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V prodejnách kvalitních očních 
optiků provádíme měření zraku 
– optometrii na profesionálním 
vybavení, s využitím nejnovějších 
vědeckých poznatků a s garancí 
správného, pohodlného vidění.

Ke zvládnutí Vaší zrakové po-
hody přistupujeme individuálně 
za každé situace, ve které se 
můžete ocitnout.
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Ohlížím-li se zpátky na téma „brýle & já“, 

je to docela zábava. Bylo mi sotva dvacet, právě 

jsem dorazil na vysokou a nic nebyl problém ;-). 

Jen tedy když jsem přišel do velké posluchárny 

pražské Právnické fakulty a zasedl do lavice, 

dlouho jsem nevydržel. Písmenka na tabuli 

se mi zdála nějak malá, dokázal jsem na ně 

mžourat tak dvacet minut a pak jsem spo-

lehlivě usínal. Docela dlouho jsem to přičí-

tal minimu naspaných hodin, tak to na vejšce 

chodí, nebo alespoň chodilo. Nicméně pak mi 

kamarád, co sedával vedle mě, řekl, že jsem 

možná zralý na brýle a na chvíli mi půjčil 

ty jeho. Náhle se mi svět podstatně změnil 

a se zalíbením jsem koukal, kolik hezkých 

holek kolem mě studuje. Měl jsem kliku - 

jeho dioptrie byly asi celkem podobné tomu, 

co jsem potřeboval, přeci jen asi o chlou-

pek silnější. „Nevadí“, povídá onen přítel. 

„Mám doma své starší, o něco slabší brýle, 

co už nepoužívám“. A tak jsme to vyřešili. 

Proč chodit někam k optikovi, nebo snad ještě 

ke všemu k felčarovi, když mi ty jeho staré brýle 

tak perfektně sedí! Když dnes zavzpomínám 

na tyhle dřevní doby naivního mládí, docela se 

sám bavím, co všechno bylo možné. Naštěstí 

časy se mění a člověk se učí. Měl jsem kliku 

a naštěstí jsem se brzy po návratu ze studií do 

rodné Plzně dostal do péče kvalitního a serioz-

ního optika, jehož služby využívám stále. Jeho 

práci sleduji tedy už zhruba 15 let a je neuvěři-

telné, kam se za tu dobu obor dostal. Nejde jen 

o módu, estetiku obrouček a jejich materiály, 

ale třeba posun v optometrii, to je z mého laic-

kého pohledu úplná raketa. Ty nejmodernější 

technologie, neustále sebevzdělávání, výtečný 

přístup a vždy stoprocentní nasazení - mám 

rád, když někdo svoji práci dělá dobře a s chutí. 

Součástí mého ohlédnutí na téma „brýle & já“ 

je i dobrý pocit z toho, že jsem v tomto směru 

v dobrých rukou. 

Michal Jančařík

MICHAL JANČAŘÍK DUŠE A VÁŠEŇ ZNAČKY

ESPRIT je tvůrcem oblečení a doplňků, které 

jsou trendy, mají špičkovou kvalitu a přinášejí 

vysokou užitnou hodnotu. Kalifornské dědictví 

značky a novinky z posledních módních pře-

hlídek jsou převedeno do designu brýlových 

obrub, což nám umožňuje spatřit v kolekci jak 

prvky nejnovějších trendů, tak i ty klasické. 

Nositelé značky ESPRIT si užívají atraktivní 

módu, která přetrvá, a to vše za vynikající cenu.

Duše a vášeň značky ESPRIT je zachycena 

v kolekci slunečních i korekčních brýlových 

obrub. Tvary jsou vždy trendové a pre-

cizně zpracované. Aktuální kolekce nabízí tvary 

podle nejnovějších technických a designových 

poznatků a je vyrobena z velmi pohodlných 

a kvalitních materiálů. Designové vlivy jsou 

inspirovány svěžími letními barvami, které 

spatřujeme v celé kolekci a ve všech použitých 

materiálech. ESPRIT je kreativní značkou pro 

ženy, muže a děti.  Vyrobena z kvalitních mate-

riálů z citu pro detail.

Nejnovější kolekci brýlových a slunečních 

obrub naleznete pouze na optikách ambasa-

dorů značky ESPRIT.

ESPRIT „„„„
Žena ESPRIT:

Jsem žena, ne dívka.
Jsem záhadná a nemusím to ukazovat.
Pečuji o svou rodinu, svět kolem a svůj 

vzhled.
Můj vkus je jednoduchý – to nejlepší mi stačí.

V neděli jsem líná.
Užívám si nakupování.

Miluju kabelky, ale ne víc než přírodu.
Miluji slunce a jsem šťastná v dešti.

Věřím, že každá žena je krásná v očích svého 
nejlepšího přítele.
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JE RADOST POTKAT ČLOVĚKA, KTERÝ SE 
NEBOJÍ NOSIT ZAJÍMAVÉ BRÝLE

Jsem oční optik a tudíž miluji brýle. Pohled 

na brýle mě prostě baví. Naopak nechápu, 

proč stále mnoho mužů i žen vkládá energii 

do pěkného oblečení, bot, hodinek a upravený 

vzhled srazí brýlemi, které jim natolik zevšed-

něly, že nepostřehli, jak se z nich loupe barva 

a jsou pokřivené. Když si je kupovali, vybírali 

takové, které se hodí ke všemu. Jinými slovy si 

vybrali univerzálně obyčejné brýle pro korekci 

zraku.

Uvědomme si, že první pohled na nás není na 

boty a hodinky, kabelku a šperky. Podle prvního 

očního kontaktu si vytváříme celkový názor 

na člověka, tak proč to zkazit brýlemi?

MÁME MNOHO RŮZNÝCH BOT A KOLIK 
MÁME BRÝLÍ?

Jsem přesvědčena, že to není o ceně, 
ale o prioritách. Často mluvím se zákazníky na 

toto téma a z rozhovorů vyplývá, že muži dávají 

přednost koupi televize, mobilu, počítače, 

sportu, dovolené, či zahradní technice. Ženy 

spíše oblečení, péči o svou postavu, umělým 

nehtům a u dětí často vítězí telefonní tarify.

Boty kupujeme vhodně k vlastní fi nanční 

situaci - levné, středně drahé, drahé - ale vždy 

jiné do práce, do společnosti nebo na sport.

I brýle si můžeme vsadit do potřebné cenové 
kategorie a v ní si vybrat různé typy obrub.

JEDNA SKLA STAČÍ, KDYŽ MÁME BRÝLE S 
VYMĚNITELNÝMI KOMPONENTY

Pokud jsou drahá skla, brýloví designéři již 

našli řešení. Měníme si doplňky na brýlích, 

které více či méně mění vzhled brýlí.

Pestrý svět brýlí jsem si pro lepší orientaci roz-

dělila do tří skupin: brýle originálních desig-

nérů, ekonomicky zaměřené brýle a brýle 

modních značek.

Nejraději mám první kategorii - brýle origi-
nálních designérů. Jsou zde značky, které 

nepotkáte na módních přehlídkách: Dilem, 

Cogan, Silhouette, Minima, Mikli, Face a Face, 

De Stijl, Parasite. Jsou však ceněny mezi pro-
fesionály na design a oční optiku. Jejich autoři 

čerpají nápady z různých oborů. Získáváme tak 

brýle ze dřeva, rohoviny, recyklovaných snow-

boardů, titanu, karbonu... Brýle mají nejen ori-

ginální vzhled díky materiálu, ale i díky tech-

nickému řešení uchycení skel, zavírání stranic 

a dalším technickým či estetickým nápadům.

Druhou mojí oblíbenou skupinou jsou ekono-
micky zaměřené brýle. Jsou často na první 

pohled také atraktivní, jen musíme očeká-

vat obyčejnější zpracování, základní materiály 

nebo jde o nápady staršího data. Přesto mám 

tuto skupinu ráda, jelikož se jedná o cenově 
přístupné brýle a jsem ráda, pokud si např. 

student koupí více brýlí a může jednoduše 

měnit svůj styl.

Třetí skupinou jsou brýle módních značek. 

Jsou to brýle, které mají nožičky - prodávají 

se snadno. Často na nich nevidíte nic zajíma-

vého kromě loga - velké logo, obrácené logo, 

malé logo, často opakované logo, logo napsané 

refl exní barvou. I zde jsou však značky, které 

se každoročně zabývají novým nápadem 

a skvělým zpracováním. Je nutné jmenovat 

např. Tag Heuer, Adidas, Tom Ford, Jaguar, 

John Galliano, Karl Lagerfeld, Vogue, Joop 

a další.

MRAČÍME SE, KDYŽ NEVIDÍME DOBŘE

Hlavní vlastností brýlí je však vylepšit zrak - 

skvěle vidět. Zrak je náš nejdůležitější smy-

slový orgán a přesto je mnoho lidí, kteří zrak 

zanedbávají. 

Ten se však přirozeně nedá. A tak potkáváme 

často lidi, kteří se mračí, mžourají, ale protože 

se nevidí, tak si neuvědomují, jak vypadají.

V tomto smyslu jsou důležitá dobře vybraná 
skla. Ovlivní vzhled celých brýlí a to, jak 

v brýlích vypadáme a jak moc nás jejich 
nošení obtěžuje. Mohu si vybrat skvělé obruby 

z originální autorské kolekce, ale protože 

si je zkouším bez skel, těžko si představím, 

jak se zmenší nebo zvětší oči v dioptriích, jak 

mohutná budou skla v obrubách. Pokud jsou 

dioptrie určené výhradně na čtení, potom mi 

překážejí na dálku. Jsem tím nucena s brýlemi 
neustále manipulovat, brýle se rychle opotře-

bovávají a deformují. Určitě i brýle pověšené 

na prsou na šňůrce nebo posazené na špičce 

nosu nevypadají dobře. A co tomu říká naše 

svraštělé čelo při pohledu do dálky přes brýle?

Je skvělé, když si necháme poradit odborní-

kem očním optikem, optometristou a koupíme 

si skla, která nám umožňují nasadit brýle 

a již si jich nevšímat. Při změnách pohledu na 

blízko a dálku se dioptrie mění a já vidím ostře, 

nemračím se, nehledám brýle. Optik nám 

poradí s výběrem indexu lomu, který určuje 

tloušťku skel a jejich mechanickou odolnost. 

Díky tomu nebudou naše oči za brýlemi zby-

tečně zvětšené nebo zmenšené.

Co dodat závěrem? Miluji brýle, dodávají mi 

potěšení, pocit odlišnosti a originality. Vrásky 

zatím žádné nemám, ale až přijdou, tak mi 

brýle pomůžou drobné nedostatky skrýt.

TH
 1

20
2 UKAŽTE 

VAŠÍM OČÍM,
ŽE SI JICH 
VÁŽÍTE

PRVNÍ, CO NA NÁS LIDÉ 
VNÍMAJÍ, JE OBLIČEJ, ZEJMÉNA 

POHLED DO OČÍ

MĚJME VOLNÉ RUCE A 
NEMĚJME V NICH BRÝLE

SOUHLASÍM S KARLEM 
LAGERFELDEM A SOFIÍ LOREN: 

BEZ BRÝLÍ ANI RÁNU
Petra Horká
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PROČ NENÍ 

 
ŘEŠENÍM VAŠÍ OČNÍ VADY

Operace, které Vás zbaví dioptrií a především 

diskuze kolem nich jsou v dnešním dynamic-

kém a reklamou manipulovaném světě oblíbe-

né. Kliniky, které tyto zákroky provádí, slibují 

mnohé. Jedním z nejlákavějších slibů a také 

důvodem nejčastějších návštěv laserových 

center je doživotní perfektní zrak bez brýlí. 

Jako oční optici a optometristé o tomto tématu 

s lidmi hovoříme a často jsme překvapeni jejich 

zkreslenými názory na věc. Oční chirurgové 

ve své ordinaci s čekárnou plnou nervózních 

pacientů a pod diktátem zdravotních pojišťo-

ven nemají dost času na to, aby upozorňovali 

na důležitá zdravotní fakta. A nejsou laserové 

zákroky především byznys, kde komerční účely 

hrají důležitou roli?

Když začnete uvažovat o laserovém zákroku 

na oku z důvodu korekce své oční vady, bylo 

by vhodné znát základní informace o místě, na 

kterém se celý zákrok odehrává. Co je vlastně 

zač ta rohovka, kterou stačí trochu upravit 

a následně odhodit brýle nebo kontaktní čočky?

Rohovka je průhledná optická tkáň. Je mecha-

nickou a chemicky neprostupnou bariérou 

mezi nitrem oka a zevním prostředím. Z optic-

kého hlediska je to nejdůležitější refrakč-

ní prostředí. Tloušťka centrální rohovky je 

asi 0,56 mm. Povrch rohovky pokrývá vrstva 

slzného fi lmu, jež vytváří ochranu rohovky jak 

mechanickou, tak i imunologickou.

Možná rizika jsou následující:
Pokud se jakkoli naruší činnost slzného 

fi lmu, vede to většinou k tomu, že 

povrch oka rychleji vysychá. Pocit 

suchých očí je způsoben také narušením 

nervových vláken, které neupozorní na suchost 

rohovky a nedojde ke zvlhčení pomocí slz.

Samotná rohovka je složena z několika navzá-

jem přilnutých vrstev, z nichž převážná většina 

má velmi malou nebo téměř žádnou schop-

nost regenerace, a ta ještě klesá s přibývajícím 

věkem. Pokud dojde k porušení vrstev rohovky, 

může dojít k zánětu rohovky a hojivým proce-

sům, které provází zákaly a jizvení rohovky

Nesmíme také zapomínat na to, že rohovka 

je nejcitlivější tkání v těle. Přímé podráždění 

nervových zakončení nevyvolá pouze mrkací 

refl ex, ale narušení rohovkového epitelu může 

obnažit senzitivní zakončení trojklaného nervu, 

které je následováno intenzivním slzením, 

neovladatelným sevřením víček a vysokým 

stupněm bolesti.

Rohovka je bezcévná tkáň, s velmi pomalým 

metabolismem, z čehož vyplývá i velmi pomalé 

hojení.

A do tohoto velmi tenkého a složitého aparátu 

při laserovém zákroku musí operatér zasáh-

nout a nenávratně jej narušit. Operace před-

stavuje invazivní zákrok a s tím spojenou 

určitou míru rizika. Na rozdíl od nošení brýlí 

a kontaktních čoček, u kterých se při dobré 

prevenci dočkáme minimálního počtu kom-

plikací, operace se jeví jako stav přivádějí-

cí nevratnou změnu. Důležité je vědět, že ve 

velkém množství případů se refrakční vada 

nebo astigmatismus vrací. Stane se tak vět-

šinou v důsledku hojivých procesů, kdy se 

může měnit zakřivení a tím pádem i lomivost 

rohovky. Brýle na čtení budete potřebovat tak 

jako tak a po operaci dokonce možná dříve než 

klient bez operace. 

Pokud tedy chcete opravdu stabilní a ostré 

vidění, je třeba zvážit i negativa, která lasero-

vé operace mohou přinést. Zeptejte se lékaře, 

který vám bude zákrok provádět, zda vám 

garantuje, že:

- zraková ostrost a kontrastní citlivost nebude 

horší než s brýlemi či kontaktní čočkou?

- optická vada bude beze zbytku odstraněna 

a nečeká mě žádná recidiva?

- po zákroku nebudete zažívat syndrom 

suchého oka a problémy na ostrém slunci?

- už nebudete nikdy nosit brýle nebo kontakt-

ní čočky?

- budete bez problému řídit auto v noci, či vidět 

ostře na střední vzdálenost?

- máte jistotu, že když se vada vrátí, budete 

moci absolvovat reoperaci?

V zásadě nejsme proti laserovým očním zákro-

kům jako takovým. Jsou řešením zrakových 

problémů u klientů, kteří je opravdu potře-

bují (například při velmi vysokých refrakč-

ních vadách, kdy jsou brýle opravdu nepoho-

dlné, těžké a nevzhledné a zároveň kontaktní 

čočky nejsou tolerovány). Pokud bychom ale 

měli zhodnotit míru rizika u jednotlivých mož-

ností korekce zraku, budou nejbezpečnější 

brýle. Následně brýle s kontaktními čočkami, 

samotné kontaktní čočky a na posledním 

místě operační zákrok. 

A proto já mám v možnostech korekce zraku 

jasno a dále nosím brýle a kontaktní čočky. 

Když se pokazí  brýle, můžeme udělat nové. 

Když kontaktní čočky nevyhovují, změníme 

jejich typ nebo je nosit přestaneme. Ale co když 

nastanou komplikace u laserového zákroku?

Aleš Žejdl

?LASER
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Sluneční brýle 
Sluneční brýle nabízíme ve všech našich provozovnách.  

Každým rokem se snažíme rozšířit nabídku o další značky. 

Letos jsou jimi světoznámé módní značky Dior, Max Mara, 

Gucci, Hugo Boss, Tommy Hilfiger. 

Pokud potřebujete korekci svého zraku, sluneční brýle vám 

zhotovíme i v dioptrickém provedení, v různých barevných 

odstínech, ve sportovním nebo fashion stylu.

Samozabarvovací brýlová skla
Pro ty, kteří nechtějí střídat dioptrické a sluneční brýle jsou 

zde samozabarvovací skla. Tato brýlová plastová skla 

reagují na UV záření a podle jeho intenzity se zabarví. 

V místnosti jsou brýle čiré, venku se zatmaví a slouží jako 

sluneční brýle. 

Polarizační brýlová skla
Kromě ochrany proti UV záření poskytují polarizační 

brýlová skla také snížení oslnění od nepříjemných odlesků 

slunečních paprsků, zvýšení kontrastu, nezkreslené 

podání barev a jasnější pohled.

Jsou skvělým řešením na léto pro všechny nositele brýlí 

a dokonalým řešením pro řidiče.

Zrcadlová brýlová skla
Jeden z nejvýraznějších trendů letošního léta jsou zrcad-

lová skla na slunečních brýlích. Jejich provedení je různo-

barevné, od žluté přes modrou až po stříbrnou.

Zrcadlové vrstvy na dioptrická plastová skla jsou dostupné 

ve 4 barvách: fialová, zlatá, modrá,  stříbrno-šedá a stáva-

jící šedá.

SPLÁTKOVÝ PRODEJ s 0% navýšením
VĚRNOSTNÍ SLEVY stálým klientům 
POJIŠTĚNÍ BRÝLÍ
BEZPLATNÝ SERVIS u nás zakoupených brýlí 
pouzdro a čistící sada k novým brýlím

Brno
administrativní budova Platinium

Veveří 111

přímo 
v budově

PO - PÁ 8:30 - 19:00
SO 9:00 - 12:00

tel.: 533 133 237
brno2@ocnistudio.cz

Brno
centrum města vedle CK Čedok

naproti
opticetel.: 542 216 201

brno@ocnistudio.cz

PO - PÁ 8:30 - 19:00
SO 9:00 - 12:00

Nádražní 10

ti přímo 
v budově

Brno
oční lékař a ambulance

tel.: 543 213 209
brno3@ocnistudio.cz

PO - PÁ 8:30 - 18:00

Křenová 71

říří

PO - PÁ 8:30 - 17:30
SO 9:00 - 12:00

Hodonín
světelná křižovatka Štefánikovy 
a Národní třídy

tel.: 518 342 499
hodonin@ocnistudio.cz

Štefánikova 1

detskaoptika.czocnistudio.cz

parkování zdarma

klimatizace

nápoj zdarma

slevy, splátky

bezbariérový přístup

oční ambulance

dětská optika

tel.: 542 216 201
info@detskaoptika.cz
www.detskaoptika.cz 

PO - PÁ 8:30 - 19:00
SO 9:00 - 12:00

UŽIJTE SI LÉTO
S BRÝLEMI 
Z OČNÍHO STUDIA ALEŠE ŽEJDLA

5 DŮVODŮ PROČ K NÁM

DO 30. 6. 2014

SE SLEVOU 25%

1. Velký výběr obrub, brýlových skel, kontaktních 
čoček a dalšího optického zboží
Oční Studio má největší prodejní plochu v ČR, která 

poskytuje možnost výběru z více než 8000 ks kvalitních 

dioptrických a slunečních brýlí. Zastoupeny jsou značky 

Police, Ray Ban, Dior, Gucci, Max Mara, Alain Mikli, Bell-

inger, Porsche Design, Tag Heuer, Chopard a mnoho 

dalších. 

Nabízíme pokrokově a technologicky nejmodernější řešení 

v oblasti brýlových skel, které vám umožní vidět s absolutní 

přesností. Pro nositele kontaktních čoček máme největší 

skladové zásoby jednodenních, čtrnáctidenních i měsíčních 

čoček. Na objednání pak uspokojíme nositele tórických 

i multifokálních kontaktních čoček a to za nejnižší ceny 

v Brně. Specializovanou prodejnu s optickými pomůckami 

a showroom dalekohledů najdete v provozovně Nádražní 

10, Brno. 

2. Naši optometristé jsou registrovaní u MZČR 
a optici mají potřebné vzdělání
Naši optometristé mají potřebné vzdělání k výkonu práce 

a jsou zařazeni do systému celoživotního vzdělávání. Něko-

likrát ročně se účastní školení, kde získávají nové poznatky, 

které následně používají v praxi. V Očním Studiu vás neob-

sluhuje prodavač, ale vždy optik nebo optometrista. 

3. Máme vlastní optickou laboratoř a dětskou optiku
Brýle zhotovujeme a brousíme v jedné z našich provozoven 

v Brně. Tuto činnost vykonávají optici, kteří dodržují 

předpisy a posuzují kvalitu jimi zhotovených brýlí. Vlastní 

laboratoř také umožňuje zábrus brýlových skel do obrub 

ve velmi krátkém časovém období, v případě nutnosti také 

na počkání.
Informujte se v optice

Dětská Optika, která je součástí Očního Studia na ulici 

Nádražní 10 v Brně, poskytuje nejširší nabídku dětských 

brýlových obrub pro děti od 3 měsíců. Zastoupeny jsou 

značky Ray Ban, Lookino, Youpi, Adidas, Active, Hello Kitty 

a mnoho dalších. K dostání jsou také látkové a náplasťové 

okluzory s obrázky pro kluky i holky. 

4. Záruka a služby navíc
Záruku spokojeného vidění při nákupu multifokálních 

brýlí nikde jinde nenajdete. Svými brýlemi jsme si tak jistí, 

že pokud si na ně nezvyknete, nabízíme vám jejich výměnu. 

Bojíte se o své brýle? Že je ztratíte nebo rozbijete? U nás 

je můžete také pojistit. Chcete koupit brýle na splátky bez 
navýšení? Ani to není problém. 

Staňte se členy Klubu Očního Studia a doživotní servis vaší 

dioptrické pomůcky máte zdarma. Data členů navíc ucho-

váváme, čímž není nutné nosit žádné doklady k prokázání 

nákupu. Využijte také věrnostní slevy nebo slevy našich 

partnerů (Sphere, Isic, Ticket, Vital Pass, Flexi Pass, 

Unišek, Rodinný a Senior pas).

5. Na kvalitě a spokojenosti zákazníků nám záleží
Svým zákazníkům poskytujeme služby optometrie 

na nejvyšší světové úrovni. V oblasti korekce zraku 

nacházíme řešení tam, kde jiní to již vzdali. Sledováním 

světových trendů v oblasti optiky jdeme vstříc spokojeným 

zákazníkům. 

Jste s Očním Studiem Aleše Žejdla spokojeni? Nebo máte 

tip, jak náš přístup a služby zdokonalit? Komunikujte 

s námi a dejte nám o tom vědět.   

Aleš Žejdl



MOŽNOSTI DĚTSKÉ 
SPORTOVNÍ 
KOREKCE

V dnešní době už dávno neplatí, že dioptrická 

vada musí omezovat děti při jejich oblíbených 

aktivitách. Díky novým materiálům a techno-

logiím se mohou plně věnovat svým výkonům 

úplně bez omezení. Nejen na dětské sportovce 

myslí již většina fi rem zabývající se výrobou 

sportovních brýlových obrub. Z široké nabídky 

si vyberou i ti nejnáročnější klienti tak, aby při 

sportu nejen dobře viděli, ale i hezky vypadali. 

Každý sport je jiný a proto i požadavky na spor-

tovní brýle se výrazně odlišují. Cílem je zajis-

tit maximální komfort, ostré vidění za všech 

situací i při různém počasí, a hlavně bezpečí 

samotných očí. Při výběru správné sportovní 

korekce je dobré dodržovat několik hlavních 

zásad. 

Začněme u brýlové čočky. Skleněná brýlová 

čočka se nedoporučuje nejen z důvodu vyšší 

hmotnosti, ale především proto, že při jejím 

snadném rozbití může dojít k závažnému pora-

nění oka. Výhodou nejčastěji volené plastové 

nebo polykarbonátové čočky je její vysoká odol-

nost, nízká hmotnost i při vyšších dioptrických 

hodnotách a možnost různých povrchových 

úprav. Tyto nejrůznější povrchové úpravy, které 

minimalizují vznik rušivých odlesků na ploše 

čočky, zašpinění, poškrábání či zamlžení čočky, 

přispívají ke kvalitnějšímu a komfortnějšímu 

vidění. 

Dalším krokem je volba vhodné brýlové obruby, 

nejlépe podle konkrétního typu sportu. Obecně 

platí, že obruba by měla být vyrobena z pruž-

ného, lehkého, netoxického a antialergic-

kého materiálu. Nejčastěji se používá titanfl ex 

nebo kombinace grilamidu a gumy, u kterých 

je zaručena ohebnost a odolnost při všech 

sportovních aktivitách. 

Pojďme se nyní podrobněji zaměřit na nejběž-

nější druhy sportovních obrub.  

Pro ty, kteří se zajímají zejména o týmové 

sporty, squash, tenis nebo golf a nechtějí být 

omezování neustálým kontrolováním brýlí 

a riskovat jejich rozbití, existují speciální spor-

tovní ochranné brýle, do kterých se zabrousí 

příslušná dioptrie zákazníka. Tyto brýle mají 

navíc místo klasických stranic gumový elas-

tický pásek, který zajišťuje jejich správnou 

pozici po celou dobu aktivního pohybu. 

Pro cyklisty, bruslaře a volnočasové akti-

vity existuje možnost zabroušení dioptrické 

čočky do klasické sportovní obruby. Nevýho-

dou při zabroušení klasické plastové čočky 

do tohoto typu obruby je, že může docházet 

kvůli prohnutí obruby ke zkreslení a následně 

nedokonalému vnímání okolního světa. Proto 

se využívá speciální technologie (wrap), 

která zajistí individuální výrobu čočky podle 

dioptrické hodnoty, náklonu a prohnutí spor-

tovní obruby tak, aby bylo zachováno co nej-

kvalitnější vidění po celé ploše čočky bez 

nepříjemného zkreslení. Výhodou tohoto 

řešení je především vynikající estetický vzhled 

a větší zorné pole.

 

Velmi dobrou alternativou jsou sportovní 

brýle s dioptrickou vložkou. Mezi nejlepší 

patří brýlové obruby od fi rmy Adidas. 

Do obruby je možné jednoduše vsadit 

dioptrickou vložku, do které v optice 

zabrousí požadované dioptrie. 

U těchto brýlových obrub 

Adidas je navíc možný 

výběr z velké škály 

barevných výměn-

ných čoček (oran-

žové do mlhy, 

polarizační 

pro redukci odlesků například od vodní hladiny, 

čočky zvyšující kontrast a další), což umož-

ňuje využít jedny brýle v různých světelných 

podmínkách a při více sportech. Většina brý-

lových obrub Adidas se navíc dokáže individu-

álně přizpůsobit díky nastavitelnému nosníku 

a polohovatelným stranicím. Pro lepší fi xaci 

a pohodlí je možné k nim jednoduše připev-

nit sportovní pásku a potítko. Výhodou je nižší 

náročnost na zábrus, kdy k osazení dioptrické 

vložky lze použít skladové produkty za velmi 

výhodné ceny. Mírnou nevýhodou je malinko 

zhoršený estetický vzhled a menší zorné pole 

kvůli vsazení dioptrické vložky.  

Refrakční vada nemusí sportovce omezovat 

ani pod vodní hladinou. Dnes se vyrábí i diopt-

rické  plavecké a potápěčské brýle k ochraně 

očí před chlorem a slanou vodou. 

Ke sportovním brýlím lze dokoupit i speciální 

příslušenství, které obzvláště dětem zaru-

čuje lepší pozici brýlí při sportování. Napří-

klad sportovní šňůrky zabraňující spadnutí 

brýlí z hlavy nebo sklouzávání na nos a spe-

ciální sportovní koncovky, které lze jednoduše 

připevnit na každou stranici za ucho, aby brýle 

držely ve správné poloze a dítě se dívalo přes 

brýle a ne nad nimi. 

Často podceňované je dlouhodobé působení 

škodlivého UV záření na dětské oči. Velkou 

část dávky UV záření, kterou lidské oko za celý 

život přijme, pochází z dětského věku, přičemž 

potíže se mohou projevit až o několik let později. 

V dětství jsou totiž optická média (rohovka, 

čočka, komorová voda a sklivec) více čirá, a tím 

daleko propustnější pro viditelné, ale i škodlivé 

UV záření. Je proto nesmírně důležité, začít 

s ochranou očí již v dětském věku. Působení 

UV záření na oko není bolestivé a dítě si proto 

samo o brýle neřekne. Ochrana před škodlivým 

UV zářením neznamená automaticky nošení 

tmavých skel. Moderní brýlové čočky zajiš-

ťují 100% ochranu před škodlivým UV zářením 

i v čirém provedení. Nepotřebuje–li dítě brýle 

ke korekci dioptrií, je dobré pořídit nediopt-

rické sluneční brýle ať už zabarvené nebo čiré, 

které dítě ochrání pokaždé, když si bude hrát 

venku na slunci. Vyšší investice se vrátí šancí 

na zdravý zrak o pár let později.
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NEPODCEŇUJTE NEBEZPEČNÉ UV ZÁŘENÍ 

CHRAŇTE SVÉ OČI

Očima vnímáme téměř 80% všeho, co se ko-

lem nás děje, a z tohoto důvodu si jistě za-

slouží odpovídající pozornost i péči. Sluneční 

paprsky, které na nás dopadají, mají různé 

vlastnosti a rozdílné účinky na naše tělo a oči. 

Některé vidíme – světlo, některé pouze cítíme 

– teplo a jiné ani nevidíme ani necítíme – jako 

UV paprsky. I přesto, že UV paprsky nevní-

máme, mají vliv na naše tělo i zdraví.  Mimo 

některé pozitivní dopady na náš organizmus, 

mají i řadu negativních účinků a to i na oči. 

Na obrázku je vidět, kde se ve světelném spek-

tru UV záření nachází.

Jaké brýle za slunečního počasí nejenom na 
dovolenou?
Pro správný výběr vhodné ochrany očí za slu-
nečního počasí je nutno uvědomit si několik 
kritérií:
- Jak silné UV záření je v místě pobytu a jak 
dlouho budu na slunci pobývat?
- Potřebuji dioptrické brýle a mám náhradní?

Co mají dobré sluneční brýle splňovat:

1. 100% UV fi ltr – věnujte tomu požadavku zvý-
šenou pozornost, kupujte brýle jenom v očních 
optikách, kde vám mohou všechny parametry 
změřit a demonstrovat. Platí zásada, že buď 
musí být UV ochrana 100%, nebo je lepší nemít 
žádné tmavé sluneční brýle.

2. Dioptrické sluneční brýle mohou být trvale 
tmavé nebo se můžou měnit podle světelných 
podmínek – i tyto typy brýlových čoček mají 
100% UV fi ltr – uživateli dávají vysoký komfort 
a pohodlí.

3. Zvolte správnou tmavost a barvu brýlo-
vých čoček. Pro každý druh činnosti je mož-
no mít vhodně zabarvené brýle.  Např. na 
moře je vhodná šedo–zelená, na cyklistiku 
šedo-hnědá…
Pro tmavost brýlí je daná norma, která rozdě-
luje uvedené brýlové čočky do 5-ti kategorií.
Nikdy neřiďte auto s brýlemi tmavými více 
než 80%. Jste nebezpeční sobě i okolí.

4. Pro vysoké pohodlí a bezpečnost je vhodné 
mít na zadní ploše brýlových čoček protiodra-
zovou vrstvu tzv. antirefl ex.

Při výběru slunečních brýlí si uvědom-
te:
- Jak silný UV index je v místě pobytu 
a jak dlouho budete na slunci.
- Na co budete brýle potřebovat – sport, 
řízení auta, čtení na lehátku,…
- Zda Vás mají brýle chránit před zraně-
ním, jak se budou měnit světelné pod-
mínky užívání brýlí.

Co mají dobré sluneční brýle splňovat:

1. 100% UV fi ltr – kupujte brýle jenom 
v očních optikách, kde vám mohou 
všechny parametry změřit a demon-
strovat. Platí zásada, že buď musí být 
UV ochrana 100%  nebo je lepší nemít 
žádné tmavé sluneční brýle. Dioptrické 
brýle pořízené v optice mají také 100% 
UV ochranu.

2. Zvolte správnou tmavost a barvu brý-
lových čoček. Nikdy neřiďte auto s brýle-
mi tmavými více než 80%. Protiodrazová 
vrstva na zadní ploše udělá brýle poho-
dlnými. Stejně pohodlné jsou brýle s po-
larizací – hlavně pro vodní sporty.

3. I brýle bez dioptrií musí mít dobré zob-
razovací vlastnosti.

4. Obruba by měla být dostatečně pevná 
a kvalitní. V létě se často potíme, brýle 
mohou klouzat. Brýle vám upraví v op-
tice.

5. Svěřte se do rukou odborníků (očních 
optiků) a dodavatelů, kteří se výrobou 
a vývojem slunečních brýlí ( dioptrických 
i nedioptrických) zabývají s dlouhou tra-
dicí se zkušenostmi.

- Jaký druh činnosti budu s brýlemi vykoná-
vat?
– Aktivní sport nebo čtení na lehátku?
- Budu s brýlemi řídit nebo mám na řízení jiné 
brýle?
- Mají brýle chránit zrak i před úrazem očí?
- Budu chtít brýle užívat za různých světelných 
podmínek?

5. Ne jenom pro řízení nebo vodní sporty je 
vhodný typ brýlových čoček s polarizací. Vidění 
je velmi pohodlné a bezpečné.

6. I brýle bez dioptrií musí mít dobré zobra-
zovací vlastnosti, pokud je fólie příliš těsná 
a je zvlněná, může to mít nepříjemný dopad 
na kvalitu vidění v podobě nerovných čar např. 
na silnici.

7. Obruba by měla být dostatečně pevná 
a s kvalitní povrchovou úpravou. V létě se často 
potíme a pot může mít negativní dopad 
na nošení brýlí.  Mohou klouzat, nebo se ne-
dají vhodně přizpůsobit – to by se u brýlí z oční 
optiky nemělo, na rozdíl od těch z tržiště, stát.

8. Důležitá je i možnost dodání náhradních 
dílů.

9. Dbejte na správnou velkost brýlí, tak aby 
chránily zrak co nejvíce.

10. Svěřte se do rukou odborníků (očních op-
tiků) a dodavatelů, kteří se výrobou a vývojem 
slunečních brýlí (dioptrických i nedioptrických) 
zabývají s dlouhou tradicí a zkušenostmi.

Oči se s UV zářením vypořádají tak, že při-
bližně jedna polovina je pohlcena přední částí 
oka - rohovkou a druhá je absorbována čočkou 
v oku. Pokud je oko vystaveno velké dávce UV, 
nebo pokud má dlouhodobé účinky, mohou být 
právě tyto struktury poškozeny.

Tabulka A shrnuje nejdůležitější pozitivní i ne-
gativní dopady UV záření na náš organizmus.

Co je dobré o UV ještě vědět?
Pokud se pohybujeme v přírodě, je dobré mít 
na paměti, že UV paprsky se odráží a rozptylují 
o vše, na co dopadnou. Kde všude a v jakém 
množství jsme UV záření vystaveni je shrnuto 
v tabulce B.

Pozitivní účinky UV
Syntéza vitamínu D

Produkce melaninu

Nepříznivé účinky UV záření (jedna z příčin)
Šedý zákal / Poškození DNA 

(jedná se o dlouhodobé a opakované účinky)

Akutní účinek UV

Olupování kůže / Otoky / Spálení pokožky / Předčasné 

stárnutí

(rychlý a silný účinek - např. spálení se při opalování)

Chronický účinek UV

Povolení podkožního maziva / Suchost kůže / Pigmen-

tové skvrny / Tvorba vrásek / Předčasné stárnutí kůže 

a organizmu / Karcinomy

Lehké mraky propustí téměř 90 % UV 

paprsků

Ve stínu je nutno počítat téměř s 50 % UV 

záření jako na slunci
i ve stínu u moře jsou brýle vhodné

Na pláži se od suchého písku odráží

až 15% UV paprsků bez brýlí to na pláží není ono

60% denní dávky UV paprsků dopadne na 

zem mezi 10,00  a 14,00 hod.
dobré brýle při cykloturistice jsou nezbytné

Ještě půl metru pod vodou je 40% UV 

paprsků ve srovnání k hladině
pozor na šnorchlování 

UV záření roste o 4 % na každých 300m 

nadmořské výšky
při horské turistice je ochrana očí nutná

A

B
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Být laikem - v oblasti jednodenních kontaktních čoček se pravděpodobně nezorientuji. 
Pojmy jako hydrogel, silikon-hydrogel a nyní dokonce materiál s proměnným obsahem 
vody od jádra po okraj čočky.

aco si vybrat? 
aorientovat se podle ceny?
adát na doporučení?
ajaký vliv  má materiál na komfort nošení?

Otázek by mohlo být i více. V této záplavě materiálů  a produktů doporučuji  jednoznačně konzultovat 
výběr s odborníkem. Jinak by se mohlo stát, že vaším hodnotícím  kritériem bude  na prvním místě 
cena. Mohli byste se tedy lehce zařadit mezi ty, kteří čočky celý den vnímají, a zažívají nepohodlí 
nebo dráždění oka. Rohovka má nejvíce nervových zakončení, proto je jemná tkáň průhledných 
buněk  tak citlivá. Nepohodlí je tak prvním signálem, že něco není v pořádku. Klienti, rozhodující 
se pouze podle ceny si často neuvědomují, že rozdílná cena je přímo úměrná kvalitě a komfortu. 
Neznamená to ale, že vyberete-li naopak nejvyšší cenu, bude právě tato čočka ideální pro všechny 
nositele.

Jen odborník může jednoduchými testy zjistit,  jaký tvar a materiál je vhodné zvolit. Můžete jich jistě 
vyzkoušet i víc, ale u kontaktních čoček nové generace rozdíl přeci jen poznáte.

Se svými klienty ráda volím kontaktní čočky na základě svých měření, ale i požadavků na režim nošení. 
Pokud jsou nošeny jen na sportovní, volnočasovou aktivitu 2-3 hodiny denně, není kladen tak velký 
důraz na materiál.  Pokud jsou ale kontaktní čočky v očích celý den, situace je jiná. Každý z nás chce 
mít pohodlí stejné jak ráno po nasazení, tak i večer, kdy aktivní den končí. 

Jsem velice ráda, že první kontaktní čočka s proměnným obsahem vody, která dokáže poskytnout 
komfort během celého dne, je nyní i na našem trhu.  Dobře si vzpomínám na rok 2011, kdy byla 
představena na mnichovském veletrhu OPTI, a měla jsem pocit, že nic jiného na výstavě neuvidím, 
protože tak masivní reklamní kampaň neměli ani vyhlášení výrobci luxusních brýlových obrub. 
Přivezla jsem si velké množství informačních materiálů a ….
…reakce klientů na novou kontaktní čočku zaskočily i samotné výrobce. Výroba kapacitou 
neodpovídala poptávce, a tak ani v roce 2012 a 2013 nebylo možné kontaktní čočky Dailies® TOTAL 1 
u nás koupit. Nedalo mi to, a protože do Drážďan to máme opravdu jen kousek, kontaktní čočky jsem 
si zajela koupit. S úspěchem jsem je potom doporučila klientům, kteří si velice přáli kontaktní čočky 
nosit, ale stávající typy nebylo možné použít. 
Vím, že řada z nich si na mé doporučení Dailies® TOTAL 1 v zahraničí pořizovala. Revoluční patent 
proměnného obsahu vody, kdy 33% je v jádře čočky a 80% vody na povrchu, se ukazuje jako nejlepší 
kombinace pro pohodlí od rána až do konce dne.
Proto ti, kteří již nějakou zkušenost s aplikací kontaktních čoček mají a nebyla úplně skvělá, se mohou 
přijít znovu poradit.

Nová technologie výroby posunula úroveň pohodlí výš.
Přijďte se přesvědčit.
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Více novinek tu snad
ještě nebylo

Kateřina Novotná

Optická korekce s technologií  RXOTM
Ideální řešení dioptrické korekce sportovních 

brýlí

V České republice žije asi jeden milion spor-

tovců a lidí s aktivním životním stylem, kteří 

současně potřebují brýle s optickou korek-

cí. A až jedna třetina lidí jezdících pravidelně 

na kole má slabý zrak a nenosí žádné brýle.

Riziko a nebezpečí tohoto chování je dobře zná-

mo: fyzické cvičení doprovází zvýšení hladiny 

adrenalinu vedoucí k dilataci zornic a poklesu 

zrakové výkonnosti. Bikeři a běžci mohou špat-

ně odhadovat vzdálenosti nebo přehlédnout 

výmoly, kořeny stromů nebo žlábky na dráze. 

Navíc mohou zažít rozmazání kontrastů a ob-

rysů způsobené zvýšenou snahou očních sva-

lů vybalancovat rozptýlený zrakový vjem. Toto 

omezení se týká i sportovců s dobrým zrakem. 

Tím víc je to problém pro sportovce s potřebou 

dioptrické korekce. 

Hlavně u rychlých sportů, jako například jíz-

da horským kolem v terénu, silniční cyklistika 

nebo snowboarding, dochází k rychlým změ-

nám obrazu, intenzivním vjemům a změně 

světelných podmínek. To má za následek na-

máhání očí a únavu. Nejasné vidění je význam-

ným bezpečnostním rizikem, ale taky vede 

k plýtvání tělesné energie a snížení celkového 

výkonu sportovce.

Kvalitní sportovní brýle chrání oči před UV 

zářením, vysušením a větrem, nečistotami, 

prachem a hmyzem. RXOTM koncept nabí-

zí u sportovních brýlí adidas eyewear několik 

možností korekcí zraku a zaručuje sportovcům 

s vadou zraku jasné, nezkreslené vidění: maxi-

mální bezpečí v každé situaci, a to i v extrém-

ních podmínkách.

Performance insert™ klip je adaptér pro 

dioptrické čočky dle individuálního recep-

tu a používá se pro umístnění dioptrických 

čoček za sportovní rám. Je dostupný jako rá-

mový a bezrámový. Klip s rámem umožňuje 

snadnou aplikaci dioptrických skel, bezrá-

mový klip je vhodný i pro bifokální a progre-

sivní čočky. Před vnějšími vlivy je klip chrá-

něn sluneční čočkou. Hlavní výhodou klipu je 

fakt, že toto řešení umožňuje sportovci rychle 

reagovat na vnější změny světelných podmí-

nek. Za setmění vyžaduje sportovec menší fi l-

traci světla a silnější rozjasňující efekt, takže 

jednoduše vymění sluneční sportovní čočku 

za oranžovou nebo žlutou. Po výměně se klip 

znova nasadí za rozjasňující čočku. Zpátky 

k akci!

K dalším možnostem dioptrické korekce pa-

tří dioptrická korekce prostřednictvím adap-

téru, který poskytuje širší zorné pole než klip 

a „direct glazing“ – výroba a zasazení sluneční 

čočky již obsahující dioptrickou korekci. Toto 

řešení umožňuje individuální úpravu pro do-

konalé  vidění - jak při sportu, tak v běžném 

životě.

SE SPORTOVNÍMI BRÝLEMI

NA VRCHOL
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Soutěž probíhá v těchto optikách:
1. Oční Studio Aleš Žejdl s.r.o., Brno

2. Stopp Optik – Tamara Stoppenová, Valašské Meziříčí
3. KN – Optik, Teplice

4. Optik Studio Švarc, Plzeň
5. M&V optika, České Budějovice

6. Horus Optik, Praha

ZA KAŽDÉ 3 000 KČ,
 KTERÉ UTRATÍTE V NAŠICH

 OPTIKÁCH ZA NOVÉ BRÝLE, OBDRŽÍTE
 SLOSOVACÍ KUPÓN NA I-PAD MINI.

V NAŠÍ VELKÉ SOUTĚŽI
O TABLETY

I-Padmini

Za každé 3 000,- Kč při nákupu dioptrických nebo slunečních dioptrických brýlí (dále jen brýlí) obdržíte slosovací kupón, který po vyplnění vložíte do slosování v optice, kde jste provedli nákup.
Nákupní cena brýlí pro slosování je platná po odečtení všech slev a příspěvků zdravotní pojišťovny. To znamená cena, kterou zákazník má k zaplacení.

VYHRAJTE  

Soutěž probíhá v termínu:     

od 9. 6. 2014 do 29. 8. 2014
    

Termín slosování: 

29. 8. 2014 ve 12:00 


