkám mezi 
měsíčními kontaktními čočkami. 
Současní klienti chtějí ve svých 
čočkách nejen dobře vidět, ale 
především se cítit pohodlně. 
Důležitou roli pro komfort tak 
hraje mnoho faktorů, které ve 
výsledku tvoří kvalitní a dobrou 
čočku. Takovými jsou materiál, 
vlastnosti povrchů kontaktních 
čoček a dále pak samotné kon-
strukční provedení. 

U čoček ULTRA je speciálně vyvinuté 
chemické složení materiálu (samfil-
con  A), který během výroby prochází 
dvoufázovým polymeračním proce-
sem, kdy do metakrylátu obsahujícího 
siloxanové řetězce je zakomponováno 
smáčedlo polyvinylpyrrolidon s vysokou 
molekulární hmotností. Díky tomu do-
chází během výrobního procesu k tvor-
bě materiálu s  chemicky jedinečným 
povrchem a morfologickými vlastnostmi 
(technologie MoistureSeal). Jedinečnou 
kombinací tří typů silikonů tak byla vy-
tvořena nová technologie, která dosáhla 
poměrně nízkého modulu pružnosti 
materiálu (67 MPa), smáčivosti (34°) a ko-

eficientu tření (0,03). Jsou tak vytvořeny 
podmínky vysoké koncentrace PVP mezi 
řetězci polymeru, kdy je silikon zcela ob-
klopen PVP. To vše zvyšuje komfort pro 
nositele kontaktních čoček a distribuce 
PVP na povrchu čočky umožňuje uklá-
dání vody do materiálu čočky. Vysoká 
propustnost pro kyslík (Dk/t 163) se řadí 
k nejlepším ve své skupině. 

V  průběhu vývoje bylo provedeno 
mnoho testů včetně transmisní elektro-
nové mikroskopie, rentgenové fotoelek-
tronové spektroskopie a  diferenciální 
skenovací kalorimetrie. Pomocí plynové 
chromatografie – hmotnostní spektro-
metrie se poté sledovala kinetika taho-
vých sil. Tím se prokázala skutečnost, 
že polymerace probíhá ve dvou fázích 
a  materiál obsahuje maximální množ-
ství PVP ve srovnání s dostupnými typy 
kontaktních čoček. Výsledná analýza tak 
ukazuje design čočky s  mechanickou 
a  optickou stabilitou a  dále optimální 
úrovní napětí napříč širokými rozsahy 
geometrií povrchu oka, respektive 
rohovky. Z toho je patrné, že kontaktní 
čočky ULTRA v sobě zahrnují jedinečné 
vlastnosti. Zjištěné konstrukční vlastnosti 
prezentují sníženou středovou tloušťku 
a okrajů čoček. Tenký a zúžený okraj tak 
minimalizuje povědomí o  nasazených 
čočkách, čímž výrazně přispívá k poho-
dlnému nošení. 

Studie uvádí, že více než 67 dospě-
lých nositelů kontaktních čoček tráví 
více než pět hodin denně s digitálním 
zařízením, ať se jedná o klasický počítač, 
notebook, tablet nebo telefon. Při těchto 

aktivitách se výrazně snižuje frekvence 
mrkání. Tím dochází k osychání povrchu 
oka. To má pak za následek několik situ-
ací. V první řadě klienti přestávají nosit 
kontaktní čočky, protože je pro ně nošení 
při práci s elektronickým zařízením nepří-
jemné a nepohodlné. Díky kontaktním 
čočkám s  asférickým povrchem, které 
více smáčejí svůj povrch, je jejich až 
šestnáctihodinové nošení při používání 
digitálních zařízení výrazně pohodlnější.

Oční potíže jsou ve výzkumech 
uváděny především v  rozvinutých 
a  ekonomicky stabilních zemích. S  di-
gitálními zařízeními si hrají, respektive 
pracují stále mladší děti a  mladiství. 
Ti jsou tak potenciálně nejvíc postiženi 
danými symptomy. Únava očí má pak 
za následek nepozornost, u dospělých 
nesoustředěnost na práci a snížení pra-
covní výkonnosti.

Nejen kontaktology, ale především 
nositele kontaktních čoček zajímá 
kvalitní vidění a  komfort v  kontakt-
ních čočkách. Podle diskuzí odborníků 
patří tyto čočky mezi velmi oblíbené, 
a  to především díky svým specifickým 
vlastnostem. Jak se ukazuje také u nás, 
poskytují kontaktní čočky ULTRA další 
možnost pro naše klienty. Výhodou je 
i ta skutečnost, že čočky jsou určeny pro 
práci s digitálními zařízeními.
 
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. 
katedra optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně
foto: Bausch + Lomb
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Více informací na www.easysept.cz
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