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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

časopis Česká oční optika považuji za jeden z nejlepších časopisů ve 
svém oboru, který dokáže kombinovat jak vysoce odborné, tak popu-
larizační články, čímž cílí na široké spektrum čtenářů od odborníků po 
veřejnost. Jeho tvorba není samozřejmě jednoduchá. Za to, že se nám 
časopis daří, může skvělý redakční tým v čele se zkušenými šéfredaktory, 
kteří dokáží namíchat každé číslo tak, aby fungovalo. Závazkem nám 
všem je dlouhá tradice časopisu, neboť letos vychází jeho 60. ročník. 

V  tuto chvíli vás oslovuji z  pozice předsedy redakční rady již 
čtvrtým rokem, což je dostatečně dlouhá doba na to, abychom se 
mohli ohlédnout a zrekapitulovat si, jak se časopis v této době měnil. 
Během posledních čtyř let jsme dbali na to, aby byl vytvořen prostor 
pro témata z oblasti oční optiky, optometrie, ortoptiky a kontak-
tologie. Byli jsme však otevřeni i dalším příbuzným tématům, jako 
jsou zraková terapie či speciální pedagogika zaměřená na zraková 
postižení. Snažili jsme se, aby byla jednotlivá témata zastoupena 
rovnoměrně, aby články byly věcně správné a splňovaly publikační 
etické normy. Důležitým počinem pak byla inovace titulní strany ča-
sopisu a zvýraznění klíčových témat na úkor reklamy. Představili jsme 
několik seriálů zaměřených na historii oboru, významné osobnosti, 
tradiční rodinné optiky či brýlový design. Časopis byl též důležitým 
informačním kanálem o činnosti jeho vydavatele, Společenstva 
českých optiků a optometristů. Čtenáře jsme informovali o zásadních 
legislativních změnách ovlivňujících podnikání v oboru oční optika.

Uvědomujeme si však, že je třeba na modernizaci časopisu stále 
pracovat, proto do budoucna počítáme s dalšími grafickými úprava-
mi, s rozšířením obsahu o témata z příbuzných oborů, uvažujeme o 
zvýšení počtu příspěvků z oblasti aplikace kontaktních čoček a rádi 
bychom též iniciovali modernizaci elektronického archivu časopisu. 

Letošní rok nebude volebním „pouze“ pro Evropu, ale též pro oční 
optiku a optometrii. Dovoluji si členy SČOO pozvat k důležitým volbám 
do představenstva Společenstva českých optiků a optometristů, které 
se uskuteční na konci června, během volební valné hromady SČOO.

Na závěr mi dovolte poděkovat za spolupráci šéfredaktorům 
České oční optiky, se kterými jsem měl možnost poslední čtyři roky 
spolupracovat, Věře Pichové a Aleši Sirnému. Všem čtenářům pak 
přeji spokojené zákazníky a čas na letní odpočinek.

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
předseda redakční rady
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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 
nezákonné. Redakce neodpovídá za obsah 
placené inzerce, za obsah textů externích 
autorů a za obsah zveřejněných dopisů. 

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: info@4oci.cz 

 • prostřednictvím formuláře na webových 
stránkách časopisu: www.4oci.cz
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26–29 Mgr. Matěj Skrbek, Ph.D. popisuje ve svém článku nedávný případ v rodinné optice Optik Skrbková v Jablonci 
nad Nisou, kde byli postaveni před zdánlivě banální úkol, a sice zhotovení multifokální brýlové korekce pro 
klientku po operaci šedého zákalu. Jak se záhy ukázalo, situace však byla mnohem komplikovanější, než se 
zpočátku zdálo. Jelikož klientka neměla k dispozici žádné konkrétní lékařské zprávy a v jejich optice se objevila 
poprvé, museli vycházet z anamnézy, která však byla, díky jejímu lékařskému vzdělání, poměrně obšírná 
a srozumitelná. Netradiční případ a jeho řešení je popsán od strany 26.

Vstupte 
do světla
 

Č O Č K Y  R E A G U J Í C Í  N A  S V Ě T L O

Vyzkoušejte brýlové čočky Sensity Dark už tuto sezónu. 

Více info na www.hoyavision.cz

Ztmavují se i za oknem vozidla
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Platnost úhradové 
vyhlášky a měření zraku 
optikem – prohlášení 
prezidenta SČOO

Vážení členové SČOO, kolegyně a ko-
legové, dovolte mi se vyjádřit ke dvěma 
aktuálním záležitostem, týkajících se 
našeho oboru.

Změny v úhradové vyhlášce 
a termín jejich zavedení do 
praxe očních optik

V  posledních dnech sledujeme 
zvýšený zájem médií o  změny zákon-
ných úhrad, konkrétně o  ukončení 
proplácení předpisů na brýle pracovně 
aktivnímu obyvatelstvu. Téma je popu-

listicky přitažlivé, a  tak jsou v  médiích 
uváděny různé polopravdy, vymyšlená 
čísla a  bombastické údaje, od kterých 
se samozřejmě distancujeme.

Věc se má následovně. Spole-
čenstvo mnoho let udržuje vztahy se 
státními orgány v ČR, jedná tedy také 
pravidelně s Ministerstvem zdravotnic-
tví i se zdravotními pojišťovnami. Hlavní 
orgán Společenstva, valná hromada, 
několikrát vyjadřovala svůj záměr zrušit 
předpisy pro pracovně aktivní část oby-
vatelstva a dne 24. dubna 2013 svým 
usnesením představenstvo Společen-
stva úkolovala „pokračovat v  krocích, 
vedoucích ke zrušení poukazů na brýle 
pro pacienty od 15 let do 65 let v pro-
duktivním věku, při zachování poukazů 
pro zdravotně postižené“.

Zadaný úkol jsme se snažili dlou-
hodobě prosadit, ale úhrady různých 
zdravotních prostředků jsou provázány, 
proto se zdálo nemožné prosadit změny 
samostatně pouze pro brýle. Minister-
stvo však shodou okolností urgentně 
v  roce 2018 přepracovávalo zákonné 
nastavení úhrad a my jsme tedy mohli 
do dění konečně zasáhnout a snažit se 
prosadit požadované zrušení.

Změny se pro náš obor nepodařilo 
prosadit napoprvé v hektickém procesu 
rovnou dokonale, ale na druhou stranu 
se nám podařilo stát se přímým členem 
Komise pro kategorizaci a  úhradovou 
regulaci, která má v  gesci pravidelnou 
novelizaci vyhlášky. Jelikož VZP vyplácela 
na úhrady brýlí v minulosti přibližně 60 
milionů Kč (ne stamiliony, jak bylo uvá-

 STRÁNKY SČOO autor: představenstvo SČOO

SČOO  
INFORMUJE 
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děno v médiích), což není v rámci úhrad 
závratná částka, věříme, že se nám podaří 
navrácení úhrad seniorům a  navýšení 
úhrad dětem tak, jak jsme od počátku 
návrhu změn požadovali. Zcela jistě se 
nám podaří prosadit úpravy a upřesnění 
v  konkrétním znění a  nastavení jed-
notlivých položek, které v  současnosti 
zpracováváme.

Informace týkající se zavedení změn 
úhrad do praxe očních optik jsme po-
drobně vysvětlovali našim členům na 
webu SČOO, a to jak v období přípravy 
nového zákona, tak po jeho schválení 
a  při řešení přechodného období. 
Informace jsou na webu dále k  dis-
pozici. Naleznete na něm podrobnou 
zprávu o novelizaci úhrad poukazových 
zdravotnických prostředků i  termíny 
pro uplatnění poukazů podle nového 
a  starého úhradového systému, dále 
informaci o  přechodném období na 
úhrady brýlových obrub a skel, datum 
zahájení úhrad tvrdých kontaktních 
čoček a další.

Na téma úhradové vyhlášky jsme 
také zorganizovali velmi početně navští-
venou přednášku JUDr. Jana Zahálky při 
veletrhu OPTA 2019 a  informace jsme 
během tohoto veletrhu podávali na 
stánku SČOO.

Jaký je tedy termín pro uplatnění 
poukazů podle nového a starého úhra-
dového systému a jaké je přechodné ob-
dobí na úhrady brýlových obrub a skel? 
Zjednodušeně platí to, co jsme tvrdili 
po celou dobu – poukaz, který zákazník 
v optice uplatní do 31. července 2019, 
bude proplacen podle starého systému, 
ale od 1. srpna se už postupuje podle 
systému nového.

Situace byla v  tomto směru jako 
vždy nejasná a ani státní orgány ne-

měly jasno ve věci termínu platnosti 
nového systému a přechodného ob-
dobí. Z toho důvodu jsme několikrát 
žádali Ministerstvo zdravotnictví, jako 
vrcholný orgán v této záležitosti, o zá-
vazné a právně použitelné stanovisko. 
To se nám nakonec podařilo získat. 
Nyní ho v časopise ČOO zveřejňujeme 
v plném znění, aby mohlo být v pří-
padě potřeby použito všemi kolegy 
z oboru.

Podrobnější informace naleznete 
na našem webu, pokud máte další do-
tazy, obraťte se, prosím, přímo na naši 
kancelář.

Kompetence očního  
optika v ČR

Druhou záležitostí, na kterou nás 
v  poslední době naši členové často 
upozorňují, je skutečnost, že jsou při 
různých profesních příležitostech a ško-
leních prostřednictvím ŽKČOO šířeny 
zavádějící informace o  kompetencích 
optiků, konkrétně takové, že optici 
mohou legálně provádět měření zraku 
neboli refrakce.

Uznáváme právo každého na svo-
bodu slova a nemáme v úmyslu působit 
proti jiným profesním subjektům, ale 
v tomto případě musíme pouze varovat 
všechny kolegy a  kolegyně v  našem 
oboru, aby těmto informacím nevěřili. 
Nic se nezměnilo, refrakce je dále beze 
změn a je zákonem zahrnuta pouze mezi 
kompetence optometristů.

Děkujeme našim členům za spolu-
práci a všem kolegům přejeme úspěch 
v jejich podnikání.

Václav Antonín
prezident SČOO
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Upřesňující stanovisko 
Ministerstva 
zdravotnictví ČR 
odeslané SČOO 
25. února 2019

Vážený pane prezidente, odpo-
vídám na Váš dopis ze 4.  února 2019 
ve věci upřesňujícího stanoviska 
k  předepisování a  výdeji zdravot-
nického prostředku (ZP)  – brýlí 
pro dospělé.

Zdravotnické prostředk y, 
u kterých ohlašovatel nepodá pře-
-ohlášení, či je není kam pře-ohlá-
sit, přestanou být hrazeny právě 
od 1. srpna 2019 a od tohoto data 
nebude ani možné na nepře-ohláše-
ný nebo nekategorizovaný ZP získat 
úhradu ze zdravotního pojištění. 
Poukaz u  výdejce za dosavadních 
podmínek lze uplatnit nejpozději 
do 31.  července 2019. Rozhodující je 
tedy okamžik, kdy byl poukaz pojiš-
těncem uplatněn u výdejce zdravot-
nického prostředku, tj. okamžik, kdy 
pojištěnec poukaz předloží výdejci 
a výdejce od pojištěnce poukaz pře-
vezme. Od 1. srpna 2019 nebudou 
brýle pro dospělé již hrazeny. A  to 
ani v případě, že byl poukaz vystaven 
lékařem před tímto datem. Z Vámi 
formulovaných variant je správná 
varianta a).

S pozdravem
Mgr. Pavlína Žílová
Pověřená řízením odboru  
regulace cen a úhrad
Ministerstvo zdravotnictví  
České republiky
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Beno Blachut přijel na veletrh 
OPTA v  doprovodu paní 

profesorky Brůnové. Jsou přáte-
lé a kolegové, kteří v roce 1989 
odletěli na Kubu, aby tamnímu 
systému zdravotnictví předávali 
zkušenosti s  aplikací kontakt-
ních čoček. O  třicet let později 
se oba vypravili na daleko kratší 
cestu na brněnské výstaviště, 
kde s úsměvem na tváři zdravili 
své kolegy z  oboru a  v  duchu 
pětadvacetiletého výročí veletr-
hu vzpomínali na časy minulé. 

Já mezitím trpělivě čekal, až 
bude mít Beno Blachut prostor 
i pro mě. Chtěl jsem totiž, aby 
zavzpomínal i  pro čtenáře ča-
sopisu Česká oční optika.

Váš táta byl operní zpěvák, Váš 
dědeček pracoval v továrně Wichterle 
a Kovářík. Takže tu máme umělecký 
a technický obor. Řekl bych, že jablko 
padlo hodně daleko od stromu. 
Jak jste se ocitl v optickém prostředí?
Náhoda to určitě není, spíš souhra 
okolností. Chtěl jsem na medicínu, 

kam mě ale nevzali a  udělali dobře. 
S  odstupem času vím, že bych j i 
nezvládl. Když jsem pak seděl na zu-
bařském křesle a paní doktorka, která 
zároveň učila na zdravotnické škole 
na Alšově nábřeží, se zeptala, co ko-
nečně začnu dělat, nedokázal jsem jí 
odpovědět. Měl jsem za sebou různé 
pomocné práce dělníka, skladníka 
a podobně. Nevěděl jsem, čím se mám 
živit. Tak mně začala vyjmenovávat 
obory, co všechno se na Alšáku stu-
duje, a  když řekla optiku, získaly mé 
představy pevnější obrysy. 

BENO  
BLACHUT
Mezi optikem a klientem 
by měl panovat respekt

 ROZHOVOR autor: Aleš Sirný, DiS.
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Proč vás zaujala zrovna optika?
Má maminka celý život bojovala s vidě-
ním. Měla těžkou myopii a navštěvovaly 
ji tehdejší oční kapacity, které se jí snažily 
pomoct. Takže když paní doktorka navrh-
la optiku, zavětřil jsem. Přihlásil jsem se 
na pražskou Střední zdravotnickou školu 
na Alšově nábřeží, kam jsem chodil dva 
roky a po návratu z vojny jsem zakotvil 
v optice u pana Hádka. 

Vaše práce je spojena především 
s tvrdými kontaktními čočkami. 
Kdy jste se jim začal věnovat?
Po kontaktních čočkách jsem poku-
koval od začátku. Možná to bylo tím, 
že dědeček pracoval ve Wichterleho 
továrně a moji rodiče se s Wichterlo-
vými znali. Když jsem v roce 1979 ob-
držel zprávu, myslím, že to bylo přímo 
od ředitele Národního podniku Oční 
optika Josefa Navrátila, že se v  apli-
kačním středisku kontaktních čoček 
v Mostecké ulici uvolní místo, neváhal 
jsem a přesně 3. ledna 1980 jsem tam 
nastoupil. Od té doby jsem se motal 
kolem kontaktních čoček a  brýlovou 
optiku upozadil.

Práce ve středisku kontaktních 
čoček pro Vás asi musela být dobrou 
zkušeností, že?
Ano, byl jsem mladý a měl jsem se od 
koho učit. Panovala tam ideální kon-
stelace lidí, od šéfa Pavla Treglera až po 
profesorku Brůnovou, primáře Rodného 
nebo primáře Rezka. Vzpomínám si, že 
Pavel Tregler mi tenkrát řekl: Vždycky 
přemýšlej o tom, jestli to nemůžeš udě-
lat lépe. Řekl bych, že se jedná o docela 
dobré motto i pro optický obor. Snažil 
jsem se této zásady držet. Tím pádem 
jsem při práci s  měkkými kontaktními 
čočkami přemýšlel, co by se dalo zlep-
šit, a  nakonec jsem zaměřil pozornost 
na pevné kontaktní čočky, které jsou 
dodnes alfou a omegou mé činnosti. 

Kam všude Vás praxe optika 
a optometristy zavedla?
Dvakrát jsem se mohl podívat na 
Kubu. Za tuto příležitost vděčím paní 
profesorce Brůnové a panu Navrátilovi. 
Merkuria plánovala vyvážet na Kubu 
měkké kontaktní čočky, ale pracovali 

tam jen s tvrdými kontaktními čočkami, 
tak potřebovali někoho, kdo jim předá 
zkušenosti. Vydali jsme se tam s  paní 
profesorkou v  roce 1987 a  podruhé 
v roce 1989. Působili jsme v obrovské 
klinice v Havaně. Jednalo se o bývalou 
banku, kterou tam postavili Američa-
né a  Kubánci z  ní udělali nemocnici. 
K  našemu pobytu se váže i  jedna 
vtipná historka. Ještě v  Českosloven-
sku jsem aplikoval kontaktní čočky 
profesoru Almeidovi, osobnímu lékaři 
Fidela Castra. Tehdy za mnou přišli 
z  kubánské ambasády, že si profesor 
přijede pro kontaktní čočky. Jenže v té 
době vyhořel národní podnik Ergon 
a  kontaktní čočky nebyly k  dostání. 
Profesorovi to nevadilo, prý si počká. 
Na Ruzyni přiletěl vládním letadlem, 
v Československu strávil asi čtrnáct dní 

a když pro něj někde narychlo vyrobili 
čočky, já mu je aplikoval, on nastoupil 
na letadlo a vrátil se do Havany. Když 
jsme potom byli na Kubě a na klinice 
už jsme se spřátelili s personálem, jenž 
nám vykládal i takzvané věci pod čarou, 
najednou venku přistála helikoptéra, 
otevřely se dveře a  v  nich se objevil 
profesor Almeida, mířící ke mně se slo-
vy „můj compañero“. Personál kliniky šel 
do mdlob a přemýšlel, co nám kdy řekli.

To musela být dost paradoxní 
situace. Z Vašich cest na Kubu je však 
vidět, jakou roli hraje specializace 
v oboru. Myslíte si, že tvrdé kontaktní 
čočky jsou ve Vaší praxi konkurenční 
výhodou? 
Určitě, v současnosti existuje až příliš 
očních optik a  někteří brblají, že si 

Beno Blachut vykonával funkci prezidenta SČOO v letech 2006–2014.
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lezou do zelí. Říkám jim: tak dělejte 
něco, co ostatní nenabízejí. Já takhle 
skončil u  tvrdých kontaktních čoček 
a  jsem spokojený. Baví mě sledovat, 
jak přicházejí lidé se špatným zrakem 
a pak ode mě odcházejí a vidí. To je 
příjemný pocit. Je zajímavé, že mla-
dou optickou generaci tento druh 
korekce moc nezajímá. Na druhou 
stranu je to dobře, mám jakýsi mo-
nopol (smích, pozn. red.). Akorát se 
mě pacienti ptají, kam půjdou, až to 
tady zavřu.

Nemáte nástupce?
Možná se nějaký najde. Líbí se mi, že 
se obnovuje tradice rodinných optik, 
ale u mě to nenastane. Starší syn Beno 
je dramaturgem v  opeře Národního 
divadla a  Dominik vystudoval pro-
dukci na DAMU. Jednou se mě ptal 
kolega Svaťa Graca, jestli mě to ještě 
baví. Odpověděl jsem mu, že ano, ale 
někdy toho mám nad hlavu. Na dru-
hou stranu zaplať pánbůh za to. Když 
člověk může pracovat, měl by za to být 
rád. Jakmile už nemůžete, ztratíte cíl, 
motivaci a nevíte co dál. 

Takže dál pracujete, abyste neztratil 
motivaci ráno vstát z postele?
Těch důvodů je víc. Mám určitou zod-
povědnost za lidi, kterým poskytuji 

službu. Naštěstí ke mně chodí v drtivé 
většině příjemní pacienti a  jakmile 
odcházejí a  dobře vidí, je to pro mě 
úžasná a hmatatelná motivace. Dalším 
motivačním prvkem je samozřejmě 
princip placení účtů…

To máte pravdu, principu placení 
účtů čelíme všichni. Že poskytujete 
zdravotnické služby a pomáháte 
lidem, je ale pocit k nezaplacení, ne?
Dá se to tak říct. Hlavně se ale divím, 
když ke mně někdo přijde, prohlásí – 
já vidím  – a  pak mi nepřečte první 
písmenko. To se občas opravdu stane 
a  měl jsem i  případ, kdy byl dotyčný 
řidičem kamionu. Řada lidí si totiž 
neuvědomuje, že za volantem skoro 
nevidí, a  pokud na ně někdo uhodí, 
vymlouvají se, že jezdí tam, kde to znají, 
nebo jezdí pomalu. Tak se jich vždycky 
ptám, ale ti kolem vás na silnicích po-
malu nejezdí, že? 

Zrak řidičů je palčivou problematikou, 
nedávno jsem narazil na článek 
v motoristického časopisu, který se 
tomuto tématu věnoval. Byl to článek 
z počátku šedesátých let. Za tu dobu 
se u nás ale téměř nic nezměnilo.
Naštěstí se toho v současnosti ujmulo 
několik lidí a firem, takže existuje určitá 
osvěta. Jenže řidiči si pořád neuvědo-

mují, že když v osmnácti při skládání 
zkoušek vidí, za tři roky to klidně ne-
musí být pravda. V  práci často řeším 
keratokonus – a ten může zdevastovat 
vidění i  v  průběhu dvou let. Bohužel 
neexistuje žádný systém, jenž by řidi-
čům nařizoval kontrolu zraku, teprve až 
od 65 let. Co se v tomto období děje 
se zrakem, nikoho nezajímá.

Máte pocit, že lidé na svůj zrak 
nedbají dostatečně?
Za mnou často lidé přicházejí s  tím, 
že chtějí jen brýle na čtení. Neříkejte 
jenom, odpovídám jim. Zrak je nesmír-
ně důležitý, je alfou a omegou všeho. 
Nemusíte mít čich, chuť, snad i sluch, 
s tím se už nějak poperete. Ale nevidět 
je obrovský handicap. Kolikrát jsem už 
slyšel vyprávění lidí, kteří se se ráno 
probudili a  měli černou skvrnu před 
okem. V  ten moment zjistili, že už si 
nepřečtou knihu, nevyplní složenky 
a tak dále. Proto každému odpovídám, 
neříkejte jenom.

To zní jako efektivní způsob, 
jak lidem vštípit do hlavy podstatu 
kvalitního vidění…
Základem úspěchu optiky je umění 
brýle prodat. V současnosti vám brýle 
udělá i  stroj, ale se zákazníkem jste 
pořád v přímém kontaktu, takže mu-
síte disponovat určitými verbálními 
schopnostmi. Bylo by ideální, kdyby 
z  obou stran panoval upřímný re-
spekt – klienti mě potřebují, aby lépe 
viděli. Já vás jako zákazníka potřebuji, 
protože mě živíte, ale nebudu z  vás 
dělat hlupáka, který vám nabízí jakoby 
slevu, která ve skutečnosti ne existuje. 
To by se měli lidé naučit. Žádná sleva 
není zadarmo a netuším, proč to náš 
obor nepochopil. Poskytujeme služby, 
které se týkají zdravotnictví. Ještě jsem 
nezažil, aby mi doktor udělal korunku 
se 40% slevou…

Lze se vůbec ze začarovaného 
kruhu slev vymanit?
Pevně věřím, že mladá generace na 
straně prodávajícího i spotřebitele už 
pochopila, že slevy nejsou tím pravým 
obchodním tahákem. Původně začaly 
se slevami řetězce v zahraničí, ale už 

Beno Blachut ve společnosti Ivana Vymyslického a Daniela Mrvy na veletrhu OPTA 2008.
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i  tam od toho upouštějí. My jsme si 
bohužel u lidí vypěstovali zvyk, že když 
si koupí jedny brýle, optik jim k tomu 
s nadsázkou přidá ještě další tři kusy. 
Pokud vím, že má můj klient hluboko 
do kapsy, mám občas vnitřní problém 
říci mu finální částku, ale pochlapím se, 
sdělím mu ji a on to přijme. Přeci nejde 
na něčem pracovat tři hodiny a pak za 
to nic nechtít. 

Za minulého režimu pojem sleva 
v oční optice neexistovala. V té době 
asi panovaly jiné potíže, že?
Za vlády jedné strany se člověk musel 
smířit s faktem opravdu malého výběru. 
Pokud měl v  optice známého a  měl 
štěstí, dostal se i  k  podpultovému 
zboží. Obecně jste ale přišli do optiky, 
kde jste si mohli vybrat ze čtyř modelů 
a dvou velikostí. Pro ilustraci se podělím 
o  jednu příhodu na sešlosti v  národ-
ním podniku Okula Nýrsko. Přítomen 
byl i  nějaký soudruh jakožto výrobní 
náměstek. Jedna kolegyně povstala 
a  řekla, zdali bychom mohli inovovat 
sortiment dětských brýlí. Stoupl si 
a začal na ni hystericky řvát, jak to, že 
je nespokojená, když jsou sovětští lidé 
s naším produktem spokojení. Cožpak 
si myslí, že sovětské děti jsou méně ná-
ročné než ty československé? Křičel tam 
na ni, ona si pak sklesle sedla a v duchu 
očekávala, že si pro ni v brzké době při-
jdou. Ale je to pravda, výběr sortimentu 
byl opravdu slabý. 

Tehdejší doba měla řadu chyb, systém 
zdravotnictví ale fungoval, ne?
To ano, před revolucí jsme měli perfekt-
ně propracovaný systém a  fungovaly 
i různé léčebny, například pro slabozra-
ké děti. Když už jsme se bavili o Kubě, 
tam se prováděla i radiální keratotomie. 
V  Sovětském svazu se jí intenzivně 
věnoval Svjatoslav Fjodorov, který 
tímto způsobem řešil myopii. Jednalo 
se vlastně o  předchůdce laserových 
operací a  byl s  tím hodně úspěšný. 
Radiální keratotomii zavedl i  na Kubě 
ve špičkové budově s operačními sály. 
Pamatuji si, jak mi profesorka Brůnová 
říkala, že kdybychom do ní převezli 
přístroje ze všech pražských klinik, stej-
ně bychom ji nenaplnili. Byl to skvěle 

fungující komplex, v  němž pacient 
dostal digitální kartičku a  chodil na 
jednotlivá vyšetření. Na kartičku se mu 
nahrávaly výstupy lékařů, která se strčila 
do počítače a každý doktor mohl vidět 
kompletní údaje. Lidé na Kubě neměli 
pomalu co jíst, ale zdravotní péči měli 
propracovanou.

Po roce 1989 se toho hodně změnilo. 
Kdy jste si otevřel optiku?
Jako jeden z posledních. Všichni už měli 
optiky zprivatizované a já se pořád roz-
houpával. Až když nebylo skoro z čeho 
vybírat, zaujaly mě prázdné optické dílny 
na Kozí ulici v Praze a obrátil jsem se na 
pana Navrátila. Tak jsem to vzal a  ještě 
s kolegou Frantou Jeřábkem jsme ote-
vřeli optiku. Jenže pak jsem byl nucen 
prostory opustit, protože v rámci resti-
tucí dostala objekt původní majitelka, 
která si asi myslela, že mám naftový vrt, 
a zvedala nájem. V následujících několika 
letech jsem se několikrát stěhoval, až 
jsem zakotvil v  nynějších skromných 
prostorách Polikliniky na Národní. Je to 
fajn, mám minimální náklady na provoz 
a jsem spokojený.

Usuzuji, že jste musel mít s provozem 
a stěhováním optiky hodně starostí. 
Nikdy jste si neříkal, že by možná bylo 
lepší být někde zaměstnaný?
Mnohokrát, ale pak jsem si uvědomil, 
jakou svobodu mi podnikání poskytuje. 
Mohu si nastavit pracovní dobu podle 
sebe, nadávat mohu akorát sobě a ne-
musím se s nikým konfrontovat. A také 
jsem měl obrovské štěstí na zaměst-
nance, byť v současnosti už pracuji sám.

Je pravda, že optici nechodí 
do důchodu?
No, když potkávám své stejně staré 
kolegy, tak svou práci pořád dělají. 
Předpokládám, že pokud to člověka 
stále baví, nemá důvod končit. A to platí 
i o mě – dokud mě to baví a mám pevné 
zdraví, budu pokračovat.

Za rozhovor poděkoval Aleš Sirný
foto: archiv
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CESTA BRÝLÍ 
K ZÁKAZNÍKOVI
Bude oční optik  
stále potřebný?
Na konci našeho minulého 

rozhovoru mě hned napadl 
titulek na příští číslo. Na první po-
hled se může zdát pobuřující, ale 
podívejme se na toto téma jako 
na inspiraci. Zmínili jsme, že v ji-
ných oborech je vidět návrat ke 
kořenům, zároveň pozorujeme 
technický pokrok, který by mohl 
umožnit zákazníkovi nakoupit 
brýle bez návštěvy svého očního 
optika. Z  laického pohledu se 
optika zdá být jistě sofistikova-
ným oborem, a  tak si klademe 
otázku: Je to skutečně možné? 

Pokud ano, dá se to očekávat 
v rozsahu, který by měl tradiční 
oční optiky znepokojovat? Jak 
se k takovému pokroku postavit? 
Na tyto a další otázky odpovídala 
majitelka firmy Horus Optik, op-
tička a optometristka Bc. Petra 
Andělová.

Jaké emoce ve vás vyvolává 
představa vynechání optika v cestě 
brýlí od výrobce k zákazníkovi?
Ve mně to vyvolá vlnu otázek. Proč by 
to měl náš cílový zákazník chtít, co mu 
to přinese? Poškodí nás to, nebo nám 

to naopak prospěje? Jak se připravit 
a předběhnout dobu, kdy to bude rea-
litou? V takových myšlenkách hledám 
podobnost v  jiných oborech. Hledám 
inspiraci.

Můžete uvést nějaký příklad?
Představovala jsem si změnu na trhu 
s knihami. Poté, co vznikly čtečky, začal 
prodej knih přes e-shopy a začaly vzni-
kat audioknihy. Na první pohled byly 
knihy a knihkupectví v ohrožení. Nebo 
co to udělalo s prodejem fotoaparátů, 
když do každého telefonu vsadili objek-
tiv a kameru?

 OČNÍ OPTIKA autorka: Pavla Lokajová
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Kde vidíte na trhu s knihami inspiraci pro vlastní firmu?
Neříkala bych tomu přímo inspirace, ale jakési poučení, že 
i  když se může zdát, že vás vývoj může ohrozit, vždy je co 
vymyslet. Všimla jsem si, že knihkupectví, která šla cestou 
nízkých cen a vysokých slev, spíše zanikla, ale ta knihkupectví, 
která investovala do zpříjemnění atmosféry obchodu, do svého 
prostoru začlenila možnost posezení s kávou, personál rozu-
mí knihám, pořádá workshopy pro své zákazníky, přidala ke 
kamennému obchodu e-shop, prosperují dál. Knihy samotné 
jsou krásnější než dříve a rozhodně nejsou levné.

Takže s nadsázkou řečeno, budete také vařit kávu?
Vy to zjednodušujete, ale proč ne? Už jsme vyslechli na před-
náškách pro optiky, že zákazník, který v průběhu návštěvy oční 
optiky dostane teplý nápoj, investuje do svých brýlí o deset 
procent více než bez teplého nápoje. A navíc je to skutečně 
pozorné chování k zákazníkovi.

Myslíte si, že skutečně bude možné optika  
při nákupu brýlí vynechat? 
Ano, vždyť už vidíme, že je to možné. Můžeme diskutovat 
o kvalitě a úrovni, ale nákup brýlí bez optika už existuje.

Vezmeme-li to z pohledu tradiční kamenné optiky, 
je čeho se obávat?
Bát se nesmíme nikdy, ale já tento vývoj beru s respektem. 
Věřím, že v budoucnu on-line nákup brýlí zaujme i náročnější 
zákazníky než dnes. Že se podělíme s další konkurencí o zá-
kazníky. Věřím tomu, že on-line nákup brýlí bude atraktivní, 
a tak se zaměřujeme především na naše chování, abychom 
dali zákazníkům důvod chtít chodit do kamenných obchodů 
pro brýle. 

V současnosti už internetové obchody existují, ale když 
jsem se ptala optiků, tak je za konkurenci nepovažují.
To já ano, i když ne přímo. Sleduji je, ačkoliv mají odlišného 
cílového zákazníka. To je ale jen otázka času, který potřebují ke 
svému vývoji. Dále je vidět, že sami otevírají vlastní kamenné 
obchody. Je známo, že nejúspěšnější firmy jsou ty, které kom-
binují kamenné obchody a e-shopy.

V předešlém čísle jsme se zmínili, že kamenné optiky jsou 
pro náročného zákazníka, který oceňuje odborné znalosti 
optika. Co by tedy mohlo takového zákazníka přesvědčit, 
aby dal přednost e-shopu?
Z širšího úhlu jde o to, že nákup brýlí je také u zákazníka, které-
mu záleží na výrobku, většinou racionálním rozhodnutím. Brýle 
sice vnímá jako důležité, ale stejně tak chce jet na atraktivní 
dovolenou, chce skvělé sportovní vybavení nebo nový telefon, 
a proto si přeje na nákupu brýlí ušetřit. Toto je společné pro 
všechny příjmové skupiny. A tak jeden ze zásadních důvodů, 
proč nakoupit na e-shopu, jsou dobré ceny za obruby. Dále 
si takový zákazník přeje svobodu, proto je pro něj atraktivní 
výběr obrub v rozsahu, který si žádná kamenná optika nemůže 
dovolit, a možnost nákupu bez omezení otevírací dobou.
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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
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Člověk, který chce opravdu zajímavé 
brýle, si už tedy na internetu vybere?
To záleží na tom, co myslíte pod pojmem 
zajímavé. Pokud jde o  značkové brýle, 
tak ano. Některé e-shopy nabízejí tyto 
brýle za ceny, které jsou pro koncového 
zákazníka nižší než nákupní ceny pro 
optiky. Těžší to je s obrubami od autor-
ských designérů. Ti si svoje know-how 
chrání a tím podporují strategii prodeje 
přes kamenné obchody. Takové značky 
na internetu koupíte těžko.

Když si ale vyberete obruby na dálku, 
jak víte, že vám budou sedět?
V tom bude hrát důležitou roli virtuální 
zrcadlo. V současnosti vidíme první po-
kusy takových zrcadel, ale pro zákazníka 
ještě nemají přesvědčivou hodnotu. Je 
ale jen otázkou času, kdy bude virtuální 
zrcadlo perfektní. 

Výrobci brýlí mají o spolupráci 
s očními optiky zájem, myslíte, že 
budou spolupracovat i na rozvoji  
on-line prostředí?
Určitě. Pro některé výrobce je to další 
prodejní kanál a  pro jiné jsou optiky 
zužujícím se elementem při vstupu 
na trh. Optici mají finanční limity pro 
zásobu zboží a  zároveň jejich názor 
určuje, jaké brýle zákazník při nákupu 
uvidí. Prostředí on-line je bez omezení. 
Výrobce zákazníkovi může ukázat celou 
svou katalogovou nabídku, ve všech mo-
delech a všech barvách. Poslední dobou 
můžete u některých výrobců narazit na 
první pokusy o virtuální realitu přímo pro 
koncového zákazníka.

Jak se nahradí odborné znalosti?
Ony se nenahradí, jen se zabalí do 
atraktivního edukačního videa nebo 

vznikají aplikace, na jejichž konci 
vypadne řešení v  podobě vybraného 
druhu skla. My optici víme, že takové 
video nepokryje celou problematiku, 
ale zkusme se na to podívat z  úhlu 
pohledu zákazníka. Lidé většinou 
neví, jaké mají možnosti do doby, než 
si promluví s  optikem. Proto u  svého 
počítače odpovědi na neexistující 
otázky hledat nebudou. Postačí to, co 
jim nabídne e-shop.

Víte, co mne v souvislosti  
s tímto napadá?
Vím, že existuje ještě jedna možnost. 
Zákazník přijde k  nám do kamenného 
obchodu, my mu vše vysvětlíme a on si 
to zakoupí na e-shopu. 

Přesně tak. Co vy na to?
Teď jste mě dostala. Budu muset hodně 
přemýšlet, jak se naučit rozpoznávat 
záměr zákazníka vyzvědět, ale nekoupit 
(smích, pozn. red.).

Vadí vám to?
Ne, posouvá nás to. Hlavně se těšíme na 
virtuální zrcadlo. Stejně jako e-shopům 
prospěje i nám, kamennému obchodu.

Jaké další vymoženosti  
oční optiku zatraktivní?
Kromě zmíněného virtuálního zrcadla 
má jistě budoucnost i 3D scanner obli-
čeje a 3D tisk brýlí.

Když si představíte zákazníka, který 
vyrůstá na e-shopech, jaký mu dáte 
důvod, aby si udělal čas a vyrazil 
si nakoupit brýle do kamenného 
obchodu?
Je to něco, co se těžko vytiskne na plakát, 
ale v Horusu to bereme vážně. Vždy se 
snažíme zákazníkovi předat pocit, že 
je v  centru naší pozornosti a  s  citem 
a  porozuměním mu zhotovíme brýle, 
u kterých zaručíme nejen ostré vidění, 
ale i zrakovou pohodu. Cit a porozumění 
totiž nikdo do žádné aplikace nenapro-
gramuje.

Pavla Lokajová
foto: Márton Lozsi
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Vpořadí 25. ročník Meziná-
rodního veletrhu oční opti-

ky, optometrie a oftalmologie 
OPTA se vydařil. Přední doda-
vatelé na český a  slovenský 
trh se v  profesionálním pro-
středí setkali s  očními optiky, 
představili jim nové kolekce 
brýlových obrub i  slunečních 
brýlí a seznámili je s inovace-
mi v oblasti korekčních i kon-
taktních čoček a  přístrojové 
techniky.

Poptávka po zboží oční optiky sou-
visí s pokračujícím růstem ekonomiky 
spolu se stárnutím obyvatel a  zvýše-
nými nároky na kvalitu zraku vlivem 
digitalizace společnosti. OPTA je už 
25 let místem, kam prodejci z  České 
republiky a Slovenska přijíždějí sezná-
mit se s novinkami v oboru a uzavřít 
nové kontrakty. Veletrhu OPTA 2019 
se zúčastnilo 150 vystavovatelů a za-
stoupených firem, podíl zahraničních 
účastníků přesáhl 58 %. V  expozicích 
byly k  vidění novinky 167 značek, 
především aktuální kolekce brýlových 
obrub a slunečních brýlí, dále korekční 
pomůcky, kontaktní čočky, optické 
i oftalmologické přístroje a související 
zboží. Spolupořadatelem veletrhu je 
Společenstvo českých optiků a opto-
metristů, odbornými partnery Optická 
unie Slovenska a Česká kontaktologic-
ká společnost.

Dějištěm odborného doprovod-
ného programu bylo OPTA FORUM 

v  pavilonu V. Zaslouženou pozornost 
vzbudily přednášky dvou zahraničních 
expertek. Francouzská designérka 
Caroline Abram poradila optikům, aby 
se odlišili od ostatních a zaměřili se na 
určitou skupinu zákazníků. 

Nizozemská expertka Ellen Haeser 
ve své přednášce shrnula hlavní směry, 
které ovlivňují zákaznickou poptávku 
a  vývoj v  oboru oční optiky. Trendy 
v obrubách a slunečních brýlích zasa-
dila do kontextu oděvní módy, proměn 
životního stylu i chování spotřebitelů. 
Apelovala také, aby byl kladen důraz 
na kvalitu a trvanlivost místo rychlého 
střídání trendů.

Velký zájem byl také o přednášku 
věnovanou historii československého 
designu v  oboru brýlových obrub 
a o téma legislativních novinek v sou-
vislosti s novým systémem úhrad.

Nejlepší exponáty

Do mezinárodní soutěže o  pres-
tižní ocenění TOP OPTA 2019 přihlá-
sili vystavovatelé řadu exkluzivních 
výrobků a  mnoho zajímavých tech-
nologických řešení. Odborná porota 
neměla jednoduchou práci .  Pod 
vedením předsedkyně poroty Renaty 
Nyklové bylo nominováno v pěti kate-
goriích celkem dvanáct přihlášených 
exponátů, z nichž pět získalo ocenění 
TOP OPTA. 

„Jsem ráda, že se ocenění stalo 
tradicí veletrhu OPTA, který považuji 

za nejvýznamnější český veletrh v na-
šem oboru. Tato událost je pro mne 
příjemnou záležitostí. Ráda poznávám 
nové věci, sleduji trendy a  inovace 
a jakožto členka komise mám možnost 
novinky poznat detailněji,“ uvedla Ny-
klová a popsala letošní ročník soutěže: 
„Všechny nominované produkty byly 
zajímavé, inovativní a přínosné. Nebylo 
vůbec jednoduché určit pět nejlepších. 
Základní kritéria pro hodnocení jsou 
inovativnost, originalita koncepčního 
a  konstrukčního řešení s  doloženým 
efektem, technická a  technologická 
úroveň, uživatelský komfort a design,“ 
dodala Nyklová.

Předání ocenění proběhlo bě-
hem společenského večera veletrhu 
v  prostorách Sono Centra v  sobotu 
9. března a  bohatá účast ještě více 
podtrhla a  umocnila tento mimo-
řádný úspěch vystavovatelů a  jejich 
výrobků. 

OrCam My Eye

V  kategorii Technologie v  oční 
optice zvítězilo digitální čtecí zařízení 
OrCam, přihlášené do soutěže firmou 
SAGITTA. Zařízení s umělou inteligencí 
o velikosti 60 mm a hmotnosti 22,5 g 

Jubilejní 25. ročník
VELETRHU OPTA

 VELETRHY autor: redakce
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převádí psaný text snímaný miniaturní 
HD kamerou s vysokým rozlišením do 
hlasové formy. Upevňuje se magneticky 
na stranici brýlové obruby. Rozeznává 
bankovky, čárové kódy, tváře, které 
ukládá do paměti. OrCam je vhodný 
pro všechny druhy zrakového postižení 
i všechny věkové kategorie. 

„TOP OPTA za OrCam je pro SAGITTU 
vysoké ocenění z  obchodního i  spo-
lečenského hlediska. Skutečnost, že 
se SAGITTĚ dostalo cti zařadit se mezi 
akreditované distributory špičkového 
světového zařízení s umělou inteligencí, 
které nemá na světě konkurenci, chápe-
me jako vysoké mezinárodní ocenění 
našich kvalit,“ uvedl obchodní ředitel 
Jaroslav Majerčík.

„Tím, že se Česká republika stala 
odběratelem unikátního čtecího zaří-
zení s  umělou inteligencí, se zařadila 
mezi necelé tři desítky zemí na světě, 
které mají tu výhodu, že byl do zaříze-
ní OrCam implementován její vlastní 
jazyk. Nicméně občas máme pocit, že 
být dovozcem světového unikátu na 
český trh nemusí představovat zrovna 
výhodu. Zařízení není možné porovnat 
s ničím podobným, nikdo s ním nemá 
žádné  zkušenosti  – a  jak to v  našich 
zeměpisných šířkách chodí, pochybnosti 
občas převažují nad nadšením z něčeho 
nového, co tu ještě nebylo. Jsme vděčni 
Ministerstvu práce a sociálních věcí, že 
od ledna 2019 zařadilo OrCam jako digi-
tální čtecí zařízení s hlasovým výstupem 
a poskytuje na OrCam finanční podporu. 
Zatím je však tato podpora poskytována 
pouze osobám nevidomým a prakticky 
nevidomým, přičemž ještě větší po-
moc dokáže OrCam poskytnout také 
slabozrakým. Proto se budeme snažit 
o zpřístupnění OrCam i  lidem, kteří na 
podporu zatím nemohou dosáhnout,“ 
vysvětlil Majerčík. 

JIMMY CHOO BEE/S

Vítězem kategorie Brýlové obruby 
a sluneční brýle se staly luxusní sluneč-
ní brýle JIMMY CHOO BEE/S  od firmy 
Safilo, které mají výrazné a  křišťálově 
geometricky tvarované obruby, unikát-
ně zdobené ručně broušenými krystaly 
Swarovski. Brýle jsou navíc doplněny 
o prvek kovového přívěšku CHOO, který 
je připojen ke koncovkám. 

„Brýle pro mne osobně znamenají, 
že jako firma dokážeme vyrábět výborné 
designové produkty. Firma Safilo je na 
trhu více než osmdesát let a  navazuje 
na naši historii řemeslné zručnosti. Tyto 
brýle jsou velmi populární, protože zna-
menají něco výjimečného. Jsou ideálním 
spojením umění a praktičnosti. V našem 
sortimentu je mnohem více zajímavých 
modelů. Některé extravagantnější, 
některé decentně designově laděné, 
některé naprosto univerzální,“ pronesl 
za firmu Safilo Jiří Mikulecký.

Wiggles – dřevěné  
sluneční brýle

Dřevěné sluneční brýle Wiggles 
zvítězily v kategorii Design v oční optice. 
Jsou vyráběny a  navrhovány v  České 
republice ve firmě BEKWOOD EYEWEAR/
Ondřej Bek, kde se obruby lepí z patnácti 
vrstev dřevěných dýh. Očnice brýlí jsou 
rozebíratelné díky systému L-lock a stra-
nice imitují větvičky stromů, které jim 
dávají originální nádech. Jsou použity 
vysoce kvalitní materiály a tvrzené slu-
neční čočky CR-39 s antireflexní vrstvou.

„Jako designéra mě nejvíce zajímají 
kladné i záporné zpětné vazby, se kterými 
pak mohu dále pracovat a produkt stále 
vyvíjet. Díky účasti v soutěži jsem se tak 
mohl potkat s odbornou porotou a nasbí-
rat cenné rady. Vítězství ceny TOP OPTA 
mi udělalo nesmírnou radost. Výroba brýlí 
BEKWOOD byla čtyři roky pouze zakáz-
ková, ale v současnosti prodáváme brýle 
v Plzeňském kraji i  Středočeském kraji, 
přičemž z veletrhu jsme si odvezli kon-
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pro vynikající
stabilitu čoček1 

Torické kontaktní čočky 
od CooperVision® s

Optimised Toric Lens
Geometry™.

PTIMALIZOVÁNO

1. Hamed Momeni-Moghaddama et al.: Comparison of fitting stability 
of the di erent so toric contact lenses. Contact Lens & Anterior Eye, 

Vol. 37 No.5, říjen 2014. Optimised contact lens geometry 
vykazuje vynikající stabilitu spolu s nejnižší rotací kontaktních čoček 

v porovnání s jinými systémy stabilizace.
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takty na optiky, se kterými bychom rádi 
spolupracovali,“ plánuje Ondřej Bek, jenž 
prohlásil, že největší cílovou skupinou 
jsou koncoví zákazníci ve věku 30–50 let. 

„Brýle kupují nejen kvůli materiálu, 
ale také zajímavým designům nebo 
možnosti brýle navrhnout přímo na míru. 
Existuje také možnost vypálení přezdívek, 
log, jmen nebo číslic na vnitřní stranu 
stranice. Každý zákazník od nás dostává 
také certifikát, kde je popsaný celý náš 
příběh výroby. dodal Bek na závěr.

Povrchová úprava  
X-tra CLEAN

Firma Rodenstock v  přihlášce pro 
kategorii Brýlové čočky, jejich úprava 
a zušlechtění uvedla, že se jedná o povr-
chovou úpravu, která posouvá standardy 
oční optiky. Extrémně hladký povrch 
čoček zabraňuje ulpívání vody, prachu 
a nečistot. Pokud se čočka někdy ušpiní, 
lze ji snadno vyčistit bez toho, aby na jejím 
povrchu zůstaly jakékoli šmouhy, brýle tak 
zůstávají dlouhodobě čisté. 

„Jedná o povrchovou úpravu, která 
významně zlepšuje vlastnosti čočky 
a  přispívá tak k  maximálnímu pohodlí 
při nošení. Uživatelé brýlí vyžadují čisté 
brýle nejen proto, aby vypadali skvěle, 
ale také proto, aby co nejlépe viděli. 
Požadavek na brýlové čočky s povrchem 
zabraňujícím usazování prachu a s jed-
noduchým čištěním hraje pro všechny 
nositele brýlí důležitou roli a řadí se mezi 
čtyři nejčastější nároky vyžadované od 
prémiových čoček,“ vysvětlil Libor Pivoň-
ka, product manager firmy Rodenstock. 

„Dalším požadavkem kromě snadné-
ho a rychlého čištění je i to, aby povrch 
čoček zabraňoval ulpívání mastnoty 
a jiných nečistot. To vše bylo potvrzeno 
testem se stovkou respondentů v  Ně-
mecku, jejž provedl nezávislý institut. 
Všichni dotazovaní potvrdili, že povrch 
je výrazně hladší a brýlové čočky lze vy-
čistit bez jakýchkoli zbývajících šmouh, 

93  %  respondentů uvedlo, že brýlové 
čočky zůstávají dlouhodobě čisté a opět 
93 % respondentů je toho názoru, že 
samotné čištění je mnohem snazší než 
s jejich stávajícími brýlemi,“ dodal.

ACUVUE® OASYS  
with Transitions™

Samozatmavovací kontaktní čoč-
ky od firmy Johnson & Johnson jsou 
prvními svého druhu a  zaslouženě 
vyhrály kategorii Kontaktní čočky. 
Díky použité technologii Transitions™ 
Light  Intelligent Technology™ se doká-
žou automaticky přizpůsobit změnám 
světelných podmínek v okolí nositele. 
Reagují na světlo a mění se z čirých na 
tmavé při přechodu ven a zpět na čiré 
při návratu do místnosti. 

Kateřina Hrebíková z firmy Johnson 
& Johnson uvedla: „Velice si vážíme 
ocenění TOP OPTA 2019. Díky našim 
inovativním produktům se nám toto 
ocenění podařilo získat již třetím ro-
kem za sebou, na což jsme velmi hrdí. 
ACUVUE® OASYS with Transitions™ jsou 
skutečně přelomovou inovací a doka-
zuje to i fakt, že byly americkým infor-
mačním portálem TIME zařazeny mezi 
nejlepší vynálezy roku 2018. Kontaktní 
čočky pomáhají klientům zvládnout 
stresující vliv, který na jejich oči může 
mít jasné světlo. Dá se říci, že s vývo-
jem tohoto produktu byla vytvořena 
a  nadefinována zcela nová kategorie 
kontaktních čoček, které klientům 
neposkytují pouze korekci zraku, ale 
zároveň redukují množství světla, které 
dopadá do oka. 

Sedm statečných 
aneb je potřeba myslet 
na budoucnost

Veletrh OPTA je společenskou a ob-
chodní událostí, shoduje se sedmička 

služebně nejstarších vystavovatelů. 
Firmy 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., a SOVER, spol. 
s  r.o., nechyběly na žádném z  dosud 
uskutečněných pětadvaceti ročníků 
veletrhu. V  podstatě jde o  čtvrt sto-
letí nepřetržité účasti. Co tedy těch-
to sedm statečných firem přimělo 
k tomu, aby nevynechaly jediný ročník?

„Náš majitel vždy cítil, že pokud 
má být úspěšný, musí být blíž k lidem. 
Proto je pro něj důležité prezentovat 
produkty v prostředí veletrhu,“ vysvětlil 
za firmu AMBG obchodní manažer 
Luboš Nerad. Premiérový ročník OPTA 
v roce 1995 byl vůbec první veletržní 
akcí se zaměřením na obor optiky 
a  oftalmologie. V  předchozích letech 
se podobné akce konaly v  hotelích, 
takže přesun do výstavních pavilonů 
byl vítanou změnou.

„Po výstavách ve Špindlerově Mlýně 
v hotelu Arnika to bylo oživení. Byli jsme 
rádi, že se i  v  České republice někdo 
profesionálně a  na úrovni ujal naší 
branže,“ zavzpomínal jednatel firmy 
MI.OPTICS Jiří Kaiser.

V  polovině devadesátých let oží-
valo brněnského výstaviště speciali-
zovanými veletrhy a OPTA byla jedním 
z  mnoha nových akcí. Zájem z  řad 
vystavovatelů byl obrovský, změna 
prostředí z hotelových a konferenčních 
sálů do prostoru veletržního pavilonu 
byla přijata s nadšením.

„Na ta léta vzpomínám s nostalgií. 
Panovala jiná doba a všichni jsme byli 
zvědaví, jak bude první ročník vypadat,“ 
uvedl Pavel Šebík ze firmy SOVER.

„Na první ročník veletrhu si vzpo-
mínám pouze matně. SAGITTA byla 
v  začátcích, bojovala s  existenčními 
problémy. I minimální velikost stánku 
pro nás tenkrát znamenala velkou 
finanční zátěž, ale účast na výstavě 
jsme považovali za příjemnou povin-
nost,“ poznamenal její obchodní ředitel 
Jaroslav Majerčík.

Účast na veletrhu má pro řadu firem 
společenský i  obchodní význam. Spo-
lečnost Johnson & Johnson si klade za 
cíl představit na každém veletrhu OPTA 
nové produkty.

Telefon: +420 777 358 089
 +420 376 346 208
E-mail: personal@rodenstock.cz

Přední německý výrobce brýlových čoček a obrub, firma 
Rodenstock, hledá posilu do svého týmu na pozici 

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
pro brýlové obruby Porsche Design a Rodenstock 
pro Moravu a východní Čechy.

• MÁŠ ZKUŠENOSTI S PRODEJEM OBRUB A OCENÍŠ  
OPRAVDU KVALITNÍ BRÝLE?

• LÁKÁ TĚ PRACOVAT PRO PŘEDNÍ ZNAČKU V OBORU? 
• RÁDI TĚ POZNÁME, OZVI SE NÁM.

JSI OČNÍ OPTIK NEBO 
OPTOMETRISTA? 
Firma Rodenstock se neustále rozvíjí a roste,
a proto i pro Tebe bude mít v budoucnu
volnou pozici. Je jedno odkud jsi.

POŠLI NÁM SVŮJ ŽIVOTOPIS 
A VYUŽIJ SVOJI ŠANCI.
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„Na veletrh přicházíme s novinkami 
nebo inovacemi, abychom zákazníkům 
ukázali, že stále postupujeme dopředu. 

Veletrh OPTA vnímáme nejen jako tra-
dici, ale i  jako nejdůležitější optickou 
událost v  České republice, během 

níž máme možnost ukázat novinky 
a  potkat zákazníky mimo běžné pra-
covní prostředí,“ vysvětlila postoj firmy 
 Johnson & Johnson obchodní koordi-
nátorka Kateřina Hrebíková.

Pro řadu vystavovatelů je účast na 
veletrhu součástí obchodní politiky. 
Firmy, které datují svůj vznik na počátek 
devadesátých let, si premiérový veletrh 
nenechaly ujít a  některé z  nich mají 
návštěvu brněnského výstaviště nadále 
zahrnutou do svého jarního programu, 
jako třeba INTEROPTIC.

„Vracíme se, protože veletrh OPTA 
bereme jako nedílnou součást našeho 
obchodu a chceme ukázat naše tváře, 
kdo jsme a kdo co děláme,“ řekl obchod-
ní zástupce INTEROPTIC Pavel Pacek.

V neposlední řadě je to i firma Ome-
ga Optix, s jejímž logem se návštěvníci 
setkávají už od prvního ročníku.

„Upřímně jsem se víc změnil já než 
OPTA,“ smál se generální manažer firmy 
Omega Optix Martin Cullen a pokračo-
val: „Podle mého názoru nemění koncept 
a termín konání spadá do začátku sezo-
ny, což je velmi důležité. Navštívil jsem 
řadu podobných veletrhů ve střední 
a východní Evropě, a přestože některé 
byly čas od času větší, svou úroveň si 
neudržely. OPTA si však drží úroveň 
a  naše účast je důležitá, jsme českou 
firmou, proto dává smysl, abychom tu 
vystavovali,“ dodal Cullen.

Výstavnický obor prošel v průběhu 
pětadvaceti let zásadními změnami, 
ovlivněnými nástupem internetu i hospo-
dářskou krizí. Řada veletrhů toto divoké 
období neustála, ale OPTA funguje dál. 
Neznamená to ovšem, že by bylo vhodné 
usínat na vavřínech. Je nutné reagovat na 
okolní změny a potřeby zákazníků, s čímž 
souhlasí i Luboš Nerad z firmy AMBG. 

„Opticky obor se díky veletrhům po-
zvedl, ale v současnosti cítím určitou stag-
naci vývoje. Je důležité, abychom všichni 
přemýšleli o tom, co je nutné udělat pro 
to, abychom sem dostávali další návštěv-
níky a vystavovatele. A tím myslím, aby se 
nad tím zamysleli lidé z oboru výstavnictví, 
ze společenstva i z řad nás vystavovatelů,“ 
dodal na závěr Nerad.

redakce
foto: Jiří Zach

Veletrhu OPTA se zúčastnilo 150 vystavovatelů.

K vidění bylo 167 značek, především z kolekce brýlových obrub.

Zástupci sedmi firem, které nechyběly na žádném z ročníku veletrhu.
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Když se Caroline Abram 
ocitla na rozcestí a zvažo-

vala, čím se bude živit, sehráli 
v  jejím životním rozhodnu-
tí klíčovou roli rodiče. Jako 
dcera optičky a  oftalmologa 
zvolila práci v  rodinné optice 
v  Dakaru a  ze senegalského 
hlavního města se vypracova-
la na uznávanou designérku 
brýlových obrub s kamennou 
optikou v Paříži a zastoupením 
po celé Evropě i  na dalších 
kontinentech.

Ambiciózního člověka většinou 
zajímá jen velikost díry, kterou do světa 
udělá. Caroline Abram však neměla 
designérské ambice s  mezinárodním 
přesahem. Pracovala v  rodinné optice 
a design ji přitahoval jen jako koníček. 
Bavila se navrhováním šperků a  brýlo-
vých doplňků, jenže poptávka po její 
autorské tvorbě rostla.

„Bavilo mě upravovat obruby, dávat 
jim nový design a  zkrášlovat je. Pořád 
jsem to ale brala jako hobby ke své práci 
v optice. Byla jsem plachá a nenapadlo 
mě založit vlastní značku,“ vyprávěla 

Abram o  své počáteční skromnosti. 
Jenže její talent se doslova odrážel 
v brýlových obrubách a lidé její produkty 
vyžadovali. A  tak Abram založila firmu 
Filao, získala prestižní ocenění a v Dakaru 
zaměstnala tým žen, který ji s výrobou 
pomáhal. 

„Navrhováním jsem se bavila a  že-
nám jsem chtěla zprostředkovat pestrou 
nabídku. Zjistila jsem totiž, že brýle si ku-
pují hlavně ženy nad padesát let, já si ale 
dala za cíl, aby je kupovaly bez ohledu na 
věk. Nemyslím si, že je důležité vypadat 
mladě, ale hlavně dobře,“ pokračovala 

BRÝLE JSOU 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  
MÓDNÍ DOPLNĚK

 ROZHOVOR autor: Aleš Sirný, DiS.



23 

Abram, která se přestěhovala do Paříže, 
otevřela vlastní optiku a  rozšířila své 
portfolio i do okolních států.

„Pořád ale stojím u celého procesu 
navrhování, výroby, dělám si sama 
účetnictví a navštěvuji veletrhy,“ uvedla 
Abram, která navštívila i  veletrh OPTA 
a  poskytla rozhovor časopisu Česká 
oční optika.

Vaše kolekce připomínají brýle 
z padesátých a šedesátých let. 
Je to Váš zdroj inspirace?
Nejsem si úplně jistá, jestli bych to 
období měla určit jako zdroj inspirace, 
každopádně jsem přesvědčená, že ženy 
i  muži byli v  té době více elegantní 
a kladli důraz na způsob, jakým se oblé-
kali. Všechno muselo být perfektní a la-
dit a tahle myšlenka se mi líbila. Mám 
ráda, když do sebe všechno zapadá. 
V současnosti se nacházíme v éře džínů 
a  trendem je být neformální. Přesto 
i s tak malou věcí jako brýlové obruby 
můžete alespoň částečně okusit dobu, 
kdy všechno dokonale ladilo.

Co je tedy Vaším hlavním 
zdrojem inspirace?
Jsem to hlavně já, mé nálady, pocity 
a  barvy, které nosím. Odjakživa jsem 
měla ráda hodně barev. I  když móda 
nebo mé okolí tíhlo, řekněme, ke kon-
krétní barvě, já se řídila tím, co cítím. 
Inspiraci nacházím i v architektuře, mu-
zeích a podobně. Spíše než v abstrakt-
ním designu ji hledám v  konkrétních 
objektech, takže se mohu inspirovat 
i lžící, nožem nebo lampou.

Takže se řídíte tím, jak se 
v danou chvíli cítíte? 
Přesně, podle toho, jak se cítím. Když 
jste mladí, musíte zapadnout do urči-
té skupiny, někam se zařadit. Snažíte 
se pochopit, kdo jste, kdo jsou vaši 
přátelé. Já bývala punková, ale tajně 
jsem poslouchala Madonnu, Micha-
ela Jacksona nebo Georga Michaela, 
takže jsem nikdy stoprocentně neza-
padala do nějaké škatulky. To stejné 
platí i  o  mých obrubách. Nemusejí 
padnout každému zákazníkovi nebo 
oční optice, která by je prodávala. Buď 
člověka osloví, nebo ne. Nezaměřuji 

se proto jen na konkrétní druhy optik, 
ale snažím se obruby nabízet širokému 
portfoliu očních optik.

Korespondují Vaše obruby 
s aktuálními módními trendy?
Než se do módy vrátily brýle s velkými 
obroučkami, už jsem je dávno vyráběla. 
Nebo jsem před pěti lety pracovala s růz-
nými barevnými kombinacemi a lidé mě 
o ně žádají teprve teď. Já jim musím od-
povídat, že jde o staré návrhy a už pracuju 
na nových. Každopádně to znamená, že 
není zrovna ideální být příliš napřed. Nad-
časové brýle se příliš dobře neprodávají, 
lidé chtějí to, co je zrovna v módě.

Znamená to, že se raději držíte 
konceptu jít s dobou?
Víte, každý designér musí prezentovat 
modely, které teprve přijdou do módy. 
Ačkoliv se nebude jednat o  nejpro-
dávanější produkty a  velké peníze 
na nich nevyděláte, prezentujete je 
veřejnosti a  možná tím změníte její 
uvažování a způsobíte novou módní 
revoluci. 

Jak se tedy vyrovnáváte s touhou 
mít nadčasové kolekce a zároveň 
reagovat na aktuální trendy?
Musíte najít ideální cestu mezi návrhem 
něčeho, co se bude dobře prodávat, 

Brýlové obruby upoutají pozornost více než obuv nebo kabelka. Caroline Abram proto 
zastává názor, že jsou brýle nejdůležitější módní doplněk.
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a něčeho nadčasového, co bude skvěle 
vypadat. Mou práci sleduje dost lidí, 
takže mě třeba osloví optici a  řeknou, 
že si konkrétní kolekci třeba nekoupí, ale 
ať jim dám trochu času a pak si ji pořídí 
a bude o ni zájem.

Máte ve své nabídce i nějakou kolekci, 
o které jste přesvědčená, že ještě 
nenastal její čas?
Mám, ale musím říct, že lidé mi věří 
a kolekce se jim líbí. To mě překvapuje, 
protože si myslím, že kolekce je svým 
designem trochu napřed. S nadsázkou 
řečeno mohu udělat řadu zvláštních 
návrhů a  některým lidem se to bude 
stále líbit. 

Na čem si při navrhování brýlových 
obrub zakládáte?
Snažím se, aby lidé pochopili, že brýle 
nejsou jen zdravotní pomůcka, ale 
i módní doplněk, jenž je stejně důležitý 
jako například obuv nebo kabelka. Že 
jde o doplněk, který „máme neustále 
na očích“. Uvedu příklad. Kamarád 
vám dohodí rande s neznámou sleč-
nou. Ona se doma důkladně připraví, 
nalíčí, obleče, zkrátka udělá maximum 
pro to, aby na vás udělala dojem. Pak 
jdete do restaurace, kde si odloží ka-
bát, kabelku a nohy s elegantní obuví 
schová pod stůl. Jediné, co vidíte, jsou 
ty hrozné obruby, které nosí už deset 
let. Tím pádem veškerá její snaha přišla 

vniveč, protože během jídla, popíjení 
a povídání vidíte jen ty brýle. Tím chci 
říct, že brýle jsou nejdůležitější módní 
doplněk a  svým zákazníkům se to 
snažím vysvětlit.

Nemáte ale strach, že jedinečný 
design může pod tíhou globalizace 
vyprchat?
To si nemyslím, naopak vzniká čím dál víc 
stylů a designů. Lidé inklinují k rozmani-
tosti víc než kdy dřív. V minulosti si mohli 
vybírat například jen z malých hranatých 
obrub. V současnosti mají na výběr nej-
různější kombinace všemožných tvarů. 
Jdeme z  extrému do extrému a  malé 
obruby střídají ty velké.

Jaké velikosti obrub dáváte  
přednost vy?
Ráda pracuji na velkých obrubách, ale to 
se může změnit. Evoluce se týká všech 
produktů. Dnes navrhuji velké brýle, ale 
zítra můžu vymýšlet decentní design. Nic 
není pevně dané – můžete navrhnout, 
cokoliv vás napadne. Vždy se najdou 
lidé, kterým se trefíte do vkusu a budou 
vaše brýle s  radostí nosit. Nejsme tak 
jedineční, že by se každému člověku na 
světě líbilo něco jiného. Cit pro módu 
má řada lidí stejný.

Za rozhovor poděkoval Aleš Sirný
foto: Opta Filao
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Vnedávné době jsme byli na 
našem pracovišti postave-

ni před zdánlivě banální úkol, 
a  sice zhotovení multifokální 
brýlové korekce pro klientku 
po operaci šedého zákalu. Jak 
se záhy ukázalo, situace však 
byla mnohem komplikovanější, 
než se zpočátku zdálo. Jelikož 
klientka neměla k  dispozici 
žádné konkrétní lékařské zprá-
vy a  na našem pracovišti se 
objevila poprvé, museli jsme 
vycházet z  anamnézy, která 
však byla, díky jejímu lékařské-
mu vzdělání, poměrně obšírná 
a srozumitelná. Se souhlasem 
klientky se pokusím na násle-
dujících stránkách představit 
tento zdánlivě netradiční případ 
a jeho řešení.

Vstupní údaje

Paní ve věku 74 let uváděla, že je od 
dětství tupozraká na levé oko a vždy po-
užívala korekci hypermetropie. Také ví, že 
levé oko mělo vždy vyšší hodnotu refrakční 
vady, ale přesné dioptrické hodnoty bohu-
žel nejsou známy. V brýlové korekci patrně 
nosila stejné hodnoty na pravém a levém 
oku (poslední hodnoty před operací še-
dého zákalu +2,0 D na obou očích s adicí 
2,0 D, přičemž levá čočka plnila spíše funkci 
„vývažné“). Mezi 60. a 72. rokem věku také 
používala blíže nespecifikované kontaktní 
čočky v  hodnotách (pravděpodobně) 
+2,0 D na pravém a +6,0 D na levém oku. 
V brýlích prý plnou korekci nikdy nesnesla. 
Až doposud by se jednalo o poměrně běž-
ný případ amblyopie zanedbané v dětství. 
Věci však nabraly poměrně dramatický 
spád po operaci šedého zákalu.

Komplikovaná operace 
katarakty

Kolem 70. roku věku se u  klient-
ky začaly stupňovat potíže spojené 
s  progresí šedého zákalu. Dokonce 
uváděla diplopii, patrně monoku-
lární povahy. V  72 letech bylo tedy 
přistoupeno k operaci šedého zákalu. 
Jako první bylo zvoleno pravé, tedy 
vedoucí oko s  nižší refrakční vadou. 
Původně plánovaná fakoemulzifikace 
se však nezdařila. Podle všeho došlo 
ke komplikacím při implantaci zadně-
komorové nitrooční čočky, které byly 
doprovázeny akutním glaukomovým 
záchvatem a  výrazným makulárním 
edémem, což vyžadovalo hospitali-
zaci, iridotomii a následné provedení 
pars plana vitrektomie s  implantací 
předněkomorové nitrooční čočky 

KAZUISTIKA 
Multifokální korekce 
amblyopického 
anizometropa  
po komplikované 
operaci katarakty

 OPTOMETRIE autor: Mgr. Matěj Skrbek, Ph.D.
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cca dva měsíce po prvotní operaci še-
dého zákalu. Na základě tohoto vývoje 
bylo ustoupeno od operace katarakty 
na levém oku. Výsledkem však byl, 
zejména vzhledem k  přetrvávajícímu 
edému sítnice, výrazně snížený vizus 
pravého, tedy dominantního oka, a to 
i přes snahu o jeho korekci. 

Během následujících necelých dvou 
let tak byla paní odkázána na vidění, kte-
ré spočívalo v používání korekce levého, 
tedy amblyopického oka. V  průběhu 
této doby (alespoň podle subjektivního 
pozorování klientky) byla zraková ostrost 
s  korekcí u  levého, tedy amblyopické-
ho (!) oka lepší než u oka pravého a ne-
ustále se zlepšovala. Bohužel toto tvrzení 
nelze zcela podložit objektivními daty, 
nicméně případy, kdy po ztrátě nebo 
výrazném zhoršení vidění u  původně 
vedoucího oka dochází k postupnému 
zlepšování vizu tupozrakého oka, po-
psány jsou [1] a  ve své stávající praxi 
jsem se s  několika takovými případy 
setkal. Teprve po stabilizaci pravého oka 
necelé dva roky od pars plana vitrekto-
mie se začalo uvažovat o finální korekci 
pravého oka a  klientka přišla na naše 
pracoviště s jednoznačným cílem – chci 
multifokální brýle!

Vyšetření refrakce

Prvním nezbytným krokem k tomu, 
aby bylo možné reálnost zhotovení 
multifokální brýlové korekce posoudit, 
bylo komplexní optometrické vyšetření 
refrakce. Naturální vizus pravého oka 
byl 0,4, levého 0,16, binokulárně do-
konce jen 0,3! Subjektivní monokulární 
korekce (která kupodivu nebyla příliš 
odlišná od objektivního přístrojového 
měření) a  binokulární refrakce meto-
dou MKH do dálky a testy s centrálním 
fúzním podnětem na bázi negativní 
polarizace do blízka přinesla v tabulce 1 
uvedené výsledky:

Zraková ostrost na počítačovém 
optotypu s  bezpatkovými písmeny či-
nila s korekcí do dálky +1,0+ u pravého 
a  –0,7–  u  levého oka, binokulárně pak 
pouze 0,9, což lze přičíst za vinu nega-
tivnímu působení poměrně velké anizo-
metropie a anizeikonie. Ještě výrazněji 
se lišilo minimum legibile s korekcí do 

blízka (vpravo 0,8, vlevo 0,32 a binoku-
lárně 0,8 slabě), kdy se patrně a podle 
očekávání projevila zhoršená morfosko-
pická rozlišovací schopnost levého tupo-
zrakého oka. Binokulární testy při korekci 
1,0 pD eso a 1,75 pD pravostranné hypo 
úhlové odchylky fixace poukazovaly 
na prakticky stoprocentní neměnnou 
prevalenci pravého oka, avšak poměrně 
dobrá výbavnost stereostestů potvrdila 
existující jednoduché binokulární vidění. 
Jen pro úplnost dodejme, že binokulár-
ní testy do blízka s  centrálním fúzním 
podnětem na bázi negativní polarizace 
vykazovaly exodeviaci 6,0 pD, která je 
v pozdějším věku celkem očekávatelná, 
až běžná [1, 2].

Varianty řešení

Výsledek lze tedy shrnout tak, že 
jsme měli co do činění s  poměrně 
velkou mírou hypermetropické anizo-

Sféra Cylindr Osa Prizma Báze Add

Pravé oko +3,25 –1,5 108 1,0 120 2,5

Levé oko +7,75 –1,25 30 1,0 300 2,5

tab. 1  Výsledek refrakčního vyšetření (plná binokulární korekce).
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metropie při zachovaném binokulárním 
vidění, avšak s  určitou mírou binoku-
lární inhibice. Té bezpochyby nepřispí-
vala jednak nemalá, brýlovou korekcí 
vyvolávaná anizeikonie a  také odlišná 
kontrastní senzitivita a vůbec barevné 
vnímání vjemu vzhledem k přítomnosti 
katarakty na levém oku. Příjemněji 
klientka hodnotila vidění při absenci 
korekce levého oka. Na druhou stranu 
je třeba přihlédnout k poměrně slušné 
korigované zrakové ostrosti levého 
oka, bereme-li v potaz jeho předchozí 
tupozrakost a navíc přítomnost šedého 
zákalu. Bylo třeba zvolit vhodný a reál-
ný způsob řešení korekce. Nabízely se 
následující varianty.

„Habituální“ brýlová korekce, na 
kterou byla k lientka zvyklá z  dob 
již před operací, tedy plná korekce 
pravého (dominantního) oka a  levé 
oko ponechat buď zcela bez korekce, 
anebo se sférickým ekvivalentem, 
odpovídajícím hodnotám vpravo. Tato 
varianta by jistě neměla způsobovat 
potíže s  arteficiální heteroforií, vzni-
kající při mimoosých pohledech skrze 
anizometropickou korekci. Zřejmě by 
bylo snazší si na ni zvyknout, neboť 
klientka žila takto korigovaná již od 
mládí. Na druhou stranu je třeba vzít 
v potaz všechna možná úskalí multifo-
kální korekce u de facto jednookého 
jedince, navíc tímto způsobem bezpo-
chyby dojde k opětovnému „pohřbení“ 
postupné „emancipace“ levého oka 
v rámci binokulárního vidění, ke které 
v průběhu předchozích dvou let bez-
pochyby došlo.

Plná binokulární brýlová korekce. 
Tato varianta by zcela určitě vyžadovala 
použití individuálních multifokálních 
brýlových čoček nejmodernější pro-
venience, u  kterých by bylo možné 
alespoň doufat v  určité potlačení 
nežádoucích efektů nutně vznikající 
anizeikonie a  dramaticky odlišného 
zkreslení periferních oblastí pravé a levé 

brýlové čočky, nehledě na indukovaný 
odlišný vertikální prizmatický účinek 
kolem 4,5 pD při pohledu zónou do 
blízka. Kromě finanční nákladnosti, kte-
rou tato varianta znamenala a která pro 
klientku nebyla schůdná, by se jednalo 
o krok do neznáma, jelikož klientka ni-
kdy plnou binokulární korekci nenosila. 
Na druhou stranu by toto řešení mohlo 
mít pozitivní efekt ve snaze udržení 
levého oka v co nejplnohodnotnějším 
binokulárním vidění.

Třetí možností bylo využití klientči-
ných zkušeností s kontaktními čočkami 
a pokusit se pomocí kombinace mul-
tifokálních brýlí a  kontaktní čočky na 
levém oku eliminovat nežádoucí efekty 
anizeikonie a  arteficiální heteroforie, 
které by při plné korekci v brýlích ztě-
žovaly adaptaci. Tento způsob korekce 
navíc umožňuje vcelku bez rizika otes-
tovat vhodnost opětovného zapojení 
plně korigovaného tupozrakého oka 
do binokulárního vidění.

Brýle a kontaktní čočka

Po konzultaci s  k lientkou bylo 
i  s  ohledem na finanční požadavky 
přistoupeno ke třetí variantě. Optimál-
ní hodnota kontaktní čočky pro levé 
oko byla s ohledem na hodnoty ver-
tex distance stanovena na +5,5 D. Po 
provedení dalších měření, nezbytných 
k volbě správného typu, byla naapli-
kována měsíční silikon-hydrogelová 
čočka a po určité době adaptace bylo 
opět provedeno refrakční vyšetření 
s  cílem stanovit přesnou brýlovou 
„dokorekci“ (tab. 2).

Výhodou možnosti „doměření“ 
refrakce tímto způsobem je elimina-
ce negativního vlivu jednak optické 
anizeikonie (nyní na testech nebyla 
prokázána), vyvolané různým vlastním 
zvětšením pravé a levé brýlové čočky, 
a také odlišného prizmatického zatížení 

pravého a  levého oka při mimoosém 
pohledu, které (byť při optimálním 
nastavení zkušební obruby pro PD 
i výšku vpravo i vlevo zvlášť) nelze zcela 
vyloučit, což má zásadní efekt přede-
vším na výsledek binokulární refrakce. 
Bylo možné zpřesnit hodnoty úhlové 
odchylky fixace do dálky (nyní 0,5 pD 
eso a 2,75 pD pravostranné hypo) i de-
viace do blízka (4,0 pD exo). Stereopse 
nadále zůstávala dobře výbavná, a  to 
kupodivu bez latence i  při odebrání 
prizmatické složky (která nakonec 
nebyla realizována), i  když výrazná 
prevalence pravého oka pochopitelně 
přetrvávala. Subjektivně byl tento způ-
sob korekce při vyzkoušení v  pohybu 
hodnocen kladně a dokonce lépe, než 
když byla kontaktní čočka z levého oka 
sejmuta, kdy docházelo k alternaci, resp. 
útlumu jeho vjemu.

Realizace korekce

Na základě výše uvedeného jsme 
přistoupili ke zhotovení multifokálních 
brýlí. Pro volbu produktu byl mj. klíčo-
vý faktor, jestli je zachována symetrická 
konvergence, či nikoliv, jinými slovy, 
zda bude nutné volit čočku, u  které 
lze individuálně upravit inset, nebo 
zda bude možné použít standardní 
produkt. Naštěstí se potvrdilo, že k sy-
metrické konvergenci dochází, takže 
jsme i  na základě ekonomických po-
žadavků klientky zvolili produkt, řekně-
me, standardní kategorie (multifokální 
čočka sice vyráběná free-form techno-
logií, ale bez jakékoliv individualizace 
a  personalizace) měkčího designu 
s delším koridorem a v zabarvovacím 
provedení, které mělo řešit značnou 
citlivost na oslnění pravého oka. Ob-
ruba byla vybrána tak, aby co nejlépe 
splňovala parametry „normohlavy“ 
daného výrobce.

Vydání a vyzkoušení 
korekce

Zhruba po týdnu byly brýle zho-
toveny a  klientka byla vyzvána, aby 
je přišla převzít a  vyzkoušet s  poža-

Kont. čočka Zkušební brýlová obruba

sféra sféra cylindr osa prizma báze add

Pravé oko – +3,25 –1,5 108 1,4 100 2,5

Levé oko +5,5 +2,75 –1,25 30 1,4 280 2,25

tab. 2 Výsledek refrakčního vyšetření v kombinaci kontaktní čočka a zkušební brýlová obruba.
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davkem, aby byla nasazena čočka na 
levém oku. Předání proběhlo opět ve 
vyšetřovacím křesle, kdy byla ověřena 
jednak zraková ostrost do dálky i blíz-
ka a  jednak zda stále při použití brýlí 
a  kontaktní čočky zůstává zachován 
simultánní vjem a  stereopse. To se 
potvrdilo přesně v  takovém rozsahu, 
jak bylo odzkoušeno prve. Jelikož se 
jednalo o  prvonositelku progresivní 
korekce (před operací používala pouze 
bifokální brýle), panovaly z obou stran, 
i  s  přihlédnutím ke všem výše uve-
deným okolnostem, určité obavy, jež 
nakonec nebyly na místě. Po nezbyt-
ných anatomických úpravách obruby 
klientka v  brýlích spokojeně odešla 
a již je podle svých slov nesundala.

Následující kontrola proběhla zhru-
ba po měsíci nošení korekce. Opět byly 
ověřeny monokulární i  binokulární 
zrakové funkce, které nadále potvrzo-
valy úspěšné a stabilizované zapojení 
levého oka do binokulárního vidění. 
Klientka korekci kvituje velmi pozitivně 
a  kombinaci kontaktní čočka – brýle 
nadále používá. Při plánovaných pra-
videlných kontrolách nositele čoček 
bude velmi zajímavé sledovat stav 
jejích zrakových funkcí i nadále.

Závěrem

Případ zmíněné klientky a  jeho 
zdárné řešení představují prolomení 
určitých tabu, která  jsou v  našem 
oboru stále dosti zakořeněná. V první 
řadě se ukázalo, že při zvolení vhod-
ného postupu lze udělat dobrou práci 
i v poměrně krkolomných případech, 
a  to dokonce i  s  použitím běžných 
produktů (výsledná pořizovací cena 
brýlové korekce byla hluboko pod 
deseti tisíci korunami), jen je třeba 
důsledně identifikovat všechna mož-
ná rizika a  úskalí, ctít zákony brýlové 
optiky a  vykonat náležitá opatření. 
Druhou skutečností je určité zpochyb-
nění dogmatu o  naprosté strnulosti 
senzorických útlumových procesů 
v pozdějším věku a také o nežádoucím, 
neřkuli nemožném opětovném zapo-
jení tupozrakého oka do binokulárního 
vidění. Přestože v  tomto konkrétním 

případě se o  stavu binokulárního 
vidění v minulosti můžeme domnívat 
pouze z  anamnézy, je zřejmé, že při 
určitém souběhu okolností, tedy při 
zhruba dvouleté nechtěné „penalizaci“ 
vedoucího oka pooperačními následky 
a důsledném přístupu ke korekci, který 
v  maximální možné míře odstraňu-
je fúzní překážky (anizeikonie), lze 
dlouhodobě „opomíjené“ tupozraké 
oko s pozitivním přínosem zapojit co 
nejplnohodnotněji do binokulárního 
vidění. Ostatně o  jisté reverzibilitě 
senzorických útlumových procesů 
v  pozdějším věku hovoří i  celá řada 
studií [1, 2, 3, 4]. Věřím, že uvedená 
kazuistika se stane inspirací při řešení 
neobvyklých případů a že se i nadále 
bude dařit zmenšovat počty situací, 
kdy první a  jedinou odpovědí na kli-
entův požadavek bude „Je mi líto, to 
nejde…“.

Mgr. Matěj Skrbek, Ph.D.
Optik Skrbková, optometrie,  
poskytovatel zdravotních služeb
Jablonec nad Nisou
info@optikskrbkova.cz
foto: AdobeStock
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R ovnovážný stav okohyb-
ných svalů, kdy lze bez 

zvýšeného úsilí dosáhnout bi-
nokulárního vidění, je nazýván 
ortoforií. V  populaci se však 
vyskytuje přibližně z 20–30 %. 
Z  výzkumů je tedy jasně pa-
trné, že u  většiny populace 
se vyskytuje některá z  forem 
heteroforie  – skrytého šilhání. 
Heterotropie, stav zjevného 
šilhání, způsobuje stálé odchý-
lení oka z paralelního postavení 
pohledových os. K diagnostice 
heteroforií a heterotropií existuje 
řada pomůcek a přístrojů. Jednu 
z mnoha možností diagnostiky 

poruch okohybného aparátu 
představuje i Lancasterův test. 
Jeho využití významně přispí-
vá k  přesné detekci okohybné 
odchylky.

Anatomie  
okohybných svalů

Pohyb oka ovládá šest extraoku-
lárních svalů: čtyři přímé a dva šikmé 
svaly.

Musculus rectus medialis
vzdálenost úponu od limbu: 5,5 mm
funkce: addukce

Musculus rectus lateralis
vzdálenost úponu od limbu: 7,0 mm
funkce: abdukce

Musculus rectus superior
vzdálenost úponu od limbu: 7,5 mm
funkce: elevace, inycyklotorze, addukce

Musculus rectus inferior
vzdálenost úponu od limbu: 6,75 mm
funkce: deprese, excyklotorze, abdukce

V primární pozici oka svírají vertikální pří-
mé svaly s optickou osou úhel okolo 23°.
Šikmé svaly – dva šikmé svaly ovládají 
primárně torzní pohyb a v menší míře 
pohyb směrem nahoru a dolů.

LANCASTERŮV
TEST a jeho využití
při analýze poruch  
okohybného aparátu

 OPTOMETRIE autoři: Bc. Anna Kořínková, Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
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Horní šikmý sval (musculus obliquus 
superior) je nejdelší a nejtenčí sval všech 
očních svalů. Má počátek v hrotu očnice 
v místě zvaném foramen opticum.
Dolní šimý sval (musculus obliquus 
inferior) začíná z nasální strany orbitální 
stěny těsně za spodním orbitálním okrajem 
a bočně k ductus nasolacrimalis. Prochází 
pod spodním přímým svalem a pod zevním 
přímým svalem, krátkou šlachou se pak 
připojuje ke skléře. Sval je dlouhý 37 mm.

Okohybné odchylky

Heterotropie – strabizmus (šilhání), 
asymetrické postavení očí během fixace 
předmětu; patrné šilhání.

Primární 
 latentní
(heteroforie)

 manifestní   konkomitující 
(heterotropie) (dynamický) 

   paralytický

Sekundární

Heteroforie – skryté šilhání; projevuje 
se asymetrickým postavením očí po 
zrušení fúze.

Esoforie: oko se odchýlí nasálně
Exoforie: oko se odchýlí temporálně
Hyperforie:  oko se odchýlí směrem 

nahoru
Hypoforie:  oko se odchýlí směrem dolů
Incykloforie:  oko se stáčí dovnitř podle 

12. meridiánu
Excykloforie:  oko se stáčí ven podle 

12. meridiánu

Lancasterův test: popis, 
funkce, využití

Lancasterův test se využívá k hodno-
cení okulomotorických pohybů. Umož-
ňuje měřit horizontální a vertikální deviaci 
a cyklodeviaci oka u dětských i dospělých 
pacientů. Tento test je velmi důležitý 
a  využívaný pro určení typu poruchy 
funkce okohybných svalů. Provádíme jej 
v místnosti s nízkou hodnotou osvětlení.

Při samotném vyšetření je pacient 
umístěn cca metr od vyšetřovacího 
plátna. Korekční pomůcka je nastavena 
na vzdálenost jednoho metru a zároveň 
jsou klientovi předřazeny červeno-zelené 
brýle. Primární pohled by měl směřovat 
do centra vyšetřovacího plátna. Pacient 
používá jedno laserové ukazovátko, dru-
hé používá vyšetřující. Pacient je vyzván, 

aby obrazem svého ukazovátka překryl 
obraz ukazovátka vyšetřujícího.

Vlastní metodika testování

 • Visus naturalis
 • Objektivní + subjektivní refrakce
 • S nejlepší korekcí na dálku předsadit 
červeno-zelené brýle

 • Schoberův test – korekce OD [pD]
 • Lancasterův test – vyšetření v pěti 
pohledových směrech: střed, 0°, 90°, 
180°, 270°; korekce OD [pD]

 • Vyšetřovaný má červené laserové 
ukazovátko (levé oko fixující, pravé 
oko vyšetřované); vyšetřující má 
zelené laserové ukazovátko

 • Zápis naměřených hodnot a jejich 
následné zprůměrování

Výsledky testování

 • 39 probandů
 • 26 žen, 13 mužů
 • Věkový průměr: 24,3 let
 • Podmínkou je nepresbyopický věk

Výsledky testování jsou uvedeny 
v  grafech 1 až 3.

obr. 1  Přibližná vzdálenost přímých svalů od limbu  
s přibližnou délkou šlach.

obr. 2 Lancasterův test.
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Hypotézy

Hypotéza I: Hodnoty prizmatické korek-
ce budou v  případě Schoberova testu 
a Lancasterova testu odlišné. Z výsledků 
výzkumu nebyl potvrzen statisticky 
významný rozdíl mezi naměřenými 
hodnotami pD.
Hypotéza II: Osa báze prizmatických 
čoček se bude v  případě Schoberova 
testu a  Lancasterova testu lišit. Z  vý-
sledků výzkumu byl potvrzen statisticky 
významný rozdíl. 
Hypotéza III: Jakákoliv forma deviace 
bude přítomna přibližně u 30 % vyšetřo-
vaných. Hypotéza byla potvrzena. 

Závěr

Přítomnost okohybné odchylky 
může mít za následek řadu astenopic-
kých potíží. Tyto příznaky nerovnováhy 
okohybných svalů nelze za žádných 
okolností podceňovat a  úkolem opto-
metristy by měla být správná a spoleh-
livá diagnostika tohoto problému.

Bc. Anna Kořínková
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
katedra optometrie a ortoptiky 
LF MU v Brně
435930@mail.muni.cz
grafické podklady: archiv autorů
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graf 1  Výskyt heretoforií.

graf 2  Hodnoty prizmatických dioptrií u ST a LT. Z průměru naměřených hodnot podle 
matematické statistiky vyšla hodnota p = 0,12.

graf 3  Osa báze prizmatických čoček u ST a LT. Z průměru naměřených hodnot podle 
matematické statistiky vyšla hodnota p < 0,001.
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Mezi nejčastější důvody, proč 
pacienti navštěvují ordina-

ce specialistů, patří také syndrom 
suchého oka (dále SSO). SSO 
v dnešní době postihuje přes 30 
milionů pacientů v USA a celo-
světově přes 344 milionů pacien-
tů [1]. V praxi optometristy je SSO 
časté téma, především v  rámci 
aplikace kontaktních čoček. Před-
pokládá se, že se budeme se SSO 
v našich praxích setkávat častěji 
i vzhledem k současnému život-
nímu stylu. K  dalšímu zvýšení 
výskytu SSO vede také využívání 
velkého počtu digitálních zařízení. 
Základní management SSO proto 
je a bude nutnou součástí práce 
optometristy.

Studie TFOS DEWS II [1], publikovaná 
v časopise Ocular Surface Journal v roce 
2017, je dvou a půl roční rešerší, zpraco-
vanou 150 vědci z celého světa. Tato stu-
die je pokračováním studie TFOS DEWS 

I [2], která byla otištěna v roce 2007. TFOS 
DEWS II aktualizuje poznatky týkající se 
SSO, definice, klasifikace, diagnostiky 
a  managementu. Tyto nové poznatky 
jsou shrnuty v tomto článku.

Slzný film

Slzný film je vrstva o šířce 5–8 µm, kte-
rá se mrkáním rozprostírá rovnoměrně po 
očním povrchu. Má čtyři důležité funkce:
 • Je součástí optického systému oka, 
tvoří dokonale hladký povrch pro 
správnou lomivost paprsků. 

 • Plní lubrikační funkci, zajišťuje 
 bezproblémový pohyb očních víček 
po bulbu a zamezuje osychání 
 očního povrchu. 

 • Distribuuje živiny k epitelu rohovky.
 • Slzný film funguje jako ochrana proti 
infekcím, mezi baktericidní látky patří 
například lysozym, lactoferrin, a také 
odplavuje nečistoty nebo případná 
malá cizí tělíska.

Nejtradičnější složení slzného fil-
mu je rozděleno do tří složek – vrstva 
mucinová, přiléhající na epitel, vodná 
vrstva a lipidová vrstva. Každá vrstva je 
produkována v jiných očních struktu-
rách a má jinou funkci. Lipidová vrstva 
zabraňuje odpařování vody a udržuje 
povrchové napětí – stabilitu slzného 
filmu, aby slzy netekly přes okraj víčka. 
Lipidová složka je převážně produko-
vána Meibomovými žlázkami. Střední 
vodná složka tvoří 90 % slzného filmu. 
Z  hlavní části je reflexně produková-
na slznou žlázou a  nadále Krauseho 
a Wolfrinogovými přídatnými žlázami. 
Mucinová vrstva zajišťuje přilnavost 
slzného filmu k  epitelu, produkují ji 
pohárkové buňky spojivky. 

Definice syndromu 
suchého oka

Je tomu již více než třicet let, kdy 
byl stav, který je v  současnosti znám 

 OPTOMETRIE autorky: Bc. Tereza Höferová, Bc. Veronika Blažková

SYNDROM  
SUCHÉHO OKA
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jako syndrom suchého oka, označen za 
onemocnění. S přibývajícím množstvím 
informací, diagnostických testů i zájmu 
o  SSO docházelo v  průběhu let také 
k  úpravám samotné definice tohoto 
syndromu. Ta nejnovější z  roku 2017 
zní – syndrom suchého oka je multifak-
toriální onemocnění očního povrchu, 
charakterizované ztrátou homeostázy 
slzného filmu a  doprovázené očními 
symptomy, které jsou způsobeny nesta-
bilitou slzného filmu, hyperosmolaritou, 
zánětem a  poškozením povrchu oka 
a neurosenzorickými abnormalitami [3].

Jednotlivá slova i jejich pořadí byla 
při tvorbě definice pečlivě zvážena 
a význam některých použitých termínů 
je přiblížen dále v textu. 

Multifaktoriální onemocnění
Syndrom suchého oka je onemocnění, 
které nelze charakterizovat jedním znakem 
či symptomem. Je způsobeno a ovlivněno 
mnoha faktory a vlivy, jako jsou například 
věk, pohlaví, rasa, nošení kontaktních 
čoček, hormonální terapie a jiné.  

Oční povrch
V  tomto případě termín oční povrch 
označuje kromě slzného filmu, rohovky 

a spojivky i oční víčka, řasy, slznou žlázu 
i přídatné slzné žlázy a Meibomovy žlázky.

Homeostáza  
Homeostáza je definována jako stálost 
prostředí. Dojde-li v případě SSO k na-
rušení homeostázy, můžeme pozorovat 
změny slzného filmu nebo očního povr-
chu způsobené jednou či více příčinami. 
Narušení homeostázy je považováno za 
základní charakteristiku rozvíjejícího se 
syndromu suchého oka.

Oční symptomy
V předchozí definici TFOS DEWS I z roku 
2007 místo očních symptomů nalezne-
me slovní spojení diskomfort a zhoršené 
vidění. Přestože můžeme tyto oční sym-
ptomy u SSO označit za hlavní, pacienti 
mohou v rámci anamnézy uvést také jiné 
příznaky, které by neměly být opomíjeny.

Hyperosmolarita
Osmolarita je jedním z určujících znaků 
homeostázy. Jako pozitivní výsledek 
při měření osmolarity slzného filmu lze 
označit stav, kdy je naměřena osmolarita 
≥ 308 mOsm/L u alespoň jednoho oka 
nebo kdy je rozdíl mezi pravým a levým 
okem větší než 8 mOsm/L.

Klasifikace

V  rámci studie TFOS DEWS II bylo 
navrženo nové jednodušší schéma pro 
klasifikaci SSO zobrazující postup vyšet-
ření pacienta (obr. 1). Největší obměna 
oproti předchozím schématům je zařa-
zení stavu, kdy je pacient bez symptomů 
i bez klinického nálezu, tedy stav, který 
lze označit za normální. Dále je také ve 
schématu znázornění hyposekrečního 
a evaporativního typu SSO jakožto celku, 
nikoli dvou striktně oddělených částí. Jak 
už je v současnosti známo, s postupujícím 
časem je pravděpodobné, že se projevují 
oba typy tohoto onemocnění současně.

Symptomy i příznaky
V úvodu je stanovena přítomnost sym-
ptomů, po nichž následuje vyšetření 
předního segmentu oka vzhledem 
k vyšetření příznaků onemocnění povr-
chu oka. V případě, že u pacienta jsou 
přítomny symptomy i příznaky onemoc-
nění očního povrchu, je nutno odlišit, 
zda se jedná skutečně o SSO nebo jiné 
onemocnění očního povrchu, které se 
pouze projevuje podobně jako SSO, ale 
vyžaduje jinou, specifickou léčbu. K tomu 
účelu slouží tzv. třídící dotazníky.

obr. 1  Klasifikace syndromu suchého oka [3].

Syndrom suchého oka

Pacient

Asymptomatický

Normální Bez klinického 
nálezu

Prevence itervence dle 
potřeby (např. před operací)

Příznaky indikující potřebu 
 intervence nemoci suchého oka

Referujte/postupujte  
dle diferenciální dg.

Sledujte/edukujte 
preventivní terapie

Management  
léčby bolesti

Příznaky bez symptomů 
(predispozice  

k suchému oku)

Neuroptropické  
podmínky  

(nefunkční citlivost)

Symptomy bez nálezu 
(preklinické stadium)

Neuropatická bolest 
(žádná onemocnění 

povrchu oka)

Ostatní onemocnění 
povrchu očí  

dif. diagnóza

Bez klinického 
nálezu

Příznaky onemocnění  
povrchu oka

Příznaky onemocnění  
povrchu oka

Bez nutnosti léčby

Intervence k nastolení homeostázy

Snížená produkce vody Smíšený Nadměrné odpařování

Třídicí dotazníky

TFOS DEWS II Diagnosis

TFOS DEWS II Iatrogenic TFOS DEWS II Management TFOS DEWS II Diagnosis TFOS DEWS II Management TFOS DEWS II Pain & sensation

TFOS DEWS II Management

TFOS DEWS II Patophysiology / Tear Film / Diagnosis

Symptomatický
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Symptomy bez příznaků –  
neuropatická bolest
Tento případ odkazuje na stav, kdy jsou 
u  pacienta přítomny oční symptomy, 
které však neodpovídají klinickému ná-
lezu při vyšetření očního povrchu. Příči-
nou je neuropatická bolest, způsobená 
onemocněním somatosenzorického 
systému. Nejedná se tedy o onemoc-
nění očního povrchu a  je vyžadován 
management léčby bolesti.

Symptomy bez příznaků –  
preklinické stadium
V případě, že jsou přítomny symptomy, 
ale absentují příznaky onemocnění, ob-
zvlášť pokud je přítomnost symptomů 
střídavá a nestálá, může se jednat o tzv. 
preklinické stadium syndromu suchého 
oka. Je vyžadována pravidelná kontrola 
a hodnocení průběhu stavu, společně 
s  poučením pacienta a  zavedením 
preventivních opatření.

Příznaky bez symptomů –  
dysfunkce citlivosti rohovky
U pacienta je přítomen klinický nález 
odpovídající onemocnění očního po-
vrchu, ale pacient žádný diskomfort 
nepociťuje. Příčinou může být snížená 
či úplná disfunkce citlivosti rohovky, 

následkem čehož jsou symptomy 
eliminovány. 

Příznaky bez symptomů –  
predispozice k suchému oku
Pokud jsou například u  předoperač-
ního vyšetření zaznamenány příznaky 
onemocnění očního povrchu, přestože 
pacient subjektivně žádné symptomy 
nepociťuje, je možné, že spouštěčem 
(kterým může být právě chirurgický 
zákrok) dojde k rozvoji tohoto onemoc-
nění z  raného do pokročilého stadia 
a  měla by být zvážena preventivní 
opatření zabraňující rozvoji syndromu 
suchého oka.

Diagnostika

V  rámci studie TFOS DEWS II pro 
určení přítomnosti SSO, jeho závažnosti 
i typu byly pečlivě vybrány a doporuče-
ny testy, které jsou objektivní, nejméně 
invazivní a mohou být aplikovány v kli-
nické praxi (obr. 2). 

V úvodu je nutné odlišit stavy, které 
mají pouze stejné projevy jako SSO, 
ale vyžadují specifickou léčbu. Pro 
takovéto účely se používají tzv. třídicí 
dotazníky, příklady otázek jsou vyobra-

zeny červeně na obr. 2. Pro hodnocení 
závažnosti příznaků SSO lze použít 
klasifikační dotazníky, vhodné jsou 
např. Dry Eye Questionnare-5 (DEQ-5) 
nebo Ocular Surface Disease Index 
(OSDI). V případě pozitivního skóre ně-
kterého z těchto dotazníků  (DEQ-5 ≥ 6, 
OSDI ≥ 13) je nutné detailnější vyšet-
ření klinických příznaků suchého oka, 
konkrétně stavu homeostázy.

Podle klasifikace studie TFOS DEWS 
II k potvrzení SSO k třídicím dotazníkům 
musí být pozitivní výsledek z  alespoň 
jednoho ze tří základních diagnos-
tických testů. Mezi tyto diagnostické 
testy řadíme neinvazivní Break-up-time 
test a  také jeho variantu s  využitím 
fluoresceinu, měření osmolarity a bar-
vení povrchu oka. Na tyto tři základní 
diagnostické testy se blíže zaměříme 
v následujících odstavcích. 

Neivazivní Break-up-time test  
a varianta s fluoresceinem
Neinvazivní Break-up-time test je velmi 
užitečná diagnostická metoda k zjištění 
stability lipidové složky slzného filmu. Při 
měření sledujeme reflex promítaného 
vzoru od slzného filmu. Stabilita slze-
ného filmu se stanoví podle intervalu, 
který uplyne mezi úplným mrknutím 

obr. 2 Doporučený diagnostický postup vyšetření syndromu suchého oka [1].
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a výskytem prvního přerušení v slzném 
filmu – přerušení ve vzoru promítaného 
vzoru. Interval pro zhodnocení stability 
slzného filmu je deset sekund. Test je 
běžně zopakován třikrát a zaznamenána 
je průměrná hodnota.

Druhá možnost provedení Break-
-up-time testu v případě, že není k dis-
pozici neinvazivní varianta, je variace 
tohoto testu s  využitím fluoresceinu. 
Fluorescein by se měl používat velmi 
opatrně, například v tom smyslu, kolik 
fluoresceinu je aplikováno do oka, nebo 
také vzhledem k vlivu fluoresceinu na 
stabilitu slzného filmu. Stále i tak získá-
váme velice dobrý přehled o  slzném 
filmu pacienta. Barvivo se běžně apli-
kuje do vnějšího koutku oka, na fluo-
resceinový proužek kápneme víceúče-
lový roztok. Doporučené pozorování je 
mezi první a třetí minutou po aplikaci 
fluoresceinu. Hodnocení se provádí na 
štěrbinové lampě s využitím modrého 
kobaltového světla, popř. také žlutého 
filtru, další interpretace výsledků je 
shodná s neinvazivní variantou testu. 

Osmolarita
Vyšší hodnoty osmolarity slzného 
filmu souvisejí s  výskytem syndromu 
suchého oka. U  měření osmolarity 
slzného filmu nás zajímají hodnoty 
vyšší než 308 mOsm/L či vyšší roz-
díl hodnot osmolarity mezi pravým 
a levým okem, a to přesně při rozdílu 
vyšším než 8  mOsm/L. Při odebírání 
vzorku se pacient dívá vzhůru, vzorek 
je odebrán ze slzného menisku u okraje 
dolního víčka. 

Zbarvení povrchu oka
Poslední ze základních diagnostických 
testů je sledování zbarvení povrchu oka. 
Při barvení se testuje celý povrch oka, 
netestuje se pouze rohovka při barvení 
fluoresceinem, ale barví se také spojivka, 
okraj víčka a využívá se také například 
lisaminová zeleň. Velice praktická je 
kombinace fluoresceinu a  lisaminové 
zeleně při pozorování všech poškození 
v rámci povrchu oka.

Pozitivní nález při barvení rohovky je 
více než pět skvrn, u spojivky více než de-

vět skvrn. Epiteliopatie stěrače horního 
víčka může být pozorována při barvení 
vitálními barvivy, doporučené pozoro-
vání je mezi třetí a šestou minutou po 
aplikaci barviva. Pozitivní nález na okraji 
víčka je větší než dva milimetry na délku 
anebo je širší o 25 % více než Marxova 
linie – všechny nálezy jsou klasifikovány 
vyjma Marxovy linie.

Kategorizační testy
Po provedení základních diagnostických 
testů přicházejí na řadu testy kategori-
zační, které určí, zda má daný pacient 
spíše evaporativní, hyposekreční či 
smíšenou formu SSO.

Testy určující objem slzného filmu 
pomohou určit, zda má pacient hypo-
sekreční formu SSO, tedy formu, kdy je 
přítomen deficit ve vodné složce slzného 
filmu v důsledku snížené produkce vod-
né složky. Mezi tyto testy patří například 
sledování výšky slzného menisku či 
Schirmerův test.

Testy k  diagnostice funkcí Meibo-
mových žlázek – meibomografie  – 
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 poskytují informaci týkající se abnor-
malit v  lipidové složce slzného filmu. 
Tyto změny v  kvalitě lipidové složky 
mají za následek nadměrné vypařování 
vodné složky slzného filmu, jedná se 
evaporativní typ.

Výška slzného menisku
Výšku slzného menisku pozorujeme pod 
štěrbinovou lampou. Slzný meniskus je 
vytvořen u dolního okraje víčka, slouží 
také jako rezerva slzného filmu. Při dia-
gnostice se nepoužívá příliš silné světlo, 
které má za následek reflexní slzení. Šířka 
slzného menisku se porovnává u okraje 
víčka. Meniskus by měl být plynulý, bez 
přerušení, běžná výška se pohybuje 
okolo 0,25 mm. 

Schirmerův test
Druhým testem k  zjištění objemu 
slz je Schirmerův test. Tento test bez 
podání anestetik sleduje přibližnou 
stimulovanou reflexi slzného toku. 
Testovací proužek je zahnut ve třetině 
temporální části dolního okraje víčka, 
proužek má rozměry 5 × 35 mm. Výsle-
dek je zaznamenán po pěti minutách, 
výsledná hodnota odpovídá nasáknutí 
testovacího proužku. Fyziologický ná-
lez odpovídá nasáknutí 15 mm a více, 
nález 5–10 mm je považován za deficit 
slzného filmu, pod 5 mm za těžký deficit 
slzného filmu.

Meibomografie
Meibomografie umožňuje pozorování 
žláz – jejich tvaru, délky, počtu, čás-
tečného úbytku – vše při everzi víček 
a  nasvícení infračerveným světlem. 
Nadále se také hodnotí průchodnost 
a sekret Meibomových žlázek. Všechny 
žlázy by měly být otevřené, rozmístěné 
v pravidelných intervalech a při zatlačení 
na víčko by mělo vytékat čiré médium. 

Management syndromu 
suchého oka

Na závěr se dostáváme k samotné-
mu managementu syndromu suchého 
oka. Management SSO je komplikova-
ný, jelikož samotný syndrom je multi-
faktoriálního původu. 

V  rámci studie TFOS DEWS II byl 
vytvořen vícekrokový algoritmus pro 
řešení SSO, kdy se v  managementu 
postupuje podle závažnosti a  podle 
původu. Cílem léčby je opětovné nasto-
lení homeostázy, doporučený postup 
je rozdělen do čtyř stupňů, na počátku 
se vždy využívají jednodušší terapie 
a postupuje se k těm složitějším. 

1. stupeň managementu
 Při řešení SSO se nejprve pacient 

informuje o  stavu a  charakteris-
tice tohoto onemocnění. Místní 
prostředí má také svůj vliv na 
SSO – vysoké teploty, nízká vlhkost, 
snížená frekvence mrkání při práci 
s počítačem, nositelé kontaktních 
čoček a  další  – u  všech faktorů 
je důležité vysvětlit souvislost se 
syndromem suchého oka. Pacient 
se také informuje o  případném 
vlivu stravování, pro homeostázu 
je potřebná všeobecná hydratace 
organizmu a  dostatečný přísun 
mastných kyselin. 

 Hlavní vlajkovou lodí v  manage-
mentu SSO stále zůstávají oční 
zvlhčující kapky, které doplňují 
nekvalitní lipidovou vrstvu slzného 
filmu nebo deficitní vodnou složku 
slzného filmu. Oční zvlhčující kapky 
chrání epitel rohovky vzhledem 
k zvyšování viskozity slzného filmu. 

 Poslední částí v prvním stupni ma-
nagementu je hygiena očních víček 
a teplé obklady. Meibomové žlázky 
se mají nahřívat na 40 stupňů opti-
málně po dobu pěti minut dvakrát 
denně po dobu dvou týdnů s efek-
tem až na šest měsíců. 

2. stupeň managementu
 Pokud předchozí kroky nebyly 

dostačující, postupuje se k dalším 
terapiím. V  takovém případě už 
léčba syndromu suchého oka pře-
chází převážně do praxe oftalmo-
loga. V  tomto stadiu se používají 
zvlhčující oční kapky bez konze-
rvantů, olej Tea tree v  případě 
výskytu a léčby roztoče demodexu, 
oční masti na noční použití nebo 
také vlhké komůrky, okluze slz-
ných kanálků, zahřívání a exprese 

 Meibomových žlázek či předepsání 
lokální terapie antibiotiky. 

3. stupeň managementu
 Třetí stupeň managementu syn-

dromu suchého oka zahrnuje ná-
sledující terapie: autologní sérum – 
biologická náhrada umělých slz, 
měkké bandážové čočky, tvrdé 
sklerokorneální čočky. 

4. stupeň managementu
 V posledním stupni se využívají korti-

kosteroidy pro delší užití, chirurgicky 
se okludují slzné kanálky nebo se 
provádějí další chirurgické zákroky 
(transplantace slinné žlázy atd.).

Bc. Tereza Höferová
Optik Spektrum, Alcon Pharmaceuticals
hoferova.t@seznam.cz

Bc. Veronika Blažková
EYE-EYE Optika, Alcon Pharmaceuticals
veronika_blazkova@hotmail.com
grafické podklady: archiv autorek
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V dnešní době trpí 1.8 miliardy lidí 
po celém světě vetchozrakos� – 
přirozeným jevem, který postupně 
zhoršuje vidění na blízko a ztěžuje 
každodenní úkony.

Po dlouhou dobu bylo nejběžnějším 
řešením vetchozrakos� předepsání 
bifokálních brýlových čoček. 
To však bylo spojeno s řadou kom-
plikací a uživatele často trápily ne-
žádoucí vedlejší účinky jako napří-
klad nepříjemné skoky v kvalitě 
vidění a obecné narušení každoden-
ních ak�vit. 

Ve společnos� Essilor věří, že lepší 
zrak vede k lepšímu životu. To je dů-
vod, proč vyvíjí produkty pro lepší 
zrak. A tento přístup jim umožnil již 
v roce 1959 vytvořit první progre-
sivní čočky Varilux. Od té doby roz-
víjí partnerství s op�ky a nadále 
udává směr budoucího vývoje. 
Všechny brýlové čočky Varilux jsou 
navrhovány ve Francii a za posled-
ních 40 let byly testovány více než 
12 000 nositeli. Při výrobě brýlo-

vých čoček spojují  lidské znalos� 
a špičkové inženýrství. Jejich neu-
stálé inovace jsou výsledkem obrov-
ského pracovního nasazení mnoha 
vědců. Výsledkem jejich práce je 
například až 30 patentů v jedné čoč-
ce Varilux. Zákazníci a jejich potřeby 
jsou pro Essilor vším. Aby vyhověli 
každému individuálnímu požadav-
ku, nabízejí miliardy unikátních 
kombinací, které dokonale naplňují 
potřeby každého jednotlivého zá-
kazníka. Díky tomu dosahují brýlové 
čočky Varilux 96% spokojenos� 
nositelů**. 

Díky Vaší důvěře v produkty Varilux, 
může Essilor nadále zlepšovat zrak 
milionů lidí, kteří tak mají jasnější 
budoucnost. 

I po 60 letech je Varilux stále neu-
věřitelně populární jak mezi zákaz-
níky, tak očními specialisty. 
Je to zákazníky stále nejžádanější 
progresivní brýlová čočka a je svě-
tovou jedničkou mezi výrobci prog-
resivních brýlových čoček.

INOVATIVNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY 
VARILUX SLAVÍ LETOS 60 LET
OD UVEDENÍ NA TRH

O prvním dubnovém víkendu proběhla osla-
va 60. výročí značky Varilux v Olomouci, 
v prostředí  hotelu NH Collection Congress. 
Akce se zúčastnilo 300 hostů z řad odborné 
veřejnosti České i Slovenské republiky. Akci 
provázely odborné přednášky, vystoupení 
zahraničního hosta a také večer nabitý zá-
bavou, dobrým jídlem a pitím. Třešničkou 
na dortu bylo vystoupení zpěváka Daniela 
Bárty. Celým sobotním programem prová-
zel moderátor Ondřej Havlík, známý beat-
boxer. Svými vstupy bavil všechny účastníky 
akce, všech věkových kategorií.  Velmi si 
vážíme hojné účasti a děkujeme všem, kteří 
s námi tento den oslavili  významné jubile-
um značky Varilux. Na viděnou příště! 

Váš Essilor 

Team Essilor

Odborné přednášky

Generální ředitel R. Motyka s moderátorem O. Havlíkem

* Euromonitor, 2016 údaje: Maloobchodní hodnota v kategorii brýlových čoček,
značky reprezentující progresivní čočky.
** 96 % nositelů je spokojeno s kvalitou vidění, kterou jim Varilux poskytuje. 
Global Studies 2009 - 2017. Testováno 1903 nositelů.
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DIAGNOSTIKA
kompenzačního  
postavení hlavy
Kompenzační postavení hla-

vy (KPH) je pro většinu 
pacientů nevědomým stavem, 
na který jsou upozorněni svým 
okolím, převážně rodinou, jenž 
podává – hlavně u  dětských 
pacientů – prvotní informace. 
Příčina může být neurologická, 
ortopedická a v neposlední řadě 
také očního původu. Při správ-
né identifikaci lze tohoto stavu 
využít pro diagnostiku onemoc-
nění a následnou vhodnou léč-
bu, kterou je dobré konzultovat 
i s odborníky z odvětví neurologie 
a ortopedie, protože hned několik 
onemocnění může mít stejný 
nebo velice podobný průběh. 

Velice důležité je monitorovat stav 
a vést pečlivou dokumentaci. Dlouhodo-
bé postavení mimo primární pozici vede 
až k obličejovým asymetriím, změnám 
v kontraktuře krku, postižení krční páteře 
a skolióze. Pokud stav trvá dlouhodobě, 
může přetrvávat i po odstranění původ-
ního problému. 

Při diagnostice KPH je důležité sou-
středit se na tři základní složky, kterými 
jsou náklon hlavy, natočení obličeje 
a  pohyby brady ve vertikále. Tyto tři 

složky se mohou vyskytovat jednotlivě 
nebo v  kombinaci. Pacienti vyhledá-
vají tyto polohy především k  udržení 
jednoduchého binokulárního vidění, 
k  vyhnutí se diplopii, zlepšení zrakové 
ostrosti, umožnění fixace při paretickém 
strabizmu, centralizaci zorného pole 
a z kosmetických důvodů. 

Nejvíce náchylní pro vznik asymetrií 
obličeje neboli nedostatek symetrie 
obou stran tváře jsou dětští jedinci. 
Převážně se tento stav vyskytuje u pa-
retického strabizmu, méně častou pří-
činou je poté nystagmus, disociovaná 
vertikální deviace, nekorigovaný astig-
matizmus, Duanův retrakční syndrom. 
Příčinou mohou být i prodělaná zranění 
musculus sternocleidomastoideus, vý-
vojové defekty spodní poloviny obličeje, 
předčasné srůsty lebečních švů, tedy 
kraniosynostózy, a  jednostranná ztráta 
sluchu. U dospělých pacientů s očním 
původem můžeme potvrdit chronicitu 
postižení a  vyhnout se tak zbytečným 
neurologickým vyšetřením. 

Jedním z důležitých vodítek při rozli-
šení oční a neoční příčiny může být pre-
ferovaná poloha při spánku, v ambulanci 
při otevřených či zavřených očích. U KPH 
očního původu není přítomna preferova-
ná poloha, pacient tedy navrací hlavu do 

primárního postavení, zatímco u neoční 
příčiny stav přetrvává a jsou k němu při-
druženy i omezené pohyby v oblasti krku, 
které jsou u oční příčiny zcela normální. 

Každá vrozená tortikolis nemusí vést 
k obličejovým změnám. Typickým příkla-
dem je pohyb brady v horizontále při AV 
syndromu nebo u vysoké heteroforie. 

Mechanizmus vývoje

Kosti, svaly, tuk a pokožka patří mezi 
živé tkáně, které se po celý život jedince 
přirozeně vyvíjejí, rostou nebo atrofují. 
Příkladem může být i změna sarkomer 
extraokulárních svalů při mechanizmu 
kontrakce u strabizmu. Existují totiž geny 
zodpovědné za přestavbu tkáně během 
dětského i dospělého věku. Za remode-
laci nosní přepážky a dalších částí obliče-
je je zodpovědná také gravitace, kdy nos 
směřuje směrem k náklonu a natáčí se 
k protilehlé straně, než je natočena hlava.

Měření, hodnocení, 
diagnostika

Existuje několik metod měření. 
Nejčastěji zmiňovanou je metoda dvou 

 ORTOPTIKA autorka: Bc. Lucie Černá
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linií. První linie spojuje vnější koutky 
očí a druhá vnější koutky úst. Linie by 
měly být paralelními, kdy při pozitivním 
nálezu dochází k přiblížení na postižené 
straně asymetrií. Tento stav je viditelný 
na obr. 1. Následně by se měla porov-
nat naměřená data se subjektivním 
nálezem. 

U  hodnocení je vhodné porovnat 
jednotlivé části arey obličeje, tedy část 
frontální, maxilární a  mandibulární. 
Velice vhodné je využít tento fakt u od-
lišení vrozených a  získaných tortikolis 
musculus obliquus superior. Dlouhotr-
vající vrozené stavy vyúsťují ve změny 
vzhledu tváře, nozder, nazálního septa 
a výšky čela. 

Při diagnostice je prvním krokem 
zjistit přítomnost, či nepřítomnost oční 
vady, měla by být vyšetřena zraková os-
trost, která může být také příčinou – ať 
už se jedná o nekorigovanou refrakční 
vadu nebo špatnou korekci astigma-
tizmu. Nadále se musí zohlednit, zdali 
pacient stojí, či sedí, měli bychom si 
všímat pacientova držení hlavy při po-
hledu přímo vpřed, symetrií, ale naopak 
také asymetrií v obličeji jak při pohledu 
na dálku, tak i  nablízko, monokulárně 
i binokulárně. 

Pokud při okluzi oka dojde k  vy-
mizení KPH, je příčinou binokulární 
podstata a nabízí se chirurgická léčba. 
Stav při monokulární příčině a příčině 
neočního původu se zakrytím jednoho 
oka nezlepší. U nystagmu se zase na-
opak KPH projevuje spíše do dálky než 
při pohledu na blízko, kdy konvergence 
utlumí amplitudu nystagmu. Odlišná 
KPH jsou přítomna u  alternujícího 
nystagmu, kdy je pacient schopen 
zaujmout až několik pozic.

Při napřímení hlavy je vhodné dát 
možnost, aby pacient zaujal obvyklou 
pozici, kde dosahuje daleko lepšího 
vidění. Dále se porovnává viditelnost 
ušních boltců, linie očnic a  výška 
umístění brady, kterou je vhodné 
pozorovat  především z  bočního 
pohledu. 

U  manifestního šilhání KPH slouží 
k  umožnění vývoje jednoduchého 
binokulárního vidění a  vyšetřující by 
měl potvrdit jeho přítomnost, nebo 
nepřítomnost.

Pacienti, u  kterých je přítomno 
natočení obličeje, by měli být následně 
odesláni na kontrolní vyšetření zorného 
pole, aby se vyloučila, nebo potvrdila 
hemiplegie. 

V diagnostice je vhodné u paretic-
kých pacientů požadovat i  fotografie 
z  dřívější doby. K  následnému určení 
postiženého svalu se využívá test úklo-
nu hlavy podle Bielschowského (Biel-
schowsky head tilt test).

Léčba

U  nepatrných kosmetických od-
chylek lékař neindikuje operaci. U vět-
ších odchylek, kdy KPH může vést až 
k deformitám páteře a nelze tento stav 
řešit nechirurgickou cestou (lepším 
umístěním žáka ve třídě či předpisem 
prizmat do brýlí), se lékaři i  samotní 
pacienti přiklánějí k chirurgické léčbě. 
Maximální důraz se klade na vyhovění 

potřeb pacienta, na individuální přístup 
a  zohlednění nejen zdravotního, ale 
i psychického stavu. 

Vzorce kompenzačního 
postavení hlavy 
u jednotlivých diagnóz 

Paretickému strabizmu svým až 70% 
zastoupením KPH náleží první místo 
v žebříčku. Postižením nervus trochlearis 
dochází k obrně musculus obliquus supe-
rior. Velice často se v tomto případě setká-
váme s náklonem hlavy ke zdravé straně, 
natočením obličeje a pohybem brady ve 
vertikále, které jsou doplněny asymetrií 
obličeje. Pacient postižený obrnou nervus 
abducens a následnou parézou musculus 
rectus lateralis natáčí obličej ke straně po-
stiženého oka. Duanův retrakční syndrom 
lze podle postižených pohybů rozdělit do 
tří typů a k nim následně přiřadit i vzorce 
KPH. U Duanova typu č. 1, kdy je posti-

obr. 1  Morfometrická metoda hodnocení 
asymetrie obličeje [2].

obr. 2  Dítě s levostrannou obrnou  
VI. hlavového nervu a natočením 
hlavy k levé straně [3].

obr. 3  Demonstrace rozsahu zorného pole u hemianopsie při sakádách a natočení 
hlavy směrem k postižené straně [4].
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žena abdukce, pacient natáčí hlavu ve 
směru postiženého oka. Pro Duanův typ 
č. 2, kde je postižena addukce, dochází 
k  natočení hlavy na  opačnou stranu. 
Při ztíženém až nemožném průchodu 
šlachy musculus obliquus superior tro-
chleou dochází k Brownovu syndromu. 
Vzhledem k omezené elevaci a depresi 
oka v addukci pacient nejčastěji zvedá 
bradu vzhůru, méně často pak natáčí 
obličej směrem od postiženého oka. 
Znakem ke správné diagnostice tohoto 
onemocnění je rozšíření oční štěrbiny 
při addukci. Pro udržení fúze při pohledu 
dolů pacienti zvedají bradu u  dvojité 
obrny zvedačů. Typickým obrazem pro 
parézu musculus obliquus inferior je ná-
klon hlavy k paretickému oku a natočení 
obličeje ke straně opačné, tedy udržení 
paretického oka v  abdukci. Posledním 
zmíněným typem parézy je postižení 
nervus oculomotorius. Obrazem obrny 
je omezení addukce, elevace a deprese. 
Pacienti natáčí obličej k protilehlé straně 
vůči postiženému oku, aby dostali oko 
do akčního pole normálního musculus 
rectus lateralis. Pokud bude postižen i 
musculus levator palpebrae superioris, 
čímž dojde k úplné ptóze víčka, potřeba 
zaujmutí KPH nebude nutná.

Nystagmus patří mezi druhou nej-
častější příčinu KPH, vyhledávanou ke 
zmírnění až zcela vymizení oscilací, 
nazývanou nulovou pozicí, a ke snížení 
amplitudy. V případě nulové pozice vpra-
vo se obličej natáčí doleva a oči doprava, 
tento stav je typický pro kongenitální 
nystagmus. Děti tedy stáčejí hlavu od 
postižené strany a oči se stáčejí ke straně 
postižené, dítě fixuje okem v  addukci. 
Ciancia syndrom je forma nystagmu se 
zkříženou fixací, kdy pacient natáčí hlavu 
podle potřeb zkřížené fixace. S nystag-
mem je spojen také spazmus nutans. 
V  tomto případě dochází ke spojení 
KPH a kývání hlavy, tedy náklonu hlavy 
v předozadním směru a kývavým pohy-
bům hlavy ve směru laterálním. Stav je 
více patrný při vědomé fixaci a  těmito 
pohyby můžeme docílit až vymizení 
nystagmu. Ze získaného nystagmu poté 
u up/down beat nystagmu dochází ke 
změně pozice brady do elevace nebo 
deprese. Hodnocení zrakové ostrosti 
v  primární pozici podhodnocuje vý-

sledky měření, v tomto případě je velice 
důležité pacienta nechat zaujmout jím 
preferované KPH.

KPH je u disociované vertikální de-
viace zastoupeno až ve 35 % z důvodu 
snížení velikosti a motorického zlepšení 
kontroly nad tímto stavem. Oko pod 
okluzí se přesouvá směrem vzhůru ve 
spojení s abdukcí a extorzí, při násled-
ném navrácení oka do horizontály fixující 
oko nevykonává pohyb dolů. Hlava je 
nakloněna směrem k hypertropickému 
oku nebo od něj, častěji k oku fixujícímu. 
Stav může být velmi často zaměňován 
s  hyperfunkcí musculus obliquus infe-
rior, kde je jako jeden z rozdílů zvýšena 
elevace v addukci a na kontralaterálním 
oku je patrná hypotropie. 

AV syndrom je charakterizován pro-
měnlivou odchylkou při pohledu nahoru 
nebo dolů. Syndrom se může vyskytovat 
samostatně nebo ve spojitosti s  kon-
vergentním, divergentním šilháním. 
Zvednutí brady nahoru se využívá při 
stavech A eso a V exo syndromu, kdy se 
úhel šilhání zmenšuje při pohledu dolů 
a zvětšuje při pohledu nahoru, naopak 
u  A  exo a  V  eso syndromu pacienti 
sklánějí bradu směrem k  hrudníku za 
účelem snížení úchylky, při pohledu dolů 
se úchylka manifestuje. Pokud je zároveň 
přítomna paréza (podle postiženého 
paretického svalu), může dojít následně 
k náklonu hlavy nebo natočení obličeje.

Ptóza, tedy pokles horního víčka, ať 
už jednostranná, nebo oboustranná, je 
častým přidruženým jevem uvedených 
onemocnění. Při překrytí optické osy 
víčkem pacient pociťuje potřebu změ-
ny postavení hlavy. Nejprve se pacient 
snaží za pomoci musculus frontalis 
nadzvednout obočí, pokud je i  tento 
stav nedostatečný, dochází ke zved-
nutí brady. Během vyšetření motility je 
vhodné také sledovat i pohyby spodní 
čelisti, která u Marcus-Gunn jaw winking 
syndromu zaujímá polohu ke zdravé 
straně a směrem kupředu. 

Onemocnění postihující funkčnost 
štítné žlázy se nazývá endokrinní orbi-
topatie. Jedná se o  stav, kdy v  aktivní 
fázi onemocnění  dochází k  příznakům 
zánětu oka, jako je injekce spojivky, 
chemóza, otok víčka, protruze bulbu, 
v  pasivní neboli také fibrotické fázi 

k omezené funkci očních svalů a infiltraci 
mukopolysacharidů. Pacienti následně 
trpí zvýšeným tlakem a diplopií. Pokud 
je onemocnění oboustranné, je omezen 
pohled vzhůru a následně dochází k ele-
vaci brady. Pokud je omezen pohled late-
rálním směrem, pacienti natáčejí obličej.

Pacientům, kteří prodělali náraz 
objektu o  velikosti vchodu do orbity, 
je diagnostikována hydraulická (neboli 
blow out) fraktura. Jedná se o postižení 
nejčastěji mediální strany orbity, která při 
takto vysokém tlaku praská a zachycuje 
poškozený musculus rectus medialis. 
Pacient poté natáčí obličej, aby se vyhnul 
bolestivým očním pohybům. Omezení 
oční motility bývá také způsobeno poško-
zením pojivových tkání, orbitální fascie, 
septa nebo svalových kladek. Při postižení 
spodiny orbity následně diagnostikujeme 
elevaci, případně depresi brady. 

Autozomálně dominantním one-
mocněním je kongenitální fibróza extra-
okulárních svalů zahrnující oboustranné 
degenerativní a  vazivové změny. Při 
vyšetření je patrný AV syndrom s  při-
druženou exotropií. Oči jsou fixovány do 
pozice deprese, elevací se nedostanou 
přes střední čáru a při tomto úsilí může-
me pozorovat nystagmoidní záškuby. 
U  pacientů je tedy typickým vzorcem 
KPH zvednutí brady.

Strabizmus fixus je stavem, kdy se 
u  pacientů vlivem nahrazení svalové 
tkáně pojivovou tkání oči dostávají do 
extrémní abdukce či addukce a pacient 
je tak nucen natáčet hlavu k fixujícímu 
oku. Přidruženým znakem u tohoto one-
mocnění bývá také esotropie, v  tomto 
případě lze také nalézt exotropii nebo 
vertikální úchylku.

Chronická zevní progresivní oftal-
moplegie je onemocnění postihující 
paralýzou extraokulární svaly spolu 
s přidruženým celkovým onemocněním. 
Zakrývacím testem je prokázána exotro-
pie s přidruženou hypotropií. Zvednutím 
brady se pacient snaží kompenzovat 
v pozdější části onemocnění bilaterální 
ptózu, která progreduje z  ptózy zprvu 
jevící se jako jednostranná postižením 
musculus levator palpebrae superioris. 
Následným natočením obličeje se pa-
cient snaží fixovat bod v  zorném poli 
u velkých manifestních úchylek.
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KPH u  refrakční vady se vyskytuje 
v  omezené míře. U  hypermetropie 
pacient zaujímá nejčastěji sklon brady 
dolů, v menší míře vyhledává i natočení 
obličeje, obdobně jako u  nedokorigo-
vaných pacientů s myopií, kde dochází 
ke zlepšení zrakové ostrosti při pohledu 
skrze periferní části brýlových čoček. Při 
astigmatizmu poté pacient natáčí nebo 
naklání hlavu, aby osa cylindru dopadla 
do správné pozice.

Heavy eye phenomen je onemoc-
nění týkající se starších dětí a dospělých 
s vysokou myopií, kteří naklánějí hlavu 
k  více myopickému oku, tedy k  oku 
hypotropickému, jelikož je při tomto 
stavu zakrývacím testem prokázána 
hypodeviace s esotropií. Méně často je 
také přidružena elevace brady. 

U  pacientů postižených hemiano-
psií dochází při kompenzaci zrakového 
defektu v zorném poli k náklonu hlavy, 
natočení obličeje ke straně defektu 
s pohledem k opačné straně. Rozšiřuje se 
tak periferní část zorného pole a  zlepšují 
se zrakové funkce za pomocí sakád 

a verzí. U pacientů s pozdním vznikem 
 hemianopsie nedochází k využití sakád, 
což je nejspíše příčinou, proč KPH v těch-
to případech není přítomno.

Infantilní esotropie je typická svým 
brzkým vznikem, kdy se fixující oko stáčí 
do extrémní addukce, následně tedy paci-
ent natáčí obličej ve směru fixujícího oka. 

Ztráta zraku vede jednooké pacienty 
k natočení obličeje směrem k nevidoucí, 
postižené straně za účelem centralizace 
zorného pole. Pacienty s  trubicovitým 
viděním poté tento stav nutí pohybo-
vat hlavou ze strany na stranu, zepředu 
dozadu k  prozkoumání okolí. Kývavé 
pohyby hlavou původně užívané ke 
stimulaci se následně stresem nebo 
nadšením mohou manifestovat v rychlé, 
nekoordinované pohyby.

Ztráta centrální fixace se u dětí nej-
častěji projevuje posunem brady vzhůru 
k fixaci jiné části sítnice. U vrozené oční 
apraxie během pokusu o fixaci pacient 
nekoordinovaně, rychle a nepravidelně 
pohybuje hlavou do několika různých 
směrů bez určitého vzorce.

Bc. Lucie Černá
Gemini oční centrum Nový Jičín
cr.lucie@centrum.cz
foto: archiv autorky
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DODRŽOVÁNÍ 
ZÁKLADNÍCH 
ZÁSAD při měření 
na autorefraktometru
Měření objektivní refrakce 

automatickým refrakto-
metrem patří ke každodenním 
úkonům, které provádějí opto-
metristé, oční lékaři a sestry na 
očních odděleních. Jde o  čin-
nost značně urychlující proces 
stanovení správné korekce. 
Avšak i toto, pro někoho možná 
až banální a jednoduché měření 
má svá určitá pravidla.

Mezi náležitosti správného měření 
řadíme náležité usazení měřené osoby 
za přístroj. Tato osoba si položí bradu 
a  opře čelo na opěrky k  tomu určené 
tak, aby zevní koutek dosahoval hod-
noty rysky na opěrce. Potom nastávají 
případy, kdy měřené osoby například 
odklánějí čelo od opěrky. Co udělat 

s  takovým měřením, když zjistíme, 
že měřená osoba nebyla celou dobu 
opřená čelem o  opěrku? Máme právě 
vytisknutý papírek vyhodit a  měření 
provést znovu a správně? Na tyto otázky 
se pokusí odpovědět naše studie. 

Metodika výzkumu

Výzkum byl prováděn v oční optice 
SMILE OPTIC s.r.o. v  Brně. Měření se 
zúčastnilo celkem 73 osob (146 očí), 
z toho 50 žen a 23 mužů. Průměrný věk 
měřených osob byl 37 let (v  rozmezí 
16 až 82 let). K měření objektivní refrakce 
byl použit automatický kerato-refrakto-
metr AKR 500 od firmy Essilor.

Každý klient, který souhlasil se zařa-
zením do studie, byl změřen dvakrát za 

sebou na automatickém refraktometru. 
V prvním případě proběhlo standardní 
měření (obr. 1). Poté byl umístěn mezi 
čelo klienta a opěrku pěnový materiál ve 
tvaru kvádru a tím došlo k oddálení čela 
klienta o zhruba dva centimetry (obr. 2). 
Tímto oddálením jsme simulovali situaci, 
kdy klient odklání čelo od opěrky. Bylo 
ovšem nutné zvolit takové oddálení čela, 
které půjde ještě změřit. Už při tomto 
dvoucentimetrovém oddálení bylo 
měření delší a někdy těžko proveditelné. 

Výsledky měření

Naměřené výsledky jsme zazname-
nali do tří jednoduchých grafů. Vždy 
porovnáváme hodnoty naměřené 
správným způsobem (OK) a  špatným 

 OPTOMETRIE autoři: Bc. Petr Buček, Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
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způsobem (NOK). Nejprve porovnáme 
změny hodnot sféry (SPH), poté síly 
cylindru (CYL) a nakonec ukážeme roz-
díl v naměření osy cylindru. Naměřené 
výsledky se pokusí potvrdit nebo vyvrátit 
pracovní hypotézu, která zní: Posunutí 
čela při měření na automatickém refrak-
tometru, byť jen malé, vede k odlišným 
výsledkům měření.

Graf 1 ukazuje průměrné naměřené 
sférické hodnoty dvěma zmiňovanými 
postupy. Průměrná hodnota naměřená 
správným způsobem je 1,64 D a  prů-
měrná hodnota sféry naměřená špat-
ným způsobem je 1,63 D. To činí rozdíl 
pouze 0,01 D. Z  hlediska optometrie 
v  tomto případě tedy nedosahujeme 
žádného významného rozdílu (rozdíl je 
menší než 0,25 D).

Graf 2 popisuje stejnou změnu, 
ale u  síly cylindru. Průměrná hodnota 
naměřená správným způsobem je 0,66 
D a  průměrná síla cylindru naměřená 
špatným způsobem je 0,65 D. Což činí 
rozdíl znovu 0,01 D. Tudíž docházíme ke 
stejnému závěru jako u sférické hodnoty. 

Tím se dostáváme k  poslednímu, 
třetímu grafu. Ten zobrazuje průměrné 
naměřené hodnoty osy cylindru. Prů-
měrná hodnota naměřená správným 

způsobem je 94° a průměrná hodnota 
naměřená špatným způsobem je 101°, 
což činí sedmistupňový rozdíl. Dosahu-
jeme již patrného rozdílu v naměřených 
hodnotách a  máme tak potvrzenou 
platnost pracovní hypotézy. I  když se 
jedná o  výsledek objektivní refrakce, 
tak je i  v  tomto případě nutné zmínit 
zbytkovou hodnotu astigmatizmu, která 
vzniká při nevhodně zvolené ose. Pokud 
vezmeme průměrnou hodnotu cylindru 
z grafu 2, tak zjistíme, že podle norem 
v tomto případě dosahujeme toleranci 
± 5°. Tato tolerance platí v  případě 
hodnoty síly cylindru 0,75 D a  méně. 

Pokud se nám o  těchto ± 5° stočí osa 
cylindru například o síle 1,5 D, dochází 
již k  nežádoucí  hodnotě zbytkového 
astigmatizmu 0,26 D. Při stočení osy 
cylindru při stejné hodnotě 1,5 D, ale již 
o ± 10°, dostáváme zbytkovou hodnotu 
astigmatizmu 0,52 D. Je velmi důležité 
dbát na správné určení hodnoty osy 
cylindru [1].

Diskuze

Výše jsou uvedeny výsledky našeho 
výzkumu, níže bude následovat závěr. 

obr. 1  Správná poloha hlavy při měření (OK).

graf. 1  Změna průměrné hodnoty sféry.

obr. 2  Nesprávná poloha hlavy při měření (NOK).
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Pojďme se ještě podívat na výsledky 
našeho dotazníkového výzkumu, kte-
rého se zúčastnilo celkem 85 osob. 
Z toho bylo 33 očních sester, 22 lékařů 
a  30  optometristů. Všechny osoby 
dostaly čtyři jednoduché otázky, resp. 
oční sestry zodpovídaly pouze první tři 
otázky. Tyto otázky zněly:

1. Používáte k určení objektivní refrakce 
automatický refraktometr?

2. Stalo se Vám někdy, že měřená osoba 
porušovala zásady měření tím, že 
odkláněla čelo od čelní opěrky?

3. Museli jste si někdy pomoci tím, že 
jste si měřenou osobu sami přidrželi 
rukou, abyste zamezili odklonu čela 
od čelní opěrky?

4. Používáte naměřené hodnoty cylin-
dru a zejména jeho osy jako výchozí 
bod namísto zdlouhavého určování 
předběžné osy a síly cylindru?

Na všechny tyto jednoduché otáz-
ky byla možná odpověď ANO, či NE. 
Otázky byly formulovány tak, aby co 
nejvíce odpovídaly prováděnému 
měření. Výsledky jsou zaznamenány 
do grafu  4 a  jasně ukazují, že odklá-
nění čela od opěrky je zcela běžnou 
záležitostí. Nejvíce takových problémů 
je pochopitelně u  dětských pacientů, 
anebo naopak u pacientů staršího věku. 
K  odklonu čela může dojít i  v  době 
mezi měřením prvního a druhého oka, 
neboť pacient si může myslet, že už je 
hotovo a pomalu se začne odklánět. Na 
první pohled mohou vzniknout dotazy 
ohledně výsledků třetí otázky, ale odpo-
věď je jednoduchá. Zbývající procento 
optometristů, kteří odpověděli ne, pou-
ze dodává, že stačí klienta upozornit na 
odklon čela, a poté již měření probíhá 
správně. Poslední otázka se týká již jen 
očních lékařů a optometristů. Navazu-
jeme tím na výsledky grafu 3. Jestliže 
velká část dotazovaných osob používá 
hodnotu osy cylindru naměřenou 
na autorefraktometru jako hodnotu 
předběžné osy cylindru při měření 
subjektivní refrakce, tak je pochopitelně 
vhodné mít co nejpřesnější výsledek již 
z autorefraktometru. 

Závěr

Každá činnost, která je vykonávána 
v  očních optikách, očních ambulan-
cích a  na očních odděleních, by měla 
být prováděna s  maximální pečlivostí 
a přesností. Existuje celá řada chyb, kte-
rých se můžeme dopustit, a není přece 
nic špatného na tom si chybu přiznat 
a danou činnost provést znovu. 

Bc. Petr Buček
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
katedra optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně
e-mail: petrbucek8@seznam.cz
grafické podklady: archiv autorů
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graf. 2  Změna průměrné hodnoty cylindru.

graf. 3 Změna průměrné hodnoty osy cylindru.

graf. 4  Vyhodnocení odpovědí ANO v procentech.
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OÚS INFORMUJE
eKasa na Slovensku

Finančná správa spoločne s  Mini-
sterstvom financií pre nás pripravili už 
16. novelizáciu zákona č. 289/2008 Z.z. 
o  používaní elektronickej registračnej 
pokladnice od roku 2008. Tentokrát ide 
o projekt povinného napojenia všetkých 
pokladníc na portál finančnej správy 
prezentovaný ako eKasa.

Čo je to eKasa?
V praxi to znamená, že všetky registračné 
pokladne budú musieť byť pripojené 
prostredníctvom internetu na finančnú 
správu. O  každej transakcii bude mať 
finančná správa informáciu okamžite, 
nakoľko každý vydaný doklad bude 
najskôr zaevidovaný na centrálnom 
úložisku eKasa a až následne vytlačený 
pokladnicou. Zároveň budú údaje ukla-
dané aj v chránenom dátovom úložisku 
pokladnice, ktoré rovnako ako poklad-
ničný program musí mať platný certifikát 
vydaný finančnou správou.

Môžete používať súčasnú pokladnicu?
Áno, za podmienok ak je možné pokladni-
cu alebo fiškálnu tlačiareň upraviť pre pri-
pojenie eKasy. Je však potrebné objednať 
upgradovací balíček, ktorý spraví z vašej 
pokladnice on-line registračnú pokladnicu.

Ako zistíte, či je možné vašu pokladni-
cu upraviť na systém eKasa?
Najjednoduchším riešením je navštíviť 
stránku www.ekasa.top, kde sú tieto 
informácie priebežne aktualizované. 
Prípadne môžete kontaktovať servisné-
ho partnera alebo distribútora, ktorý by 
mal vedieť na túto otázku odpovedať.

Ako sa pripojíte k systému eKasa?
V prvom rade je nutné, aby ste požiadali 
elektronicky cez portál finančnej správy 

o pridelenie kódu pokladnice. Je potreb-
né prihlásiť sa na portáli finančnej správy 
do svojej Osobnej internetovej zóny, 
ktorú používate vy alebo váš účtovník 
pri elektronickej komunikácii s finančnou 
správou. Tu v  časti Katalóg formulárov 
vyberiete, vyplníte a odošlete elektronický 
formulár Žiadosť o pridelenie kódu po-
kladnice eKasa klient. V žiadosti označte, 
že žiadate o  pridelenie kódu on-line 
registračnej pokladnice. Odporúčame 
nerušiť prostredníctvom tejto žiadosti 
o zrušenie DKP pokladnice! Toto spraví 
za vás automaticky finančná správa k 30. 
júnu 2019, kedy budú všetky staré daňové 
kódy pokladníc (DKP) zrušené. V žiadosti 
by ste museli uviesť presný dátum zruše-
nia DKP a ten pravdepodobne nebudete 
vopred vedieť. Na základe vyplnenej 
žiadosti vám bude elektronicky doručený 
tzv.  identifikačný balíček, identifikačné 
údaje pokladnice, ktorý nájdete v eKasa 
zóne. Údaje môžete stiahnuť na USB kľúč 
alebo iné pamäťové médium. Tieto údaje 
budú potrebné pri nahrávaní identifikač-
ného balíčka do registračnej pokladnice. 
V žiadosti budete uvádzať aj heslo, ktoré 
bude potrebné pri tomto úkone! Ak máte 
viac pokladní, treba požiadať o pridelenie 
identifikačného balíčka pre každú poklad-
nicu osobitne. Typ pokladnice si budete 
môcť vybrať zo zoznamu pokladníc. 
Vyberte typ vašej používanej pokladnice. 
Nezabudnite, že je potrebné mať na 
predajnom mieste zavedený internet. 
Identifikačný balíček si môžete nahrať 
do upravenej eKasy sami, ak si trúfate, 
alebo o to môžete požiadať firmu, ktorá 
bude robiť úpravu pokladnice. V  takom 
prípade je potrebné dať firme, ktorá 
bude upravovať pokladnicu, k dispozícii 
uvedené certifikačné údaje napr. na USB 
kľúči spoločne s heslom, ktoré ste uviedli 
v  žiadosti. Bez týchto údajov nebude 
možné uviesť pokladnicu do prevádzky. 

Ako postupovať, ak dôjde k výpadku 
internetu alebo poruche pokladnice?
Ak pokladnica do dvoch sekúnd (tzv. hra-
ničná doba odozvy) od odoslania dokla-
du na portál finančnej správy nedostane 
unikátny identifikátor dokladu, vytlačí 
pokladnica doklad s označením offline.  
V takom prípade musíte zaslať uloženú 
dátovú správu do systému eKasa do 
48 hodín od prvého pokusu. Toto nie je 
možné u virtuálnych pokladníc, tam je 
nutné v prípade výpadku internetu vy-
stavovať paragóny. Ak dôjde k poruche 
pokladnice, taktiež musíte vystavovať 
paragóny a do 48 hodín obnoviť prevá-
dzku pokladnice. Táto zodpovednosť je 
na strane podnikateľa.

Dokedy máte povinnosť pripojiť 
sa do systému eKasa?
Podnikatelia, ktorí používali registračné 
pokladnice pred 1. aprílom 2019, majú 
povinnosť používať eKasu najneskôr 
od 1. júla 2019. Týmto dňom finančná 
správa automaticky zruší všetky daňové 
kódy pokladníc a  ich používanie po 
tomto termíne nebude možné. Ponúka 
sa vám ešte možnosť prejsť na systém 
virtuálnej registračnej pokladnice, ktorý 
funguje od roku 2015. Tento systém je 
taktiež automaticky prepojený s finanč-
nou správou. Aplikácia sa dá kedykoľ-
vek bezplatne stiahnuť na stránkach 
finančnej správy do počítača, tabletu 
alebo mobilu. Potrebujete len vhodnú 
tlačiareň na tlač bločkov. 

Termín na zavedenie systému eKasa 
sa neúprosne blíži, preto vám odporú-
čame, aby ste neodkladali prechod na 
eKasu na poslednú chvíľu.

Ing. Alexandra Kováčiková
členka predstavenstva OÚS

 STRÁNKY OÚS autorka: Ing. Alexandra Kováčiková
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DEFINICE 
A USPOŘÁDÁNÍ
5. 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.

Je nad slunce jasné, že prostory 
obchodu, ve kterých se prezentuje 
zboží, významně podporují prodej, ale 
navíc potvrzují a posilují firemní posel-
ství. Proces nekončí tím, že v obchodě 
skončí stavební úpravy a může se začít 
prodávat. Proč? Protože styl „venku huj, 
uvnitř fuj“, resp. „vpředu huj, vzadu fuj“ 
v případě obchodu neplatí například jen 
u gastronomie, ale i v optice a samozřej-
mě navíc může velmi citlivě poškozovat 
i její obchodní potenciál. 

Obchodník, který chce budovat svůj 
byznys a image jen s pomocí viditelných 
prodejních prostor, tedy prezentačních 
ploch, se vystavuje velkému riziku, že svou 

image a poselství nebude umět prodat ani 
svým zaměstnancům, natož svým zákaz-
níkům. Riskuje, že mu nebudou rozumět 
a svým jednáním je bude velmi silně irito-
vat. Ten, kdo nerozumí podstatě, nemůže 
ani zprostředkovávat. Ten, kdo ustrne, je 
odsouzen k podnikatelskému neúspěchu.

Jako příklad lze uvést, že zaměstnan-
ci nevěří vlastním očím, když v prodej-
ních prostorách vše funguje v minimalis-
tickém provedení za pomoci digitálních 
zařízení, ale v  zázemí obchodu a  pro-
storách pro odpočinek jsou pořád jen 
pevné telefonní linky a  na počítačích 
Windows 2000. V  takovém případě se 
podnikatelský styl majiteli optiky pod 
kůži nevryl. Realita odporuje podnikatel-
ským záměrům, protože se neslučuje ani 
s  podmínkami pro zaměstnance, tedy 
s jejich spokojeností.

V době, kdy kvalifikovaní zaměstnanci 
patří k nedostatkovému zboží, je zázemí 
optiky nadmíru důležité. V boji o dobrý 
personál je kromě dobrého platu pod-
statné mít i  pocit dobře nastaveného, 
fungujícího pracovního týmu, vhodné 
prostředí a podmínky, všechny tyto fakto-
ry se totiž mezi sebou navzájem ovlivňují. 
Správné vybavení pracovních prostor 
může být jedním z faktorů, které ovlivňují 
spokojenost zaměstnanců – znamená to 

přece, že vyznávají stejné hodnoty, které 
se navzájem doplňují a zdravě personál 
motivují. Všeurčující a podmiňující duch 
je proto rozhodující. Za kulisami obchodu 
podporují dobře vybavené prostory pod-
nikatelský styl a správnou image.

Zázemí obchodu

Každý obchod lze rozdělit na část ak-
tivní (prodejní) a část obslužnou (zázemí). 
Prezentace produktů se nachází na insce-
nované ploše, která ovšem bez obslužného 
zázemí, tedy skladů, techniky a prostorů pro 
personál, nemůže fungovat. V konkrétním 
případě optiky máme co do činění se 
skupinou prodejců, pro které je nutné 
s ohledem na enormní různorodost práce 
vybudovat odpovídající zázemí – prostory 
pro vyšetření a pro jednání s klienty, část 
pro čekání zákazníků, dále dílnu, skladové 
zázemí, kancelář, ale také prostory pro 
přestávku, hygienické zařízení, šatnu, a to 
tak, aby se koncepčně pokrylo celé žádoucí 
servisní spektrum činností a služeb. 

Jak mají tyto prostory vypadat a jaké 
podmínky mají splňovat z pohledu bez-
pečnosti práce, bezbariérového přístupu 
a ergonomie, určuje celá řada norem, kte-
ré obsahují různá nařízení a doporučení 

 OČNÍ OPTIKA překlad: Věra Menšíková
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a také respektují různá specifika zákonů 
a stanovují pojem minimálního standar-
du. Samotné respektování různých norem 
a nařízení samozřejmě ještě neznamená, 
že budeme mít každodenně dobře fun-
gující prodejní prostory. Paušální řešení 
neexistuje, je však dobré tyto obecné 
aspekty respektovat a řídit se jimi.

Za zavřenými dveřmi

Už v druhém díle této série článků byly 
rozebírány výhody kamenného obchodu 
ve srovnání s on-line obchodem. Prodejní 
prostor by se měl stát místem nabízejícím 
zážitky, zábavu a informace. V této souvis-
losti se zviditelňují prostory, které bylo dříve 
nemyslitelné vidět na vlastní oči a byly jen 
za zavřenými dveřmi. Prostory, do kterých 
lze nahlédnout, jako jsou vyšetřovna, 
kancelář a skladové zázemí, mohou velmi 
dobře ilustrovat práci odborného obchodu 
a u zákazníků vyvolávat pocit věrohodnosti 
či až přímo fascinace touto prací. 

Aby bylo dosaženo této otevřenosti 
a jednotnosti a zároveň byl zdůrazněn je-
jich význam, je dobré, aby na sebe všechny 
podpůrné činnosti navazovaly. Příkladem 
je např. optika Oppenländer Optik v Mar-
bachu am Necker fungující od roku 1876. 
V souladu s podnikatelským heslem „vše, 
co se tváří jako neměnné, dokážeme 
změnit“ konfrontuje optika své zákazníky 
intenzivními barvami a otevřeností pro-
storu. Místo pro vyšetření se stalo pevnou 
součástí prodejní plochy a při vyšetření 
pocit bezpečí a jistoty poskytují závěsy.

I  princip transparentnosti má však 
své hranice, protože člověk potřebuje 
pro svou činnost vizuálně a  akusticky 
neutrální prostor pro rozhovor s vyšetřo-
vaným, přestávku nebo služební hovory. 
Pro rozvržení různých částí provozovny 
je nutné respektovat i stávající prostory 
a podporovat interní pracovní procesy. 

Kam až zákazníkovo 
oko dohlédne

Jakmile se nám podaří dokončit zá-
kladní členění plochy obchodu, můžeme 
je rozdělit do tří základních kategorií po-
dle vybavenosti. Do první kategorie patří 

všechny prostory, ve kterých se bude 
pohybovat zákazník. Druhá kategorie 
je určena na podporu workflow (dílna, 
kancelář nebo sklad). Třetí se týká zázemí 
části pro zaměstnance – prostory pro 
odpočinek či hygienické zařízení.

Ačkoliv není optika tradičním lé-
kařským prostředím, vyšetřovna bude 
zejména dětskými pacienty vnímána jako 
lékařské prostředí. Je dobré, když tyto 
prostory nevyvolávají žádné negativní 
asociace přemírou přístrojového vybave-
ní nebo nemocničního dojmu. Příjemné 
vůně, jasné barvy, světlé vybavení, neopo-
třebovaný nábytek nebo obrazy působí 
uklidňujícím dojmem a skvěle podporují 
atmosféru obchodu. Pro čekací koutek 
se doporučuje příjemné vybavení spo-
lečenského charakteru a volný průhled 
do prodejní části, aby se zákazník necítil 
stranou dění a zapomenutý.

Obchod Nill Optik v Mössingenu má 
například v prezentační stěně zabudované 
velké kulaté výřezy, ve kterých jsou umís-
těny dětské hračky. V těchto prostorách si 
mohou děti v klidu hrát a čekat, až dospělí 
absolvují refrakční vyšetření a výběr brýlo-
vé korekce. Vyšetřovny by měly být laděny 
nikoliv přehnaně, ale s velkou pečlivostí 
do kontrastů světlých a  tmavých barev. 
Se zvukovou izolací pomocí stropních 
elementů a s nábytkem vyrobeným na 
míru se podařilo projektantům pro Nill 
Optik navrhnout odpovídající a vysoce 
funkční vnitřní prostor obchodu.

Pořádek na prvním místě

Kamenný obchod je velmi zřídka 
místem, v němž pracuje jeden zaměst-
nanec, kterému by se interiér přizpůso-
boval na míru. Je proto nanejvýš nutné, 
aby se pro kolektiv personálu vytvořil 
prostor, ctící základní principy určitého 
řádu a  uspořádání. Cílem je prosadit 
princip dlouhodobě čisté pracovní 
plochy, na které nebudou nalepeny 
žádné barevné informační poznámky 
z bločku, kde nebudou stát šálky od kávy 
a čaje a volně pohozené psací potřeby či 
poznámkové bloky. Čistá pracovní deska 
vyzařuje pocit zodpovědnosti a  profe-
sionality. Člověk s  pevnou organizační 
strukturou je ve svém pracovním nasaze-
ní flexibilní. Zaměstnanci se tak mohou 
bez problémů zastupovat, protože se 
nemusí nikoho na nic složitě vyptávat.

Aby si optik vypracoval jasnou orga-
nizační strukturu, je dobré, když dodr-
žuje systém pěti pravidel. Tento systém 
pochází z jedné japonské automobilky 
a jeho účelem je dosažení bezpečných, 
čistých a přehledných pracovních míst. 
Pěti pravidlům odpovídají následující 
pracovní kroky. 

 • Třídit – vše, co na pracovním místě 
nemá co dělat, musí pryč, aby se 
nehromadily nepotřebné věci. Záro-
veň je důležitá efektivita digitalizace. 
Pominula éra velkých skříní s pořa-

obr. 1  Vhodně zakomponovaný úložný prostor pro hračky pomáhá překonávat dlouhé 
čekání a zároveň zapadá do celkového designu interiéru Nill Optik v Mössingenu. 
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dači, v nichž se nacházela veškerá 
korespondence. Raději investuje do 
spolehlivé výpočetní techniky a ušet-
říte na tiskových náplních i papírech.

 • Vše má své místo – jen to, co je 
skutečně potřebné, má při zachování 
veškerých ergonomických pohledů 
jasně definované místo.

 • Stálé udržování pořádku – každý, kdo 
používá pracovní pomůcky, je sklízí 
ihned po použití, aby je mohl použí-
vat jakýkoliv další uživatel.

 • Standardizace – všechny popisky 
a označení by měly být jednotné, aby 
umožňovaly jasné strukturování pra-
covního místa a jeho celkový obraz.

 • Ukázněnost, dodržování pravidel 
a jejich stálé zlepšování – pokud 
má přístroj nebo nástroj své místo, 
je důležité tuto zásadu dodržovat. 
Pravidelná kontrola není šikana, nýbrž 
prostředek, jak dlouhodobě udržovat 
pořádek a v případě potřeby pracov-
ní místo rozvíjet a zlepšovat.

Při dodržování těchto pěti pravidel je 
důležité zapojit pracovníky provozovny. 
Usnadňuje to porozumění a  odpo-
vědnost při zavádění nových principů. 
Pokud se zavedený systém dodržuje a je 
přijat a vnímán jako logický, má pozitivní 
vliv na výstupy a činnost optiky. Udržovat 
a formovat činnost optiky pomáhají jak 
inteligentní náměty, tak vhodné sklado-
vé možnosti.

Nová  pobočk a  Weber  Opt ik 
v  Bietigheim-Bissingenu nabízí prodejní 
prostor s  úseky pro vyšetření a  komu-
nikaci se zákazníky s  velmi jednoduše 
strukturovanými pracovními plocha-
mi. Zabudované sideboardy nabízejí 
dostatek prostoru pro volné pracovní 
plochy optiky. Textilní závěsy v modrých 
a šedých tónech předělují místnost a za-
jišťují akusticky velmi příjemné pracovní 
prostředí.

Multifunkční prostor pro 
odpočinek

Není správné, aby měl nízký rozpo-
čet na vybudování optiky vliv na prosto-
ry pro zaměstnance. Odpovídající záze-
mí pro odpočinek a hygienická zařízení 
signalizují uznání jejich důležitosti. Je 
v šatně dostatek místa na odložení tašek? 
Pořídíme pro zaměstnance uzamykatel-
né skříňky? Těmito klíčovými otázkami 
by se měli majitel optiky i projektant za-
bývat. V ideálním případě mají vyhrazené 
prostory poskytnout zaměstnancům 
dodržování určitých rituálů, které posi-
lují týmové vztahy, například možnost 
něco společně oslavit, společně se najíst 
teplého jídla a také vést interní porady či 
jednání. Nezřídka funguje tento prostor 
i jako tzv. backoffice. 

Různé magnetické tabule, sideboar-
dy i akustická řešení mohou napomoci 

interní komunikaci a  na poradách 
mohou být využívány i  pro předávání 
odborných informací nebo při koordi-
naci pracovních a  termínových plánů. 
Pro osobní workflow doporučuje, aby 
měli zaměstnanci své přihrádky nebo 
poličky, do kterých se jim může ukládat 
pošta, doklady, dokumenty nebo různé 
pracovní potřeby.

S hodnotami  
si nemůžeme zahrávat

Je jasné, že ne každý obchod potře-
buje řešení, uvedená v  tomto článku. 
Jaká forma pracovního prostoru bude 
vybudována, závisí na důkladné analýze 
potřeb. Někdy může být smysluplné i ur-
čité omezení jednotlivých částí (skladové 
prostory, odpočinková část, kancelář, 
refrakční prostor, prezentační prostor). 

Kladete si otázku, kde je přidaná hod-
nota tohoto řešení? Je to hospodárné? 
Je však nutné mít na paměti, že některé 
věci si nemůžeme koupit ani vyvážit 
zlatem. Vytvoření image optiky začíná 
u  zaměstnanců. Přijatelná jednotnost 
v  budování prodejních prostor může 
být zárukou konstruktivního ducha, který 
se vytváří v zákulisí optiky a přenáší se 
prostřednictvím zaměstnanců k  zákaz-
níkům optiky. 
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obr. 2  Napnuté textilní stěny poskytují dobrou akustiku a spolu s instalovaným 
bílým nábytkem vytvářejí celkový pozitivní a strukturovaný dojem.



Největší středoevropský mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie 
a oftalmologie OPTA 2019 se letos nesl v jubilejním duchu, oslavil totiž čtvrtstoletí. 
Už tradičně se na ní prezentovala SAGITTA Brno s nejnovějšími kolekcemi 
brýlových obrub a slunečních brýlí, které její dodavatelé vystavovali na dvou 
významných veletrzích oční optiky těsně předcházejících OPTĚ, a to na výstavách 
MIDO v Miláně a OPTI v Mnichově.

SAGITTA Brno na OPTĚ 
po pětadvacáté

c0 m0 y0 k50

c100 m0 y30 k0

Expozice SAGITTY patřila tradičně k největším, 
protože OPTU považuje SAGITTA za nejdůležitější 
ze všech výstav pořádaných na území České 
republiky a Slovenska. Obchodním partnerům 
nabídla kolekce zbrusu nových značek CHLOE, 
SKAGA a CHARMANT by Caroline Abram, ale také 
novinky značek těšících se dlouhodobé oblibě 
obchodních partnerů v Česku i na Slovensku.

Unikátním zařízením dobývajícím svět je digitální 
čtečka s hlasovým výstupem a umělou inteligencí 
OrCam MyEye 2 izraelského technologického 
gigantu společnosti OrCam. Na veletrhu OPTA 
2019 ho poprvé prezentovala SAGITTA Brno, 
která je autorizovaným distributorem společnosti 
OrCam pro Českou republiku. Digitální čtečku je 
možné objednávat i prostřednictvím očních optik 
pro slabozraké s těžkými vadami zraku.

SAGITTA přihlásila OrCam MyEye 2 do prestižní 
soutěže TOP OPTA 2019 v kategorii speciální 
optika a uspěla. Odborná komise složená 
z renomovaných optiků a optometristů České 
republiky a Slovenska vysoce ocenila špičkové 
vlastnosti zařízení OrCam a na společenském 
večeru OPTA PARTY předala nejvyšší ocenění 
zástupci dovozce jednateli společnosti SAGITTA 
Brno Jaroslavu Majerčíkovi.

Kulaté 25. narozeniny veletrhu OPTA využili 
organizátoři Veletrhy Brno, a.s. a Společenstvo 
českých optiků a optometristů k ocenění 
dlouhodobé věrnosti vystavovatelů, kteří se 
OPTY v průběhu celého čtvrtstoletí nepřetržitě 
účastnili. V zastoupení společnosti SAGITTA Brno 
převzala toto ocenění zakladatelka a majitelka 
firmy SAGITTA Jana Čierna.

Inzerce
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Václav Sigurson Kostohryz 
je povoláním zubní technik, 

jednou nohou ovšem spadá do 
uměleckého světa bronzových 
plastik, jejichž prostřednictvím 
zobrazuje vnímání světa kolem 
sebe. Ve své tvorbě se inspiruje 
přírodou i lidmi a zdůrazňuje je-
jich jedinečnost, krásu, křehkost 
a pocity.

Jakou úlohu ve Vašem životě hraje zrak?
Zcela zásadní! Tak jako mnoho dalších 
výtvarníků se i  já musím něčím živit. 
Jsem zubní technik a tam je dobrý zrak 
velmi důležitý.

Co Vás v poslední době uhodilo do očí?
Do očí mně přímo bije to, jak se rozděluje 
společnost, jak jsou lidi naštvaný a neu-

mí se na ulici na sebe usmát. Bohužel 
o to víc mám témat ke své tvorbě.

Jaká kniha, obraz, fotografie či jiné 
umělecké dílo Vás v poslední době 
oslovily? 
Miluji hudbu, moc rád ji poslouchám, když 
modeluji. Dokážu se u ní víc soustředit. Moc 
rád navštěvuji koncerty, naposledy Ólafura 
Arnaldse v Lucerně, to bylo nádherné.

Kdy Vám naposledy oči zářily nadšením?
Byl jsem nadšený z toho, že jsem dostal 
nabídku vystavovat v Mikulově v Horní 
synagoze, i z toho, jak krásný prostor to 
byl a jak skvělí lidé se o něj starají.

Co (nebo koho) byste střežil  
jako oko v hlavě?
Lásku.

Kdy je podle Vás potřeba  
mít oči na stopkách?
Při setkání s  blbcem, to bývá dost 
nebezpečný.

Nad čím přivíráte oko a nad čím 
naopak ne?
Oči nepřivírám, mám je pořád otevřený. 
Nechci si nikdy říkat „to je jedno“, protože 
jedno je jen kolečko od trakaře.

Otevřel Vám někdy někdo oči?
Ano, ale podrobnosti si nechám pro sebe.

Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?
Každý slušný člověk, vždy!

Existuje výjev, na který nikdy  
nezapomenete?
Narození syna před osmnácti lety.

Jak to vidí
VÁCLAV  
SIGURSON 
KOSTOHRYZ

 JAK TO VIDÍM JÁ autor: redakce
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Krása je v oku toho, kdo ji vnímá. 
Na co se nejraději díváte Vy?
Miluji přírodu, takže se rád na ni dívám. 
Čím méně lidí je při tom kolem, tím 
mně lépe.

Co vás obvykle upoutá  
na první pohled?
Slušnost a bezprostřednost lidí kolem mě.

Jaké místo na světě podle Vás  
stojí za vidění?
V dubnu jsem zamířil do Nepálu, byl to 
můj velký sen, který jsem si splnil. Je to 
místo, stojící za vidění. 

Které místo v české krajině je pro Vás 
nejmalebnější?   
Kopec nad vesnicí Březiny, kde mám 
chalupu. Ale celé Žďárské vrchy jsou 
nádherné, jezdím tam moc rád, krásně 
se tam potuluje.

Má podle Vás strach velké oči?
Ano, má, člověk se nesmí bát riskovat 
nebo říci svůj vlastní názor. Podle mě se 
jen tak dá žít kvalitní život.

Co je pro Vás největší zloděj času? 
A co rád děláte, když máte moře času?
Nenechávám se okrádat a  když mám 
moře času, tak ho s radostí maximálně 
využiji při své tvorbě.

Dokáže Vás něco dojmout  
až k slzám?
Dojímám se, u mě to není těžký.

Máte někdy chuť vidět  
do budoucnosti?
Ne, nechtěl bych. Žiji s chutí v přítom-
nosti.

V kom vidíte hrdinu?
V  dnešní době asi v  každém slušném 
člověku.

Co byste podnikl jako neviditelný?
Tak to mě fakt nic nenapadá, o  tom 
jsem nikdy nepřemýšlel. Snad kdysi na 
základní škole.

Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Asi ty, které by vrátily zrak všem nevi-
domým.

Jaký vhled a poučení Vám  
dává Vaše práce?
Absolutní svobodu, kterou si bezmezně 
užívám.

Co je podle Vás očividné?
Očividně se chováme k  přírodě bez-
citně. Všem, kteří nás varují, že se 
s  planetou děje něco strašného, se 
vysmíváme a  dál pokračujeme v  oči-
vidném zločinu.

Kdy jste naposledy přišel –  
viděl – zvítězil?
Sportuji od dětství a  moc rád vítězím, 
jsem soutěživý typ. Vyžaduji ale pravi-
dla, která budou platná, a to se už moc 
nenosí. Někteří lidé vítězí úplně jiným 

způsobem než čestně. Já je chci a budu 
dodržovat, takže pokud se zadaří, raduji 
se z poctivého vítězství. 

Za rozhovor poděkovala redakce
foto: Kamil Till
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ZIMNÍ HRY 
SE SPECIÁLNÍ 
OLYMPIÁDOU
Krátce po novém roce se 

v  termínu od 5.–11. ledna 
2019 konaly v Horní Malé Úpě 
v  Krkonoších 28. zimní hry 
Speciálních olympiád. V  du-
chu fair play na nich sportovci 
s  mentálním postižením sou-
těžili ve sjezdovém lyžování, 
snowboardingu a  běhu na 
lyžích. Tradicí těchto akcí je 
přítomnost zdravotních pre-
ventivních programů Healthy 
athlete (zdravý atlet), které za-
stoupily programy Healthy feet 
a Opening Eyes. Katedra opto-
metrie a ortoptiky LF MU (dále 
jen KOO) se tradičně podílela 
na zajištění screeningu zraku. 

Při slavnostním zahájení popřál 
sportovcům hodně zdaru a radosti z je-
jich výkonu hejtman Královehradecké-

ho kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., dále 
pak ředitel Krkonošského národního 
parku PhDr. Robin Böhnisch i starosta 
obce Horní Malá Úpa Karel Engliš. 
Svou přítomností podpořili sportovce 
členové předsednictva Českého hnutí 
speciálních olympiád a  také čestný 
předseda a  patron Vlastimil Harapes. 
Celkově bylo na tuto zimní akci přihlá-
šeno 297 účastníků.

Během akce se sportovci seznámili 
se svým zdravotním stavem a obdrželi 
sluneční či dioptrické brýle od gene-
rálních partnerů, firem Essilor a  Safilo. 
Sportovní klání proběhlo tradičně pod 
záštitou nadace Golisano Foundation. Za 
KOO se screeningu zraku aktivně zúčast-
nilo osm dobrovolnic z  řad studentek 
programů optika a  optometrie, ortop-
tika, pod dohledem klinického ředitele 
Mgr. Pavla Beneše, Ph.D. a  Mgr.  Petra 
Veselého, DiS., Ph.D.

Během screeningu zraku procházel 
jedinec řadou stanovišť, kde byly testo-
vány jednotlivé zrakové funkce (obr. 1). 
Po vypsání základních identifikačních 
a anamnestických údajů byly dotyčné-
mu změřeny jeho vlastní brýle na foko-
metru a byla zjištěna hodnota pupilární 
distance (PD) digitálním PD metrem. 
Poté šel atlet na stanovení vizu do dálky 
a  na blízko, které bylo prováděno na 
optotypech s Lea symboly. Následovalo 
stanoviště pro testování barvocitu a ste-
reopse, přičemž vše bylo zaznamenává-
no do předtištěného formuláře. 

Atlet pokračoval ve změření objektivní 
refrakce a keratometrie autorefraktome-
trem (ARM), poté byly zjištěny hodnoty 
nitroočního tlaku bezkontaktním tono-
metrem (obr. 2). Štěrbinovou lampou 
byl následně sledován přední segment 
oka pro posouzení jeho zdraví. Testovaly 
se také zornicové reakce. Nakonec se 

 ZE ŽIVOTA ŠKOL autoři: Mgr. Pavel Beneš, Ph.D., Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.,
 prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
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vyšetřovaný jedinec dostavil na stano-
viště výsledných doporučení, kde s ním 
byl prokonzultován jeho stav a byly mu 
vysvětleny jednotlivé výsledky měření. 
U stolečku atlet dostal odznáček s logem 
programu Opening Eyes, drobné dárkové 
předměty od sponzorů a plyšovou hračku. 

Výsledky screeningu

Během screeningu jsme provedli 
testování celkem u 213 osob (97 mužů 
a  116  žen, n = 426 očí), z  toho bylo 
153 sportovců s mentálním postižením 
(82 mužů a 71 žen; 27 jedinců bylo do věku 
15 let) a 60 doprovodů/trenérů (15 mužů 
a 45 žen). Průměrný věk celého souboru je 
34,3 roku ± 15,9 roku, min. osm let, max. 
83 let (graf 1, tab. 1). Zjištěné hodnoty 
uvádějí tab. 1 až 6, rozdělené do zástupců 
sportovců a doprovodů.

PD změřené pomocí digitální-
ho PD  metru: 62,4 mm ± 4,6 mm, 
min. 41,0  mm, max. 78,0 mm, medián 
63,0 mm (graf 2, tab. 2).
 • Vizus do dálky: 0,7 ± 0,4, min. 0,05; 
max. 1,6; medián 0,6 (tab. 3). Dvě oči 
nebylo možné testovat.

 • Vizus na blízko: 0,7 ± 0,3, min. 0,08; 
max. 1,25; medián 0,7 (tab. 3).

ARM
 • Sph: +0,0 D ± 2,5 D, min. –16,25 
D, max. +11,25 D, medián +0,25 D 
(tab. 4).

 • Cyl: –1,0 D±0,9 D, min. –5,25 D, 
max. –0,25 D, medián –0,75 D (tab. 4).

 • Ax: 99°±55,6°, min. 1°, max. 180°, 
medián 103° (tab. 4).

ARM Sféra (D) Cylindr (D) Osa (°)

Atleti (n = 153) +0,0 D ± 2,8 –1,1 D ± 1,0 99,8 ± 56,5

Partneři (n = 60) +0,1 D ± 1,6 –0,76 D ± 0,7 97,2 ± 53,5

Celá skupina (n = 213) +0,0 D ± 2,5 –1,0 D ± 0,9 99 ± 55,6

Věk Věk (roky)

Atleti (n = 153) 30,1 ± 14,2

Partneři (n = 60) 45,2 ± 14,7

Celá skupina (n = 213) 34,3 ± 15,9

Pupilární distance PD (mm) – PD metrem

Atleti (n = 153) 62,0 ± 5,1

Partneři (n = 60) 63,6 ± 2,8

Celá skupina (n = 213) 62,4 ± 4,6

Zraková ostrost Vizus do dálky (dec) Vizus na blízko (dec)

Atleti (n = 153) 0,6 ± 0,3 0,7 ± 0,3

Partneři (n = 60) 0,8 ± 0,3 0,8 ± 0,2

Celá skupina (n = 213) 0,7 ± 0,4 0,7 ± 0,3

tab. 1  Věkové rozložení jednotlivých 
skupin.

tab. 3  Hodnoty zrakové ostrosti u jednotlivých skupin do dálky a na blízko.

tab. 4  Hodnoty objektivní refrakce – autorefraktometrie (ARM).tab. 2  Hodnoty PD změřené digitálním 
PD metrem.

graf 1  Věkové rozložení celého souboru.

graf. 2  Pupilární distance do dálky u celé skupiny.

Histogram – Věk (celá skupina)
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Keratometrie
 • K1 (min.): 7,55 mm ± 0,3 mm, 
min. 6,55 mm, max. 8,37 mm, 
 medián 7,57 mm (tab. 5).

 • K2 (max.): 7,74 mm ± 0,28 mm, 
min. 6,73 mm, max. 8,70 mm, 
 medián 7,74 mm (tab. 5).

Nitrooční tlak měřený pomocí bez-
kontaktního tonometru: 16,6  mmHg 
±  2,8 mmHg, min. 9,0 mmHg, max. 
22,0 mmHg, medián 17,0 mmHg. U šesti 
očí nebylo možné měření provést 
(tab. 6).

Poruchy barvocitu vykazovalo v ce-
lém souboru osm jedinců (3,46 %), 
a to jen ve skupině atletů. Při testování 
prostorového vidění (stereopse) byla 
zjištěna nedostatečnost u  61 osob – 
28,6 % (52 sportovců – 24,4 % a devíti 
trenérů – 4,2 %).

Zjištěné hodnoty prezentují rozdíly 
v jednotlivých skupinách, kde je patrné 
snížení zrakových funkcí u osob s men-
tálním postižením. Z  toho důvodu je 
nutné u  této skupiny klást důraz na 
prevenci a  pravidelné oční prohlídky 
u svého oftalmologa. 

Na závěr bychom rádi poděkovali 
všem organizátorům, k nimž patří Boris 
Ševčík, Martina Středová, Hana Svo-
bodová, Hana Válková, Oto Vala, Jana 
Plšková a  další, kteří se na úspěšnosti 
a hladkém průběhu podíleli. Poděková-
ní dále patří všem rozhodčím, trenérům, 
doprovodným osobám, ale především 
pak samotným sportovcům, kteří jsou 
pro nás velkou inspirací. Také firmě 
Essilor, která se podílela na podpoře 
screeningu zraku zápůjčkou vyšetřo-
vacích přístrojů, firmě Safilo za dodání 
brýlí, dobrovolníkům z  řad studentů 
střední zdravotnické školy v Turnově 
a  celému týmu Opening Eyes z  KOO 
LF MU (obr. 3).

Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
katedra optometrie a ortoptiky 
LF MU v Brně
prof. PhDr. Hana Válková, Csc. 
katedra společenských věd  
a managementu sportu
FSpS MU v Brně
foto: archiv autorů

Keratometrie K1 (mm) K2 (mm)

Atleti (n = 153) 7,50 ± 0,3 7,71 ± 0,3

Partneři (n = 60) 7,66 ± 0,2 7,83 ± 0,2

Celá skupina (n = 213) 7,55 ± 0,3 7,74 ± 0,3

Nitrooční tlak Nitrooční tlak (mmHg)

Atleti (n = 153) 16,6 ± 2,9

Partneři (n = 60) 16,5 ± 2,6

Celá skupina (n = 213) 16,6 ± 2,8

tab. 5  Srovnání keratometrických hodnot. tab. 6  Hodnoty nitroočního tlaku.

obr. 1  Během screeningu.

obr. 2  Měření nitroočního tlaku.

obr. 3  Tým dobrovolníků KOO (zleva: prezidentka ČHSO Hana Válková, ředitelka ČHSO 
Martina Středová, uprostřed čestný předseda a patron ČHSO Vlastimil Harapes).
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PŮL STOLETÍ 
S ČASOPISEM 
ČESKÁ OČNÍ 
OPTIKA 1965
MODERNÍ OČNÍ AMBULANCE

Nedávno byla uvedena do pro-
vozu nová ambulance II. oční kli-
niky KU v Praze. Při její výstavbě 
jsme chtěli odstranit nedostatky 
dosavadního zařízení. Proto jsme 
často nenápadně a  nezaujatě 

sledovali provoz v  dosavadní 
ambulanci a chtěli jsme poznat 
způsob práce ve větším počtu 
ambulantních zařízení u  nás 
i  v  cizině. Téměř všude jsme 
viděli vyšetřovací místnosti ne-
vhodné, zcela nepřizpůsobené 
oftalmologickým účelům, tem-

né komory nevětrané, ponuré, 
někdy i  sazově černé. Viděli 
jsme i  nedostatečné vybavení 
základními přístroji, lékaře, če-
kající s pacienty ve frontě před 
štěrbinovými lampami, před 
oftalmometry, fokometry, ba 
i před brýlovými skříněmi. 

 HISTORIE autor: redakce
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Od roku 1949, kdy jsme poprvé 
začali připravovat stavbu oční 
ambulance, jsme zastávali kon-
cepci vyšetření na jednom místě. 
Základem našeho zařízení je typi-
zovaný vyšetřovaný box a v něm 
oftalmologický stůl. Na kratším 
rameni desky stolu je skříňka se 
souborem brýlových skel. Vedle 
skříně je v rohu boxu schránka na 
různé druhy receptů. Do zásuvek 
stolku ukládáme exoftalmometr, 
sklerální lampu, světelnou značku 
k vyšetření diplopie a optotypy do 
blízka. K  nezbytným pomůckám 
klinického lékaře, který nemá 
k dispozici sekretářku, počítáme 
přenosný psací stroj.

MUDr. Miloš Peleška, CSc.
Asistent II. oční kliniky  

akademika Kurze v Praze

 

OČNÉ OPTIKY  
V MAĎARSKU

Bol som v  Budapešti a  pri tejto 
príležitosti som navštívil aj očné 
optiky. Prvý dojem na predaj-
ňu je dobrý. Je všade dostatok 
tovaru tak vo výkladoch ako aj 
v  predajni. Predávajú fotoapa-
ráty, filmy, aneroidy, kompasy 
a  to všetko, čo sme aj my pred 
10 rokmi predávali. Personál 
takmer všade ženy. Vo väčších 
predajniach majú obsluhovacie 
stolíky, kde odborníci – optici 
prijímajú zákazkovú prácu a tuto 
tiež vydávajú s  konečnou úpra-
vou. Optici dosiahnú kvalifikáciu 
tak, že skončením gymnásia 
(12 ročku) sa dva roky učia na 
pracovisku v  optike a  dvakrát 
týždenne chodia na teoriu. Po 
dvoch rokoch sú ako optici. Plat 
je dľa dosiahnutého výkonu – pri 
dokonalom ovládanie a  dobrej 
kvalite práce dosiahnú mesačný 
plat až 1400 forintov.

Michal Baranovič
Vedúci očnej optiky 10–52, 

Partizánske

PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁSOBOVACÍ 
SITUACE V ROCE 1965

Hlavní sortiment brýlových 
 obrub – celuloidové – n. p. Okula 
vybalancoval v  požadovaném 
množství, méně příznivá situace 
však je, přihlédneme-li k jednot-
livým typům. Nové typy těchto 
obrub jsou pracnější, a  proto n. 
p. Okula snížil požadované množ-
ství nových typů a  zvýšil počet 
typů běžných, aby mohl vyrobit 
potřebné množství. 

Menisková skla jsou bilanční-
mi díly pokryta v plném množství. 
Pro rovnoměrné zásobování je 
ovšem nutné, aby výroba v  jed-
notlivých čtvrtletích dodávala 
skla v plném sortimentu dioptrií. 
Pouze za tohoto předpokladu bude 
situace lepší než v roce 1964, ne-
boť n. p. Zdravotnické zásobování 
nemá dosud naplněny zásoby, jak 
by bylo potřeba. 

Skla protisluneční zrcadlová 
nejsou prozatím zajištěna v plném 
množství, nýbrž pouze asi ve výši 
50 %. U brýlových skel Duopal je 
nutno počítat s delší dodací lhů-
tou, asi 8 měsíců.

Zásobovací oddělení  
skupiny oční optiky

n. p. Zdravotnické zásobování 
Praha

 

POZNÁMKA  
O DĚTSKÝCH BRÝLÍCH

Rád bych upozornil na významný 
nedostatek, kterým trpí naše 
obruby pro nejmenší děti. Zdá 
se, jakoby tvůrci dětských brýlo-
vých obrub měli představu, že se 
dětská hlava liší od dospělé jen 
tím, že je menší. Předpokládají 
snad jakousi pantografickou či 
fotografickou zmenšeninu při 
zachování proporcí. Proto se 
také běžné dětské obruby liší 
od obrub pro dospělé spíše ve-
likostí než tvarem. Je potřeba 
mít především na mysli, že dítě 

má malý kořen nosu, nicméně 
tuto skutečnost dětské obruby 
nerespektují.

Konečně je nutno míti na zře-
teli i to, že dospělý člověk má jen 
zřídka zapotřebí pohlížet vzhů-
ru. Dítě však je se svou malou 
postavičkou obklopeno světem 
dospělých, hledí na jejich tváře 
a na nejrůznější předměty. To je 
příčina, proč malé děti tak často 
vyhlížejí nad brýlemi. 

Dokud výrobci obrub nezkon-
struují takové dětské brýle, při 
nichž by byly maximálně re-
spektovány všechny okolnosti, 
budeme se nadále setkávat s tím, 
že děti mají brýle na špičce nosu, 
vyhlížejí nad nimi a práce výrob-
ců skel, očních lékařů i  očních 
optiků je tak marná, neboť dítě 
se dívá mimo brýlová skla. 

MUDr. R. Zoubek, CSc.
Oční klinika v Hradci Králové

Práce v oftalmologickém boxu.

Nahřívací lampa NLO-1.
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Cílem textu je poukázat na 
možnost nechirurgického 

řešení současné afakie a  ani-
ridie měkkými kontaktními 
čočkami.

Rozsáhlá poranění postihující před-
ní i  zadní segment oka patří mezi 
závažné stavy, které je ve většině pří-
padů nutné řešit chirurgicky. Zejména 
rozsáhlá devastující otevřená poranění 

vedou často ke ztrátovým poraněním 
duhovky a  čočky se současným po-
škozením struktur i  v  oblasti zadního 
segmentu oka.

Afakie [6] je stav, kdy v optické ose 
oka chybí čočka, a  to kongenitálně, 
následkem traumatu, či pooperačně. 
Při jednostranné afakii dochází k výraz-
né anizometropii, což vede ke  vzniku 
nestejné velikosti obrazu na sítnici 
(aniseikonii). Pokud se afakie neko-

riguje, dochází k  supresi afakického 
oka. Prvním způsobem, jak je možné 
afakii korigovat, je brýlová korekce. Ta 
však vede k omezení zorného pole, ke 
zvětšení reálného obrazu, k  porušení 
koordinace pohybů a  změně prosto-
rové orientace. Další možností, kromě 
chirurgického řešení, je použití afakické 
měkké kontaktní čočky (MKČ). Obraz na 
sítnici u afakického oka s MKČ je oproti 
brýlové korekci jen o pět procent větší 

KOREKCE 
ANIRIDICKÉ 
AFAKIE měkkými 
kontaktními čočkami

 KONTAKTNÍ ČOČKY autorky: MUDr. Pavla Horňáčková, MUDr. Hana Došková, PhD.,
 prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
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než na druhém, fakickém oku. Vzniklá 
anizeikonie je však při binokulárním 
vidění velmi dobře snesitelná. Afakické 
MKČ jsou tedy vhodné při jednostranné 
afakii a jejich výhodou je, že nedochází 
k omezení zorného pole, jako je tomu 
u brýlové korekce. 

Aniridie [4] je charakterizována ne-
přítomností duhovky. Může vzniknout 
kongenitálně jako anomálie uveálního 
traktu s oboustranným výskytem a bývá 
vázaná na hereditární autosomálně 
dominantní či recesivní typ dědičnosti. 
Ve většině případů je vidění sníženo 
pro kataraktu, sekundární glaukom, 
foveolární hypoplasii, dystrofii rohovky 
či nystagmus. Aniridie [4] může být 
spojena s WAGR syndromem (Wilm-
sův tumor, aniridie, genitourinární 
abnormity, mentální retardace). V rámci 
otevřených poranění, zejména v oblasti 
předního segmentu oka, je parciální 
aniridie následkem nutnosti odstranění 
prolabující devitalizované tkáně při 
primárním řešení traumatu.

Současný výskyt částečné aniridie 
a  afakie jsou jednou z  nejčastějších 
komplikací otevřených poranění oka. 
Výrazně zhoršují zrakovou ostrost, dále 
způsobují světloplachost, zhoršenou 
adaptaci na světlo. Po nezbytném pri-
márním chirurgickém výkonu je vždy 
nutno uvážlivě zhodnotit, zdali následná 

chirurgická intervence nepovede k vyš-
šímu peroperačnímu riziku, které by 
převážilo nad přínosem celé operace. 
Z tohoto důvodu se mnohdy jeví nechi-
rurgické řešení aniridie a afakie aplikací 
protetických MKČ jako méně rizikové. 

Protetické kontaktní čočky [3] 
jsou tónované, ručně malované či 
tištěné. Mohou být vyrobeny z  růz-
ných materiálů (silikon-hydrogelové, 
plynopropustné, polymetylmetakrylá-
tové [PMMA]). Podle lokálního nálezu 
volíme korneální, či sklerální MKČ. 
Nejvěrohodnější kosmetický efekt mají 
ručně malované kontaktní čočky podle 
vzoru z  digitální fotografie. Ručně 
malované protetické čočky jsou také 
vhodnější u  atypicky centrovaných 
zorniček. Na začátku každé aplikace 
je velmi důležitá vstupní konzultace 
s pacienty a vysvětlení účelu aplikace 
protetických čoček. Takto se dá přede-
jít následnému zklamání či vyhotovení 
nevyhovující protetické čočky. Poté 
jsou nutná přesná měření pro vyho-
tovení protetické čočky (zkoumá se 
průměr zornice, iridické části, centra 
zornice, keratometrie aj). Čočky jsou 
vyrobeny podle daných kritérii, poté 
jsou pacientovi aplikovány. Velmi 
důležitá je centrace protetické čočky 
a  nastavení vhodné velikosti pupily. 
Protetické čočky jsou soustružené, 

tudíž optimální doba jejich užívání 
je dvanáct měsíců. Pacient musí být 
poučen o  hygieně a  režimu nošení 
měkkých kontaktních čoček. 

Materiál a metodika

Do naší retrospektivní studie jsme 
zařadili devět očí u  devíti pacientů, 
u  kterých byla použita stenopeická 
afakická měkká kontaktní čočka. Ve 
skupině bylo celkem sedm mužů a dvě 
ženy. Věkový průměr je 42,6  roku. 
Doba sledování činila dvanáct až 
patnáct měsíců (průměr 12,6 měsíce). 
Předoperační diagnózy jsou shrnuty 
v tab. 2. Souhrn všech operačních vý-
konů před aplikací protetických čoček 
zahrnuje tab. 3. Ve všech případech 
se jednalo o  afakické oči po úrazu 
či o  těžkou plegii po kontuzi bulbu. 
V  naší studii jsme použili protetické 
kontaktní čočky vyráběné dvěma 
firmami (WILENS, spol. s r.o., a Cantor 
Nissel Prostethic). Parametry čoček 
jsou uvedeny v  tabulce 4. 

Každá měkká kontaktní čočka je 
individuálně vyráběna pro konkrétní-
ho pacienta. Prvním krokem je výběr 
vhodné čiré měkké kontaktní čočky. 
V našem souboru byla použita čočka 
Hydrofit 38, 60 a 67 (firmy WILENS, spol. 
s  r.o.) a čočka Omniflex (firmy Cantor 
Nissel Prostethic). Druhým krokem je 
výběr vhodného barevného odstínu 
iridické části čočky. Snahou je sjed-
nocení či přiblížení se barvě duhovky 
druhého oka. V dnešní době je ideální 
variantou fotografická dokumentace. 
Následně se přistupuje k  barvení 
měkké KČ (obr. 1) s tím, že čím menší 
je procentuální obsah vody v  dané 
měkké KČ, tím je zajištěn lepší efekt 
barvení. Poté je měkká KČ aplikována 
pacientovi. Tyto terapeutické čočky ne-
hradí pojišťovna. Nově je však zaveden 
kód, kdy je možné pod daným kódem 
a s konkrétním zdůvodněním indikace 
s  revizním lékařem domluvit úhradu. 
Jedná se o  roční kontaktní čočky. 
V rámci naší studie byl hodnocen ze-
jména funkční i kosmetický efekt před 
aplikací a  po aplikaci stenopeických 
afakických čoček.

obr. 1 Barvená měkká kontaktní čočka.

obr. 3  Před nasazením protetické čočky.

obr. 2  Pacient po aplikaci okluzivní 
 měkké kontaktní čočky.

obr. 4  Po nasazení protetické čočky.
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Výsledky

V  souboru pacientů došlo u  osmi 
očí ke zlepšení zrakové ostrosti na op-
totypech. Shrnutí funkčních výsledků 
je uvedeno v tab. 1. U tří pacientů byl 
efekt spíše kosmetický než funkční. 
U  jednoho z pacientů (obr. 2) po roz-
sáhlé ruptuře bulbu byla aplikována 
okluzivní MKČ (Cantor Occlusive) ke 
zmírnění světloplachosti s  velmi příz-
nivým efektem. Nález tohoto pacienta 
před nasazením protetické čočky je 
na obr. 3, po nasazení čočky na obr. 4. 
Subjektivně hodnotili pacienti nošení 
měkkých kontaktních čoček pozitivně. 
V  původní hodnocené skupině bylo 
pacientů celkem jedenáct. U  jednoho 
z  pacientů se ustoupilo od aplikace 
pro polyneuropatii po proběhlé che-
moterapii, tento pacient nebyl aplikace 
MKČ schopen. Jeden pacient odstoupil 
z důvodu finanční úhrady čoček.

Diskuze

Hlavním cílem korekce současné 
aniridie a afakie je dosáhnout uspoko-
jivých výsledků v  kombinaci s  očeká-
váními pacienta. V  současné době se 
do popředí dostávají protetické čočky, 
chirurgické přístupy však hrají svou 
velkou roli i nadále.

Agarwal a  Dhivya [1] se přiklánějí 
k chirurgickým přístupům, a to sekun-
dární implantací předně komorové 
nitrooční čočky (AC IOL), kdy je nejdříve 
nutná úprava duhovky McCannelovým 
stehem a  následná implantace čoček 
iris claw. Malyugin [1] má výborné 
zkušenosti s  implantací zadněkomor-
vé nitrooční čočky od firmy Morcher 
technikou sklerální fixace. K  nejčas-
tějším peroperačním a  pooperačním 
komplikacím techniky sklerální fixace 
patřily náhlá hypotonie a krvácení, od-
chlípení sítnice či následný sekundární 
glaukom. Peroperační komplikace se 
řeší využitím infuzí do přední komory 
či cestou pars plana. 

Lam [5] ve svém článku poukazuje 
na výhody a přínosy aplikace protetic-
kých měkkých kontaktních čoček. Tyto 
čočky splňují u traumaticky poškoze-

Pacient Pohlaví Věk Vstupní 
nekorigovaná  
ZO 

Nekorigovaná ZO 
pooperační

ZO 
s protetickými 
MKČ

1. M 54 let pohyb,  
světelná projekce

15 cm prsty,  
světelná projekce

5/20

2. M 54 let pohyb,  
světelná projekce

1/50, světelná  
projekce

okluzívní MKČ

3. Ž 41 let 5/50 2 /50, světelná projekce 5/10

4. M 36 let pohyb,  
světelná projekce

1,5 m prsty,  
světelná projekce

5/10

5. M 34 let 5/5 2/50, světelná projekce 5/15

6. M 35 let pohyb,  
světelná projekce

10 cm prsty,  
světelná projekce

5/10

7. M 46 let 4/50 5/15 5/20

8. Ž 32 let pohyb,  
světelná projekce

5/50 5/20

9. M 52 let 5/50 5/50 5/20

Stp. vulnus penetrans corneae aniridia, afakia 6 ×

Stp. contusionem bulbi gravis plegia, afakia 2 ×

Stp. rupturam bulbi gravis anridia, afakia 1 ×

Stp. suturam vulnus penetrans corneae 7 ×

Stp. revisionem rupturam bulbi 2 ×

Stp. repositionem prolapsus iridis part. et suturam rupturae perilimbal. 1 ×

Stp. ablationem prolapsi iridis 5 ×

Stp. phaco + PPV 23 G + LFK + tamp-SO 4 ×

Stp. extractionem suturam corneae 7 ×

Stp. evacuationem oleii siliconi 3 ×

Materiál Filcon

Obsah vody (%) 38

Průměr (mm) 13,00–15,00

Permeabilita (Dk) 7,9 × 10

Zakřivení (mm) 8,00–9,40

Dioptrický rozsah (Dp) –30,00 do +30,00 D

Cylindrický rozsah (Dcyl) –6 dcyl do –0,75 Dcyl

Rozsah axis 5–180

Pupila otevřená (mm) 2,5; 3,5; 4,5

Pupila zavřená (mm) 2,5–6,5 (po 0,5 mm)

Průměr iris (mm) 11,5, 12, 13

Pupila s okluzí (mm) 3,5–12

tab. 1  Hodnocení zrakové ostrosti (ZO), M – muž, Ž – žena.

tab. 2  Předoperační diagnózy.

tab. 3  Souhrn operačních výkonů před implantací protetických čoček.

tab. 4  Parametry čoček Cantor Prosthetic. 
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ných očí jak funkční, tak kosmetická 
kritéria. Lam využívá v praxi protetic-
kých čoček různých typů s otevřenou 
pupilou, okluzivní čočky, jednoduché 
protetické čočky černé barvy, které 
mají využití u pacientů s tmavou du-
hovkou. Lam [5] dělí čočky na tři typy: 
tónované průsvitné, tištěné a  ručně 
malované. Všechny protetické čočky 
se každoročně vyměňují. Základním 
předpokladem pro úspěšnou aplikaci 
stenopeických čoček je spolupráce 
pacienta jak při výrobě, tak při násled-
né aplikaci. Je nutné si však uvědomit 
i rizika související s aplikací kontaktních 
čoček, možnosti vzniku keratitid a ro-
hovkových vředů. 

Člen Americké optometristické 
společnosti M. Cassel [2] ve svém 
článku z roku 2010 prezentuje přehled 
různých druhů protetických čoček 
od firem Ciba Vision, CooperVision 
a  jiných. Poukazuje na nutnost indi-
viduálního jednání s pacienty – před 
zahájením výroby MKČ je nutné 
pacienta řádně vyšetřit a  zaměřit se 
na zhodnocení šířky pupily, průměr 
duhovky, keratometrii a  dále výběr 
vhodného odstínu duhovky. Cassel [2] 
aplikuje čočky individuálně vyráběné.

Autoři, kteří se ve svých příspěv-
cích přik lánějí ke konzervativním 
postupům korekce současné aniridie 
a afakie, se shodují na nutnosti indivi-
duálního přístupu a osobním jednání 
s  pacienty. Problematika pacientů 
s různými druhy poškození očí je velmi 
obtížná a náročná i z psychologického 
hlediska. 

Závěr

U stavů současné aniridie a afakie, 
kde pro vysoké riziko peroperačních 
i pooperačních komplikací již není mož-
no indikovat chirurgické řešení, se apli-
kace stenopeické afakické čočky stává 
velmi elegantní a komfortní možností 
pro zlepšení funkčního i kosmetického 
stavu pacientů.

Vzhledem k  tomu, že doposud 
stenopeické MKČ pojišťovna nehradí, 
stávají se pro určitou skupinu pacientů 
nedostupné. 

Předneseno na XXIV. výročním sjez-
du České oftalmologické společnosti. 
Autoři práce prohlašují, že vznik i téma 
odborného sdělení a  jeho zveřejnění 
není ve střetu zájmu a není podpořeno 
žádnou farmakologickou firmou.

MUDr. Pavla Horňáčková 
Hornackova.pavla@fnbrno.cz
MUDr. Hana Došková, PhD.
prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
Oční klinika LF MU a FN Brno
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Světlo je velmi důležité pro 
život. Bez slunečního tepla 

a světla by byla zeměkoule jen 
koule bez života, která by byla 
pokryta ledem a skalami. Slunce 
dává energii rostlinám, které po-
skytují jídlo a kyslík pro život na 
Zemi. Sluneční svit je nezbytný 
pro lidské zdraví, protože produ-
kuje důležitý vitamin D. Nedo-
statek slunečního světla je spo-
jován s  vyšším rizikem vzniku 
cukrovky druhého typu, vysokým 
krevním tlakem a roztroušenou 
sklerózou. Z praktického hledis-
ka je nutné dostatečné osvětlení 
i ve vnitřních prostorách, kde je 
nutné dobře vidět na práci a na 
čtení [1].

Intenzita světla se velmi liší. Za-
tímco naše uši se potýkají s poměrně 
malým rozsahem změn hlasitosti, oči 
jsou pravidelně vystavovány výjimečně 
velkému rozsahu světelných intenzit 
(obr. 1). Během běžného dne se člověk 
probouzí ze stavu plné adaptace na 
tmu a přesouvá se do místností s vnitř-
ním osvětlením, stráví v  nich nějakou 
dobu sledováním digitálních zařízení, 
vyjde ven na sluneční světlo a pak řídí 
auto za denních i nočních světelných 

podmínek. Obvykle tráví čas v kanceláři, 
kde dochází ke kombinaci umělého 
a přirozeného denního světla. Všechny 
tyto situace vyžadují rychlou adaptaci 
očí na různé světelné intenzity. Pokud 
není adaptace rychlá, může to vyústit 
v pocity nepohodlí. Odvrácení a clonění 
očí, mžourání nebo nošení slunečních 
brýlí jsou typickými příklady mecha-
nizmu ochrany, který jsme si osvojili při 
obtěžující intenzitě světla. Není těžké si 
představit, že stálá potřeba adaptace 
může být únavná a ve výsledku i velmi 
zatěžující.

Elektromagnetické 
spektrum

Viditelná oblast elektromagnetické-
ho spektra je jen malou částí z celého 
spektra záření. Napříč celým spektrem 
má vzrůstající vlnová délka klesající 
energii záření. Pro viditelné světlo to 
znamená, že modré světlo s kratší vlno-
vou délkou má více energie než světlo 
červené. Ultrafialové světlo (UV) leží ještě 
za oblastí modrého světla. Je obecně 
známo, že UV záření prostupuje buňka-
mi a způsobuje změny na molekulární 
úrovni. To může vést k  předčasnému 
stárnutí, spálení kůže či vzniku pterygia 

a katarakty [2, 3]. UV záření je spojováno 
také s  věkem podmíněnou makulární 
degenerací očí [4, 5].

Viditelné modré světlo s  vyso-
kou energií ( je označováno zkratkou 
HEV  – High Energy Visible) má obec-
ně definovanou vlnovou délku mezi 
400 až 500 nm. Vzhledem k  tomu, že 
vysoce energetické světlo (HEV) není 
filtrováno očním prostředím, navíc má 
relativně vysokou energii ve srovnání 
s  ostatními částmi viditelného světla, 
jsou na místě obavy z  možného po-
škození očí. Existují například důkazy 
pro spojení mezi světlem HEV a mírou 
poškození související s  věkem pod-
míněnou makulární degenerací [4, 6]. 
U  určitých vlnových délek světla byl 
prokázán škodlivý účinek in vitro na 
buňky [7–9], i když v rámci studií in vivo 
jsou výsledky nejednoznačné [10, 11]. 
V poslední době lze sledovat zvýšený 
zájem klientů o záření HEV zřejmě díky 
faktu, že je emitováno obrazovkami 
počítačů. Je však nutné zmínit, že in-
tenzita energie slunečního svitu vysoce 
převyšuje intenzitu, kterou vyzařují 
elektronická zařízení (obr. 2). Jak již bylo 
nastíněno, při expozici záření HEV je 
patnáctiminutový pobyt venku roven 
třiceti hodinám pohledu na obrazovku 
digitálního zařízení [12]. 

ODVRÁCENÁ 
STRANA SVĚTLA
a řešení pro náš zrak

 KONTAKTNÍ ČOČKY autoři: Billy R. Hammond, John Buch,
 Jill Gardere a David Ruston
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Určení zrakové  
zkušenosti

Je těžké si uvědomit, jak velkým změ-
nám světelné intenzity jsou vystaveny 
naše oči v průběhu jednoho měření při 
zjišťování celkového zrakového pohodlí 
[13]. Měření zrakové ostrosti na vysoce 
kontrastních Snellenových znacích 
nemohou nikdy zachytit bohatost barev-
ného světla, pohybu a dynamiky změn 
osvětlení a vzdálenosti objektů. Omezení 
vysoce kontrastní zrakové ostrosti se 
ozřejmí, jakmile se začneme zabývat 
kontrastní citlivostí. Funkce kontrastní 

citlivosti (CSF – Contrast Sensitive Func-
tion) je odvozena od měření úrovně, 
která je určena sinusovou změnou jasu 
napříč různými rozsahy kontrastu [14]. 
Ve výsledném grafu je vysoce kontrast-
ní zraková ostrost představena pouze 
jedinou extrémní hodnotou. Celostní 
měření prostorového vnímání je určeno 
hodnocením plochy vytyčené křivkou, 
[15]. Tato oblast představuje prostoro-
vé vidění za velmi různých podmínek 
[16–18] a  je citlivější k  brzké detekci 
patologických změn, jako je katarakta 
a  makulární degenerace, než samotná 
vysoce kontrastní zraková ostrost [15]. 

Co ještě přispívá k  dynamické po-
vaze vidění? Optika oka se proměňuje 
s věkem: vyšší aberace se mění s velikostí 
zornice a s věkem, schopnost akomodace 
na blízké objekty se mění s věkem stejně 
jako se s věkem mění slzný film společně 
s mechanikou mrkání [19]. Všechny tyto 
změny ovlivňují kvalitu viděného obrazu. 
Vzdalování zdroje světla do vzdálenějšího 
prostředí od očí představuje kontinuálně 
se měnící podmínky. Úroveň osvětlení 
mezi vnitřním a venkovním osvětlením 
se velmi výrazně liší. Vlnová délka sluneč-
ního svitu se mění v průběhu celého dne, 
kdy se s blížícím večerem snižuje podíl 

obr. 1  Rozsah toho, co slyší ucho, ve srovnání s rozsahem intenzity světla, kterému je vystaveno oko (převzato se souhlasem –  
poskytl Dr. Trusit Dave).

obr. 2  Intenzita osvětlení venkovního a vnitřního prostředí v jednotném měřítku. Sluneční ozáření bylo měřeno spektroradiometrem 
IL T950 (Florida, USA, 2016). Světelné podmínky v místnosti (JJV, údaje ve spisu, 2017).
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modré barvy. Noční doba pak přináší 
oslnění způsobené jasnými zdroji světla 
na tmavém pozadí.

Faktory ovlivňující 
zrakovou spokojenost 
a pohodlí

Existuje mnoho faktorů, které při-
spívají k  celkové zrakové spokojenosti. 
Nad rámec zmíněné zrakové ostrosti 
a kontrastní citlivosti je podle nedávného 
shrnutí Hammonda et al. diskutován i sa-
motný účinek světla na zrakovou zkuše-
nost [19]. Tento efekt zahrnuje obtěžující 
oslnění, nezpůsobilost následkem osl-
nění, chromatický kontrast, hvězdicovité 
oslnění – starburst, mžourání a omezené 
vnímání různých vlnových délek kvůli 
rozptylu modrého světla (tab. 1).

Typická reakce na jasný zdroj světla 
je mžourání, clonění nebo odklánění 
očí s cílem snížit množství dopadajícího 

světla do oka. Odklánění pohledu od 
blížících se reflektorů během noční 
jízdy je příkladem úkonu, kdy se proje-
vuje averze vůči jasnému světlu. Blížící 
se reflektory aut mohou způsobovat 
nepohodlné zrakové vnímání a mohou 
navozovat pocit hvězdicovitého oslnění 
až po obklopující mlžný opar kolem 
zdroje světla – haze (obr. 3).

Způsob, jak se může zraková sou-
stava neustále přizpůsobovat měnícím 
se světelným podmínkám, má velmi 
důležitý význam pro vnímání celkového 
zrakového pohodlí a  má vliv i  na zku-
šenosti klientů. Mnoho z  těchto adap-
tivních mechanizmů, jako je mžourání, 
stahování zornic a  uhýbání očí, může 
vest k pocitu nepohodlí a únavy [20, 21]. 
Jde o jedny z dalších faktorů přispívají-
cích ke zrakovému nepohodlí, podobně 
jako nekorigovaná oční vada, jmenovitě 
astigmatizmus, okulomotorická nerov-
nováha a vergenční úchylky [22–24].

Zrakové úkony také ovlivňují pohodlí 
a  máme větší množství důkazů, které 
spojují snížené zrakové pohodlí s použí-
váním digitálních zařízení [25, 26]. Jejich 
dlouhodobější používání způsobuje 
únavu zraku, rozmazané vidění, navo-
zuje pocity suchého oka, bolesti hlavy 
a  nepohodlí. Tyto nežádoucí projevy 
jsou prokazatelně více zastoupeny při 
použití digitální obrazovky než při čtení 
tištěných materiálů [27].

Celkové zrakové pohodlí je složitou 
a  proměnnou zkušeností [28]. Optické 
faktory uvnitř oka se mění v čase, pod-

mínky okolního prostředí a zrakové úkony 
se navzájem ovlivňují a představují vý-
znamnou výzvu pro naše zrakové ústrojí. 
U nositelů kontaktních čoček musí být 
do hodnocení jejich zrakové zkušenosti 
zapojeny i další faktory. Kontaktní čočky 
mohou narušit slzný film [29], což bezpro-
středně ovlivňuje vidění. Nositelé mohou 
zažívat rozdílnou úroveň pohodlí, která 
souvisí s  nošením kontaktních čoček. 
Fyzická zkušenost nošení kontaktních 
čoček je ovlivněna kvalitou slzného filmu, 
designem čoček, dobou nošení a materi-
álem [30]. Všechny tyto zmíněné faktory 
nositelů kontaktních čoček musí být při 
posuzování zohledněny.

Není tedy žádným překvapením, že 
i ve výsledcích výzkumu, ve kterém no-
sitelé jednodenních čoček i čoček s plá-
novanou výměnou hodnotí spokojenost 
se svými čočkami jako vynikající, se přesto 
ukazuje jednoznačný pokles v pohodlí 
mezi dobou nasazení a večerním sejmu-
tím čoček [31]. U všech tří atributů, které 
byly hodnoceny – vidění, pohodlí a celko-
vá spokojenost – hodnotili nositelé svou 
zkušenost jako vynikající i na konci dne 
jen přibližně v polovině případů. Srovná-
valo se s ranním pocity – 70 % oproti 36 % 
(vidění), 43 % oproti 20 % (pohodlí) a 59 % 
oproti 28 % (spokojenost), [31].

Co zažívají klienti?

Vzhledem ke složitosti vidění okol-
ního světa, který je plný rozličných zra-
kových podnětů v různých podmínkách 
prostředí, je velmi důležité porozumět ak-
tuálním zkušenostem klientů. Fotofobie, 
často označovaná jako světloplachost, je 
možná jedním z nejznámějších zakou-
šených pocitů nepohodlí spojovaných 
s  nadměrným světlem. Fotofobie je 
spojována s větším počtem systémových 
a zrakových projevů nepohodlí, jako je 
migréna, traumatické poranění mozku 
i nemoci předního a zadního segmentu 
oka [32]. V literatuře můžeme nalézt spo-
jitost mezi pocitem suchého oka a fotofo-
bií. V jedné studii celých 75 % subjektů se 
suchým okem hlásilo zvýšenou citlivost 
na světlo [22].

Zkušenost s fotofobií je velmi častá 
[32], je zřejmé, že jednoznačně navozuje 

obr. 3  Příklad světlometu aut jako zdroj 
oslnění, který vytváří hvězdicovité 
oslnění (starburst), jež je nepoho-
dlné a může navodit nezpůsobi-
lost vlivem oslnění.

tab. 1 Příklady, jak může světlo ovlivnit zrakový výkon.

Faktor Popis

Nezpůsobilost  
vlivem oslnění

Nastává, když je poměr osvětlení nepřiměřeně vysoký  
ve vztahu k aktuálnímu stavu adaptace a způsobuje dočasnou 
zrakovou nezpůsobilost.

Obtěžující oslnění Nastává, když je poměr osvětlení nepřiměřeně vysoký ve vztahu 
k aktuálnímu stavu adaptace a způsobuje přechodné dráždění.

Mžourání Odmítavá reakce na zdroj oslnění, například  
na jasné sluneční světlo.

Hvězdicovité oslnění / 
halo

Svazek světla kolem jasného zdroje světla, například  
u světlometů aut.

Barevný kontrast Umožňuje rozlišení objektů v okolní barevné scenérii:  
mění se v závislosti na okolí (prostor) a čase (trvání).

Doba zotavení  
po vystavení fotostresu

Vypovídá o návratu zrakových funkcí poté, co byly  
oslněny jasným světlem.

Zrakový rozsah Jak daleko lze vidět, je dáno intenzitou venkovního rozptylu,  
který snižuje viditelnost rozptylem krátkých vlnových délek 
(namodralý mlžný opar).
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oslabující symptomy a  představuje je-
den z nejvážnějších negativních projevů 
způsobených světlem. V literatuře nena-
lezneme odpověď na celkem jednodu-
chou otázku, jak moc lidem světlo vadí. 
K odpovědi na tuto otázku byla nutná 
studie provedená mezi americkými 
spotřebiteli. K citlivosti na světlo se vyjá-
dřilo celkem 1000 lidí. Jeden ze tří uvedl 
(34 %), že je na světlo velmi citlivý [34]. 
Když však byli tito spotřebitelé dotázáni, 
zda jim vadí míra osvětlení v  průběhu 
běžného dne, odpověděly kladně téměř 
dvě třetiny (64 %), [34]. Rozdíl v odpovědi 
je jednoznačný. První otázka přepoklá-
dá, že má dotázaný aktuální problém 
s  očima – je citlivý na světlo – avšak není 
to něco, co by si lidé snadno uvědomili 
nebo by chtěli přiznat. V kontrastu se pak 
objevuje druhá otázka, která se dotazuje 
na konkrétní zkušenost v průběhu dne. 
Otázka cílí na konkrétní situaci a zřejmě 
tak vyvolá i  přesnější odpověď, která 
ukazuje, jak je tento problém rozšířený.

Celých 94 % spotřebitelů, kterým 
vadí denní světlo, přiznávají, že se uchy-
lují ke kompenzačnímu chování, které 
jim pomáhá vyrovnat se s nadměrným 
oslněním. Tyto úkony jsou shrnuty v ta-
bulce 2 a zahrnují clonění očí, mžourání, 
zhasínání světla, snižování jasu obrazov-
ky, změnu pobytu v místnostech a nasa-
zování slunečních brýlí [34].

V neposlední řadě byl hodnocen pří-
stup samotných specialistů v péči o zrak 
k možným dopadům nadměrného světla. 
Podle odpovědí od 250 specialistů se 
běžně dotazují na citlivost na světlo méně 
než čtyři z deseti (38 %), a to z jednoho 
prostého důvodu – klienti sami o tomto 
tématu nemluví [34]. Mezera v komuni-
kaci o  tomto tématu je očividná. V po-
dobném duchu probíhá i doporučování 
kontaktních čoček, kdy specialisté čekají 
na dotaz klienta, že chce kontaktní čočky 
vyzkoušet. Klient naopak předpokládá, 
že není vhodným adeptem pro nošení 
kontaktních čoček, protože specialista 
mu tuto variantu nenabízí. Nepříjemné 
zkušenosti se světlem jsou do značné 
míry ponechány bez povšimnutí speci-
alisty. Průzkum prokázal, že se specialisté 
běžně neptají na světlo, které lidem vadí 
a které trápí téměř dvě třetiny spotřebite-
lů. Pouze jedna třetina spotřebitelů (34 %) 

se o tomto problému proaktivně zmiňuje 
svému specialistovi [34].

Tyto poznatky odhalují velkou sku-
pinu lidí, kterým denní světlo vadí. 
Informace tohoto druhu budou nejlépe 
poskytovány tehdy, pokud se stanou 
běžnou součástí komunikace specialistů 
s  klientem a  budou zahrnovat dotazy 
na momenty, kdy klientům světlo vadí. 

Technické řešení

Spektrální filtry

Pokud se v  praxi budeme zabývat 
odhalováním přístupů klientů k  tomu, 
jak řeší oslnění a jak se musí vypořádat 
s měnícími se světelnými podmínkami, 
je samozřejmě velmi důležité porozumět 
tomu, co můžeme udělat, abychom jim 
pomohli. Jednou z běžných strategií, 
jak se lidé brání jasnému venkovnímu 
světlu, jsou sluneční brýle. Ty snižují 
množství světla vstupujícího do oka 
a napomáhají tak k pocitu pohodlnějšího 
vidění. Sluneční brýle nemění poměr 
oslnění, ale je s nimi dosaženo lepšího 
zrakového pohodlí, protože je sníženo 
celkové osvětlení sítnice. Sluneční brýle 

pomáhají proti oběma typům oslnění – 
zvyšují toleranci u oslnění navozujícího 
nezpůsobilost a zvyšují rozsah pohodl-
ných úkonů u obtěžujícího oslnění.

Jak již bylo popsáno, typickým pro-
jevem oslnění je mžourání. U mžourání 
projevujícího se jako reakce na nadměr-
né světlo se lze oprávněně domnívat, 
že použitím spektrálních filtrů můžeme 
pomoci snížit četnost této reakce. Ve 
skutečnosti se míra mžourání hodnotí 
podle vertikální změny oční štěrbiny 
vymezené víčky a  ve výzkumu se po-
užívá k  tomu, aby se určila míra obtíží 
způsobených oslněním.

Spektrální filtry mohou také zvýšit 
rozsah vidění cíleným blokováním 
rozptýleného modrého světla, které je 
spojováno se vznikem mlžného oparu. 
Zvýšený zrakový rozsah umožní lepší 
rozlišení detailů v  dalekém okolí. To 
může teoreticky přinést výhody klientovi 
zaměřenému na výborné vidění do vět-
ších vzdáleností, což zahrnuje například 
hráče golfu nebo piloty letadel. Použití 
spektrálních filtrů relativně zlepšuje pro-
storové vidění, což napomáhá rychlejší 
detekci objektů v okolí [35, 36]. Spekt-
rální filtry jsou také spojovány s rychlejší 
odezvou vidění po navozeném vizu-

tab. 2  Běžné kompenzační chování spotřebitelů, které jim umožní ulevit od obtěžu-
jí cího oslnění. (Uvedený počet u dané kompenzační techniky vychází 
ze  zmíněných 94 % lidí, kterým vadí jasné světlo. Zhruba 64 % spotřebitelů 
 uvedlo, že jim jasné světlo nebo nepřiměřené osvětlení vadí denně).

Faktor Procentuální množství lidí, kteří používají  
zmíněné kompenzační chování

Jakákoliv změna chování

94 %

Clonění očí*

76 %

Mžourání*

73 %

Zhasínání světel*

59 %

Snižování jasu obrazovky*

55 %
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álním stresu zrakové soustavy, který je 
způsoben jasným zdrojem světla [37, 38].

Samozatmavovací  
brýlové čočky

Samozatmavovací technologie pou-
žitá u brýlových čoček umožňuje přizpů-
sobit se množství světla, kdy díky aktivu-
jícímu UV záření brýlová čočka ztmavne, 
nebo naopak zesvětlá, pokud je zdroj UV 
záření odstraněn. Lze ji přirovnat k pro-
měnnému spektrálnímu filtru. V minulosti 
proběhl výzkum, který se zabýval zrako-
vými funkcemi při použití samozatma-
vovacích brýlových čoček oproti čirým 
čočkám. Tři různě částečně aktivované 
samozatmavovací brýlové čočky byly 
náhodně poskytnuty 75 subjektům a byly 
srovnávány oproti standardním čirým po-
lykarbonátovým brýlovým čočkám [39]. 
Měřily se oba typy nežádoucího oslnění, 
chromatický kontrast a čas obnovy po 
navozeném fotostresu. Světelný zdroj 
byl navržen tak, aby věrně napodoboval 
typické venkovní situace. Všechny části 
zrakových funkcí byly jednoznačně lepší 
u samozatmavovacích čoček ve srovnání 
s čirými. Tato studie prokázala, že samo-
zatmavovací brýlové čočky pomáhají 
nositeli lépe se vypořádat s intenzivními 
světelnými podmínkami a po vystavení 
účinku fotostresoru umožňují rychlejší 
návrat do normálního stavu [39].

Tyto poznatky odrážejí běžné životní 
situace. S uvedenými čočkami je dosaženo 
lepšího barevného kontrastu a umožňují 
tak lepší rozlišení mezi barevným okrajem 
objektu a  vzdáleným okolím. Rychlejší 
návrat po fotostresu lze také vyložit jako 
schopnost snáze sledovat dráhu golfové-
ho míčku oproti oslňující obloze.

Filtrace modrého světla

Další optickou pomůckou, která za-
hrnuje spektrální filtr, je umělá nitrooční 
čočka (IOL – Intra Ocular Lens). Některé 
IOL obsahují viditelný filtr modrého světla 
a ve srovnání s  IOL bez filtru modrého 
světla jednoznačně snižují nezpůsobilost 
navozenou oslněním a zlepšují bezpečnost 
během řízení na řídicím simulátoru [40]. 
V podmínkách reálného světa je lepší funkč-
ní vidění během řízení auta při oslnění po-

tenciálně důležitou bezpečnostní výhodou. 
Následné studie také ukázaly jednoznačné 
zlepšení u IOL s filtrem modrého světla při 
nezpůsobilosti vlivem oslnění, lepší úroveň 
barevného kontrastu a dobu zotavení po 
vystavení fotostresu [38].

Závěr

Je světlo nezbytné pro život a  vi-
dění? Samozřejmě. Je těžké se s  ním 
vypořádat? Záleží na mnoha okolnos-
tech. Zraková soustava je vystavena 
každodennímu testování – neustále se 
musí přizpůsobovat obrovskému roz-
sahu osvětlení, které dopadá do oka ve 
venkovním i vnitřním prostředí, nebo se 
musí vypořádávat s fotostresem ze zdro-
je oslnění, kdy se snaží co nejlépe udržet 
optimální zrakový rozsah, navzdory ruši-
vému rozptylujícímu modrému světlu.

Většina spotřebitelů se v  průbě-
hu dne setkává s  momenty, kdy jim 
nadměrné světlo vadí a  jsou nuceni 
uchylovat se k  nějakému kompenzač-
nímu chování, aby dosáhli co největší 
spokojenosti. I přesto, a to je to nejhorší, 
dochází k nepohodlí a k únavě. Použití 
spektrálních filtrů se ukázalo jako vhodný 
prostředek ke zlepšení zrakových funkcí 
ve srovnání s čirými variantami, ať už se 
jedná o  brýlové nebo nitrooční čočky. 
Nedávné studie ukázaly významné 
zlepšení při stejných měřeních také 
u  samozatmavovacích kontaktních 
čoček, prvních svého druhu [41]. Tyto 
výsledky budou shrnuty v následujícím 
článku společně s uvedením klíčových 
vlastností produktu, spolu s dalšími uni-
kátními výhodami pro náš zrak.

V  praxi by se měli specialisté tázat 
svých klientů, zda jim nevadí nadměrné 
světlo. Měli by nabízet možnosti korekce 
a mohou zmínit i novinku, že již brzy se 
objeví kontaktní čočky ACUVUE® OASYS 
with Transitions™ s  unikátními výho-
dami, které pomohou zlepšit zrakové 
pohodlí a spokojenost.

Klíčové body

1. Náš běžný den je naplněn obyčejný-
mi denními úkony, jako je například 
sledování digitálních zařízení, pohyb 

mezi místy s různým typem osvětlení 
nebo řízení v noci, což představujě ná-
ročnou výzvu pro náš zrakový systém.

2. Zraková zkušenost je definována širo-
kým spektrem faktorů, které se pohy-
bují nad rámcem jednoduché zrakové 
ostrosti vysoce kontrastních znaků.

3. Téměř dvěma třetinám klientů vadí 
skoro denně nadměrná intenzita světla.

4. Oproti běžné čiré čočce zlepšuje filt-
race určitých vlnových délek pomocí 
brýlí a  umělých nitroočních čoček 
měřitelné funkční hodnoty vidění.

5. Postupně se začínají zveřejňovat 
klinické výsledky o samozatmavova-
cích kontaktních čočkách, které jsou 
první svého druhu a mají nesporné 
výhody pro nositele v oblasti zrako-
vého výkonu a pohodlí.
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Všechny kontaktní čočky ACUVUE® 
obsahují UV filtr 1. nebo 2. třídy, který 
pomáhá chránit před pronikáním škod-
livého UV záření k rohovce a dovnitř 
oka. Kontaktní čočky absorbující UV 
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ochranné brýle s UV filtrem, protože 
nezakrývají celé oko a jeho okolí.

ACUVUE® OASYS je ochranou znám-
kou společnosti Johnson & Johnson 
Medical Ltd. Logo Transitions a Transiti-
ons Light Intelligent Technology™ jsou 
ochranou známkou společnosti Transi-
tions Optical, Inc. © Johnson & Johnson 
Medical Ltd. 2019
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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JASNÉ 
SVĚTLO.

PRVNÍ SVÉHO DRUHU

Kontaktní čočky nenahrazují sluneční brýle.

Kontaktní čočky ACUVUE® jsou určeny ke korekci zraku. Jako u všech kontaktních čoček se mohou objevit problémy s očima, včetně rohovkového vředu. Někteří nositelé mohou pocítit 
lehké podráždění, svědění či nepohodlí. Kontaktní čočky by neměly být předepisovány, pokud má klient oční infekci nebo pokud zažívá oční diskomfort, nadměrné slzení, změny vidění, 
zarudnutí nebo jiné problémy s očima. Pro více informací si prosím přečtěte příbalovou informaci. Logo Transitions™ a Light Intelligent Technology™ jsou ochranné známky společnosti 
Transitions Optical Limited. © Johnson & Johnson, s.r.o., 2019.

ACUVUÈ OASYS with Transitions™ 
Light Intelligent Technology™

Kontaktní čočky, které rozumí světlu.

GCOOA4192

Sim
ulace technologieNOVINKA

JASNÉ ŘEŠENÍ.
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Vysoké nároky na vidění po-
souvají aplikaci kontaktních 

čoček k co nejpřesnější, v pod-
statě plné korekci zraku. Platí to 
především pro klienty s astigma-
tizmem. Navíc plná astigmatická 
korekce se v nižších až středních 
hodnotách cylindru mnohdy 
toleruje lépe v kontaktních čoč-
kách než v brýlích [1]. 

Podle statistik má téměř polovina 
všech uživatelů brýlí klinicky význam-
ný astigmatizmus (≥ 0,75D) alespoň 
u  jednoho oka [1]. Dalo by se tedy 
předpokládat, že podíl uživatelů to-
rických kontaktních čoček se tomuto 
údaji bude blížit. Nicméně tomu tak 
není. Údaje se sice v  jednotlivých 
zemích významně liší, ale obecně 
dosahují maximálně 30 %, v  případě 
jednodenních kontaktních čočkách 
pak ještě výrazně méně [2].

Výskyt astigmatizmu mezi uživateli 
brýlí zahrnuje velmi širokou škálu hod-
not, včetně takových, kdy je hodnota 
cylindru výrazně nižší než hodnota sféry 
a  při doporučení kontaktních čoček 
bývá někdy považována za méně vý-
znamnou. Jiným případem je hodnota 
korekčního cylindru menší než mini-
mální dostupná hodnota v  běžných 
kontaktních čočkách. I v tomto případě 
někdy vítězí sférické kontaktní čočky 
nad torickými, především u  korekcí 
mladších myopů. Často se setkáváme 
s  názorem, že zlepšení vizu dosažené 
sférickou čočkou je dostatečné [3]. 
Někdy se od použití torické kontaktní 
čočky upouští také u  klientů, u  nichž 

je klinicky významný cylindr pouze na 
jednom oku, nejčastěji v případě, pokud 
je to oko nedominantní [1].

Nárůst uživatelů v  kategorii jedno-
denních kontaktních čoček torickým ko-
rekcím také zrovna nenahrával. Nicméně 
řada studií ukázala významné zlepšení 
ostrosti zraku použitím měkkých toric-
kých kontaktních čoček u nízkých astig-
matizmů (0,75 D; 1,00 D) v  porovnání 
s  použitím pouze sférických hodnot 
[4, 5]. Z toho důvodu tam, kde se hod-
noty korekce potkávají s  řešením v to-
rických kontaktních čočkách, bychom 
takové kontaktní čočky použít měli.

Torická kontaktní čočka se nesmí na 
oku otáčet a musí mít vždy stejnou ori-
entaci. Pokud tomu tak není, je výsledné 
vidění rozmazané nebo nestabilní. Kon-
taktní čočky musí zároveň propouštět 
k očím dostatek kyslíku a vlhkosti, aby 
jejich používání bylo pohodlné po celý 
den. S  ohledem na požadavek nulové 
rotace a  obecně menší pohyblivosti 
čočky je ze současného úhlu pohledu 
jasnou volbou silikon-hydrogelový ma-
teriál, včetně jednodenních kontaktních 
čoček. Vždy totiž musíme předpokládat, 
že i jednodenní čočky mohou být využí-
vány pro pravidelnou korekci oční vady, 
tedy k celodennímu nošení. 

Firma CooperVision patří k  tradič-
ním výrobcům měkkých torických 
kontaktních čoček a  Optimised Toric 
Lens Geometry™ je označení pro její 
speciálně vyvinutou konstrukci čočky 
ke korekci astigmatizmu. Vyznačuje se 
rychlým a stabilním usazením na oku, 
malým pohybem a díky tomu jasným 
a  ostrým viděním. Korekce má navíc 

dané vlastnosti, a  proto se významně 
zkracuje i  čas, který potřebuje k  její 
aplikaci nový klient.

Klíčovou vlastností designu toric-
kých čoček od firmy Coopervision je 
horizontálně symetrický tenčený profil. 
Horní víčko při každém mrknutí přechází 
dolů přes povrch čočky. Pokud jsou na 
čočce rozdíly v  tloušťce, nevyvíjí horní 
víčko stejnoměrný tlakem a čočku roztá-
čí a posouvá mimo ideální polohu. Tento 
rotační efekt a posun čočky se projeví 
očekávanou nestabilitou vidění. 

Další důležitou vlastností je umís-
tění optimalizovaného stabilizačního 
torického systému čočky do její peri-
ferie, kde přímo nezasahuje do velké 
centrální torické optické zóny. Všechny 
přechody mezi optickou a stabilizační 
částí čočky jsou maximálně plynulé 
a  zmírňují tak interakci očních víček 
s kontaktní čočkou při mrkání. Zaoblené 
a ve všech směrech stejně silné okraje 
čočky zlepšují manipulaci při jejím 
nasazování.

Optimised Toric Lens Geometry™ 
je společná čtyřem typům kontaktních 
čoček od firmy CooperVision. V  jed-
nodenním segmentu jsou to čočky 
 MyDay toric. Mezi čočkami na plánova-
nou výměnu pak stejný design využívají 
Biofinity Toric, Biofinity Toric XR a nově 
také Avaira Vitality Toric. 

Z angličtiny přeložil: 
Bc. Tomáš Dobřenský
Professional Services Manager
pro Českou republiku a Slovensko 
CooperVision Limited
tdobrensky@coopervision.com
Na vyžádání poskytneme použité zdroje.

 KONTAKTNÍ ČOČKY překlad: Bc. Tomáš Dobřenský

PRO KLIENTY
s astigmatizmem



pro Váš úspěch

Torické kontaktní čočky od CooperVision® s
Optimised Toric Lens Geometry™.

Pro více informací kontaktujte svého Area manažéra společnosti CooperVision®,
nebo navštivte www.coopervision.cz

vynikající stabilita         rychlé usazení
kratší aplikační čas1

 

1. Hamed Momeni-Moghaddama et al.: Comparison of fitting stability of the di�erent so� toric contact lenses. 
Contact Lens & Anterior Eye, Vol. 37 No.5, říjen 2014. Optimised contact lens geometry vykazuje vynikající stabilitu 

spolu s nejnižší rotací kontaktních čoček v porovnání s jinými systémy stabilizace. 
Kontaktní čočky se až třikrát rychleji vracejí do stabilní polohy. Výsledek? 
Nejjednodušší možná aplikace torických kontaktních čoček a za kratší čas.
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A čkoliv si to nikdo z nás ne-
chce připouštět, stárneme 

všichni. V tomto je svět spraved-
livý pro všechny. Náš současný 
život je stále náročnější a svým 
aktivitám musíme přizpůsobit 
také své životní rytmy, navíc 
také více zatěžujeme náš zrak. 
Toto hledisko je tak důležitým 
kritériem zejména pro klienty 
v presbyopickém věku, kteří oční 
specialisty vyhledávají stále čas-
těji a  očekávají určitou pomoc 
při problémech se zrakem při 
pohledu na různé vzdálenosti. 

Tím může být nejen například neko-
rigovaná malá refrakční vada, ale právě 
možný nástup presbyopických potíží. 
Presbyopie je fyziologický úbytek ako-
modace, kdy se oční čočka stává méně 
pružnou a  jedinec přestává přesně 
zaostřovat předměty nebo čtený text 
v blízké vzdálenosti (do 33 cm). Nastá-
vá u  každého okolo čtyřicátého roku 
života. K typickým příkladům patří nata-
hování paží a oddalování novin dále od 
sebe. Prvním krokem je tak předpis brýlí 
na čtení, případně poskytnutí informací 
o multifokálních kontaktních čočkách. 
Po preventivním vyšetření u  oftalmo-
loga lze těmto klientům nabídnout 

jako korekční pomůcku již zmíněné 
multifokální kontaktní čočky.

Multifokální nebo také progresivní 
kontaktní čočky jsou pro korekci našich 
klientů k  dispozici v  různých provede-
ních. Jedná se především o  materiál, 
ze kterého jsou tyto speciální kontaktní 
čočky vyrobeny, ten mnohdy ovlivní 
celkový průběh jejich aplikace. Dále 
jsou to designy a konstrukční provedení. 

Mnohem častěji jsou voleny multi-
fokální kontaktní čočky, jejichž design je 
pro obě oči stejný. Tedy středová zóna pro 
dívání na blízko, která postupně přechází 
v zónu pro dívání na střední vzdálenost 
(např. na obrazovku počítače či na činnos-
ti v kuchyni), se dále mění v širokou zónu 
pro dívání do dálky. I u těchto čoček se lze 
setkat s různými konstrukcemi, především 
různě širokými zónami.

K nejnovějším typům na trhu patří 
multifokální kontaktní čočky ULTRA for 
Presbyopia s nízkou a vysokou adicí od 
formy Bausch + Lomb. Kontaktní čočky 
mají řadu vylepšení především v optické 
části, nově přepracovaný třízónový de-
sign a  zakomponované smáčedlo PVP, 
které tak zajišťuje povrchu oka dostateč-
nou hydrataci a přispívá k příjemnému 
pocitu, když má uživatel čočky nasazeny. 

Pro zdravé nošení všech typů kon-
taktních čoček je důležitá i správná péče 

o  tuto pomůcku. K  doporučení jsou 
víceúčelové čisticí roztoky, které zabez-
pečí dostatečnou dezinfekci, opětovnou 
hydrataci čoček, jejich čištění a  ucho-
vávání. Jedním z takových je například 
roztok Biotrue Bausch + Lomb, který se 
díky svým vlastnostem podobá složením 
lidských slz. Lze tak předejít případným 
komplikacím. Pokud má klient potíže 
s  přecitlivělostí na některou ze složek 
víceúčelového roztoku, může nově 
vyzkoušet peroxidový roztok EasySept.

Nositelé kontaktních čoček, kteří 
používají tyto čočky pro korekci pres-
byopie, stále rozšiřují své řady. Vyžadují 
lepší vidění do blízka a  na pracovní 
vzdálenost, aniž by museli dělat kompro-
misy při dívání do dálky. Jsou to klienti, 
kteří chtějí nosit kontaktní čočky tak, aby 
nepociťovali rozdíly při vidění na různé 
vzdálenosti. 

doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
katedra optometrie a ortoptiky 
LF MU v Brně
grafické podklady: Bausch + Lomb

MULTIFOKÁLNÍ 
KONTAKTNÍ 
ČOČKY

 KONTAKTNÍ ČOČKY autor: doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
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ČIROST BRÝLOVÉ
ČOČKY NEBYLA JEŠTĚ 
NIKDY TAK VIDITELNÁ*

JEDINEČNÝ ZPŮSOB 
JAK VIDĚT A BÝT VIDĚN

www.crizal.cz
www.crizal.sk

*Vnímaná čirost brýlové čočky a neviditelnost založená na testu nositelů brýlí 2017 (Fr) 
N = 50 - vyplývající z lepšího vnímání vlastnosti antireflexní vrstvy. Nejlepší ve své třídě, 
mezi nejlepšími v dané kategorii. Obruby:Lafont
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