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Vypadá to, že mladé dívky stále ctí staré přísloví, že pro krásu se musí trpět. 

Po vzoru amerických módních ikon si totiž na internetu kupují dekorativní kontaktní 

čočky a riskují tak vážné poškození zraku.

Nepřirozeně velké a kulaté oči, které jsou mezi 
mladými známé pod označením „creepy eye“, 
proslavila ve svém klipu zpěvačka Lady Gaga. 
Neobvyklého vzhledu prý docílila pomocí kruhových 
kontaktních čoček, které opticky zvětšují panenky. 
Strhla tím vlnu mladých dívek, které si je v hojném 
počtu kupují v internetových obchodech. A riskují 
své zdraví.

Kontaktní čočky nejsou hračky a laik by se před 
jejich nákupem měl poradit u lékaře, varují 
odborníci. Jinak prý hrozí poškození rohovky, 
zjizvení, vznik infekcí i oslepnutí. „Tato speciální 
čočka zakrývá část bělma. Problém je, že nemusí 
sedět na všechny oči, což může způsobit vážné 
komplikace,“ upozorňuje James Salz z Americké 
akademie očního lékařství.
„Mladí si čočky kupují jako náušnice nebo kroužky 
do nosu a vůbec si neuvědomují, že riskují 
zdraví,“ zdůrazňuje Salz, který se v praxi setkává 
i s dvanáctiletými dětmi, jež mají zrak poškozený 
nesprávným používáním čoček.

Nebezpečí se skrývá i ve volném prodeji čoček 
na internetu. Česká legislativa jejich šíření uvolnila 
jako prostředky zdravotnické techniky, které se 
dají pořídit mimo odborná zařízení bez předpisu. 
„Internetový nákup v sobě nese mnohá nebezpečí. 

Nezajistí řádné vyšetření a následnou kontrolu, 
chybí běžná prevence a revize, sám nositel bez 
pravidelných kontrol nemusí zaznamenat vývoj 
potenciálních komplikací, které mohou nastat 
v souvislosti s nošením čoček a mohou mít závažný 
dopad na zdravotní stav předního segmentu 
oka, zejména rohovky,“ říká prezident České 
kontaktologické společnosti Jiří Michálek. 

Přestože by se moderní čočky měly vyrábět pouze 
ze schválených materiálů a v ověřených tvarových 
a optických parametrech, mohou nastat případy, 
kdy pro většinu očí dostatečně elastická čočka 
jednoduše nevyhovuje. „Proto je třeba nejprve vždy 
vyhledat kontaktologa. Internet tady nutně selhává,“ 
dodává Michálek. 

V mnoha státech jako USA či Velká Británie jsou 
navíc některé druhy dekorativních čoček zakázány 
k volnému prodeji. Dívky, které chtějí jít ve stopách 
svých hudebních a módních idolů, to však obcházejí 
a zásilky si nechávají posílat z okolních zemí. 
Z cizojazyčných příbalových letáků se však nedovědí 
o možném riziku a správném použití a řídí se 
zkreslenými informacemi. Navíc podle manažera 
zpěvačky Lady Gaga byly její velké, kulaté oči 
počítačové upravené.

o

Mít oči jako Lady Gaga

MÍT OČI JAKO LADY GAGA
Přetisk z časopisu Týden 6/2011, str. 62, s laskavým svolením redakce i autorky
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Velkoobchod: Wixi s.r.o., Revoluční 1017, 290 01 Poděbrady, tel.: 325 513 052, e-mail: info@wixi.cz, www.wixi.cz

Wixi – velkoobchod s několikaletou tradicí 
Zastupujeme světové výrobce Optipak, FreshKon, MaxVue Vision a Esoform. Navíc jsme začali s fi rmou GF Product pracovat 
na vlastních výrobcích, u kterých je zaručena ta nejvyšší kvalita, za kterou osobně ručíme. Jsme stále expandující společ-
nost s širokým záběrem od kontaktních čoček, přes péči o ně, doplňky až po dezinfekční prostředky. Pracují u nás odborníci 
s 11ti-letou obchodní praxí v oboru. Drtivá většina nabízeného zboží je skladem a k dodání do druhého dne.

BAREVNÉ ČOČKY
ORIGINÁLNÍ POUZDRA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 Doplňky - kleštičky, aplikátory, aplikační podložky
  pomůcky pro snazší manipulaci s čočkami 

v různých barvách s vysokým důrazem 
na hygienické uchovávání

  pečlivě vybírané doplňky pro co nejvyšší 
praktičnost a ovladatelnost

Pouzdra - výhradní zastoupení
anglického výrobce Optipak
  kvalitní pouzdra prodávaná na všech 

kontinentech světa
 pouzdra na tvrdé i měkké čočky
  pouzdra klasická, barely,

na jednodenní čočky, kožená, 
3D pouzdra, pouzdra se zrcátky, 
pouzdra antibakteriální, 
náhradní pouzdra 

  vše v různých barvách 
a s různými ozdobnými motivy

Barevné čočky - měsíční 
a tříměsíční čočky

 8 druhů barevných sestav 
  každá sestava má 4 až 11 barev, 

celkem 52 různých barev
v nedioptrických hodnotách všechny 
barvy skladem
v dioptrických hodnotách skladem 
všechny oblíbené barvy 
neskladové čočky dodáme do 14 dní

 krycí i tónovací
 uspokojí každého zájemce

Crazy čočky - tříměsíční a roční čočky s crazy motivy 
a pod UV osvětlením světélkujícími barvami
 80 crazy motivů     všechny skladem     za perfektní cenu

Dezinfekce - dezinfekční prostředky od italského výrobce
  jsou určeny jak pro domácí použití, tak pro čištění lékařských ordinací, operačních sálů, nástrojů, 

přístrojů nebo prostě jen na účinnou dezinfekci rukou

Roztoky - široký výběr universálních i speciálních roztoků pro péči o všechny typy čoček 
v objemech od 60 do 500 ml 
 roztoky peroxidové i klasické
  roztoky s hyaluronátem sodným pro maximální efekt zvlhčení čočky i oka
  k většině roztoků přidáváme antibakteriální pouzdra obsahující ionty stříbra pro maximální zvýšení 

dezinfekčních účinků

Kapky – hydratační kapky přinášející okamžitou úlevu podrážděným nebo unaveným očím

Dezinfekce - d
 jsou určeny j
přístrojů neb

Roztoky - širo
v objemech o

roztoky pero
 roztoky s hya
 k většině roz
dezinfekčníc

Kapky – hydra
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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Přestože v době, kdy budete číst tyto řádky, vkročí rok 2011 již do svého třetího 

měsíce, chtěl bych se zastavit na jeho počátku. 

Rok 2010 byl pro někoho lepší, pro někoho horší, ekonomická situace se začala 

mírně zlepšovat, politická situace je stabilizovaná v tom, že pro své voliče 

s neochvějnou pravidelností střídá dva základní prvky, a sice prvek očekávání 

a prvek zklamání.  

I pro Českou kontaktologickou společnost byl rok 
2010 rokem volebním. Někteří zakládající členové 
společnosti již odmítli další kandidaturu do rady 
společnosti, takže nově zvolená rada začala 
pracovat ve zřetelně pozměněném složení. 
(viz tabulka na protější straně).

Jménem nové rady, jíž mám tu čest předsedat, bych 
chtěl poděkovat všem těm, kteří nám svou volbou 
dali důvěru. Všechny členy společnosti bych pak 
chtěl ujistit, že jsme si plně vědomi odpovědnosti, 
která nám byla svěřena a že jsme odhodláni 
věnovat co největší možné úsilí a pracovní nasazení 
ve prospěch ČKS, abychom zajistili její další činnost 
a věříme, že i další rozkvět. 

Ty z Vás, kteří byli spokojeni s činností společnosti 
v minulých letech, chceme ujistit, že hodláme navázat 
na všechny dobré tradice, tak jak postupně vznikaly, 
takže se mnohé nezmění, a ty, kteří nějaké změny 
očekávají, ubezpečuji, že k řadě změn opravdu dojde.

S jednou změnou Vás chceme seznámit už v tomto 
čísle Kontatologických listů. Chceme Vám představit 
nové logo společnosti. Jak jste si mohli všimnout 
na titulní straně, logo nese charakteristické rysy loga 
původního, čímž zajišťujeme kontinuitu „značky“, 
na druhé straně obsahuje několik moderních prvků, 
které usnadní jeho používání při různých formách 
propagace společnosti, respektive jeho použití jak 
v tiskové, tak elektronické podobě.

Kontaktologické listy

Zdravice prezidenta ČKS

ZDRAVICE PREZIDENTA ČKS
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Zdravice prezidenta ČKS

Mírně obměněnou tvář mají i Kontaktologické listy, 
chystáme se na webovské stránky společnosti, 
na kterých už teď můžete najít např. formulář 
k celosvětovému průzkumu aplikace kontaktních 
čoček v elektronické podobě i s možností 
elektronického vyplnění.

Vraťme se k počátku roku 2011. Numerologové 
v jeho číselné kombinaci opět nacházejí zajímavé 
souvislosti a věštci, kartářky i další vnímaví jedinci 
nám předpovídají světlejší budoucnost, lepší 
a klidnější  rok než ten předchozí, a my jsme plni 
očekávání, zda se jejich slova vyplní. 

V každém případě máme několik jistot: 

1) Rok 2011 je vyhlášen mezinárodním rokem 
chemie, tedy rokem oboru,  jehož  jedna odnož 
dala vzniknout kontaktním čočkám

2) Většina odborníků pokládá rok 1961 za rok, kdy 
přišly na svět hydrogelové kontaktní čočky. Tehdy 
byly již v poloprovozním měřítku vyrobeny první 

čočky rotačním odléváním u Wichterlů v kuchyni 
a tento fakt byl zveřejněn podáním přihlášky 
vynálezu PV 7654-61 „Způsob výroby kontaktních 
čoček“. 

3) Pak je tedy zřejmé, že měkké hydrofi lní kontaktní 
čočky letos slaví padesátiny. Rok 2011 tedy budiž 
nejen rokem kovového králíka, ale rovněž rokem 
hydrogelových kontaktních čoček.

Ať už nakonec bude rok 2011 jakýkoli, přeji vám 
všem i vašim blízkým v jeho průběhu hodně štěstí 
a zdraví, mnoho úspěchů v osobním i pracovním 
životě, spokojenost, klid a pohodu. Pevně věřím, 
že se během roku budeme setkávat osobně 
nebo prostřednictvím Kontaktologických listů či 
webovských stránek a v listopadu i osobně, v co 
největším počtu, na výročním sjezdu společnosti. 
Teším se na naši spolupráci.

Za Radu ČKS
Ing. Jiří Michálek, CSc.

o

NOVĚ ZVOLENÁ RADA ČKS

Ing. Jiří Michálek, CSc.
Praha

prezident ČKSMUDr. Anna Topinková
Plzeň

viceprezident pro oftalmologii

Bc. Daniel Szarvas
Praha

viceprezident pro optometrii

MUDr. Pavel Dvořák
Benešov

člen rady ČKS

MUDr. Antonín Pitaš
Police nad Metují

člen rady ČKS

Bc. Alice Pešinová
Praha

člen rady ČKS

Mgr. Lenka Stárková
Kolín

člen rady ČKS

MUDr. Jiří Cendelín, CSc.
Praha

člen revizní komise

Bc. Jitka Runčíková
Praha

předsedkyně revizní komise

Svatopluk Graca
Ostrava

člen revizní komise



V prosinci 2010 proběhlo u Evropského soudního dvora jednání v kause 

Ker-Optika, které se týkalo prodeje kontaktních čoček internetovým obchodem, 

a to s následujícím závěrem:

Reakce na rozhodnutí Evropského soudního dvora v kauze Ker-Optika

V prosinci 2010 proběhlo 
u Evropského soudního 
dvora jednání v kause Ker-
Optika, které se týkalo 
prodeje kontaktních čoček 
internetovým obchodem, 
a to s následujícím závěrem:
Euromcontact aisbl 
statement on the European 

Court of Justice ruling in the case of Ker-Optika:
Prohibition of Internet sales not allowed but 
regulation accepted.

Euromcontact aisbl (evropské sdružení výrobců 
a distributorů KČ) sděluje tento výsledek soudního 
jednání ve sporu s maďarskou optikou: 
Bylo uznáno, že nositel kontaktních čoček má 
právo na to, aby mu aplikaci provedl kvalifi kovaný 

odborník, má právo na následné informace. Mohou 
být použita měření podle národních zvyků, pokud 
nejsou excesivní a čočky mohou být prodávány 
podle národních zvyklostí. 

Prodej čoček po internetu však nesmí být zakázán, 
protože by se tak zákaz dostal do rozporu se 
zákonem o volném pohybu zboží.

Rozhodnutí neakceptuje, že roční kontroly jsou 
prevencí vzniku komplikací. A prodejce nemusí 
doporučit při obtížích návštěvu odborníka. 

Podrobné informace naleznete v přiloženém 
originálu zprávy na následující straně.

o

Lze pouze negativně 
reagovat na závěry, které 
vzešly od Evropského 
soudu, avšak jako členská 
země EU jen těžko 
zastavíme či usměrníme 
volný prodej a pohyb 
kontaktních čoček jako 
zboží.

Je však neakceptovatelné, abychom nepovažovali 
za nutné pravidelné půlroční, minimálně roční 
kontroly a prohlídky nositelů kontaktních čoček. 
Jedná se o prevenci vzniku komplikací časným 
rozpoznáním počínajících patologických změn, 
rozlišením alergické reakce od jiné iritace bulbu, 
sledováním změn na limbu, patologických 
vaskularizací, změn na tarsální spojivce a změn 

slzného fi lmu. Pouze zkušený kontaktolog (lékař 
nebo optometrista) může posoudit a doporučit 
změnu, co se týče výběru materiálu kontaktních 
čoček, změny periody nošení a také změny refrakce. 
Usilujeme o zdravé nošení kontaktních čoček a jejich 
bezproblémové a spokojené nositele. 

Pokud prodejce nemusí doporučit návštěvu 
u odborníka při obtížích, tak je dost těžké 
předpokládat, že při internetovém prodeji dojde 
k poučení zákazníka! 

Takže si stojíme za tím, aby vždy při aplikaci 
u odborníka byla provedena důkladná osvěta 
s následným poučením o kontrolách a možných 
komplikacích v souvislosti s nošením a péčí 
o kontaktní čočky.
 o

Kontaktologické listy

Zprávy z ECLSO

ZPRÁVY Z ECLSO
MUDr. Pavel Rezek,CSc. 

STANOVISKO RADY ČKS
MUDr. Anna Topinková (za radu ČKS)

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
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Zprávy z ECLSO

 

11 Rue du Moulin d’Hollers – B- 1495 Villers-la-Ville – Belgium 
Phone/Fax : +32 71 877 567 – info@euromcontact.org – www.euromcontact.org 
 
3 December 2010 
 

Euromcontact aisbl statement on the European Court of Justice 
ruling in the case of Ker-Optika: 

Prohibition of Internet sales not allowed but regulation accepted 
 
Euromcontact aisbl, the European federation of national associations and international 
manufacturers of contact lenses and contact lens care products gives a qualified welcome to the 
European Court of Justice’s ruling of 2 December regarding the Ker-Optika case (C108-09) about sales 
of contact lenses over the internet in Hungary. 
 
The judgement acknowledges EUROMCONTACT’s claim for consumer protection when it comes to 
contact lens sales. It recognizes the need for contact lenses to be fitted by a qualified professional. It 
accepts the need for ongoing information to be given to contact lens customers. It recognizes, 
moreover, that member states are fully entitled to take national measures regarding the sale of 
contact lenses that protect consumers as long as these measures are not excessive and do not 
prevent operators in other member states from selling into that country. 
 
The ruling also states that the sale of contact lenses over the Internet cannot be prohibited because 
this prevents the free movement of goods. EUROMCONTACT aisbl welcomes competition as long as 
measures can be taken at the national level to protect consumers. 
 
Unfortunately, however, the ruling does not appreciate that continued (yearly) eye exams are 
required to prevent and detect early problems with the eye. The eye will continuously change; it is 
not the same with regard to the first measured parameter, and wearing intensity may also change, 
for example, at the workplace. The ruling also ignores that, at a certain point in time, the information 
provided by a seller may need to be advice to the customer to return to an eye care professional for 
new lenses, fitted appropriately. Furthermore, the need to prohibit any substitution of the originally 
well-selected and fitted contact lens for another potentially illfitting lens is not addressed. 
 
Nevertheless, it appears to be left open for member states to implement regulations which ensure 
that appropriate information and advice is provided, lenses should not be substituted and the need 
for a possible refit can be required. Regulatory models exist, such as in the US and UK, which can 
ensure the high levels of consumer safety without infringing the free movement of goods. These 
models require that the specification/prescription of contact lenses be verified by a professional 
prior to their delivery to the consumer. 



Již devět let se tým pod vedením Dr. Philipa Morgana z University v Manchesteru 

věnuje mezinárodní studii International Contact Lens Prescribing. Díky naší 

spolupráci máme možnost uvést v Kontaktologických listech stručný výtah ze 

souhrnného článku International Contact Lens Prescribing in 2010. [1], [2]

V roce 2010 bylo do studie zahrnuto 24 642 aplikací 
z 27 zemí nacházejících se v Severní Americe, 
Evropě, na Středním východě, v Asii a Africe. 

Už jsme si zvykli že některé hodnoty zůstávají bez 
větších změn – například zastoupení žen mezi 
nositeli kontaktních čoček se stále drží na dvou 
třetinách celkového počtu (67 %) – od 57 procent 

v Izraeli do 79 procent v Číně. Nejstarším 
prvonositelem roku 2010 byla žena (95 let), jíž byly 
aplikovány měkké kontaktní čočky na prodloužené 
nošení, s vysokým obsahem vody. Průměrný věk 
nositele kontaktních čoček je celosvětově 31 let, 
nejnižší průměrný věk byl v Nepálu – 24,4, nejvyšší 
je shodně 34,9 v Norsku, Švédsku a Velké Británii. 
V České Republice to je 29 let (viz tabulka 1.).

Kontaktologické listy

Aplikace kontaktních čoček ve světě v roce 2010

APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK VE SVĚTĚ 
V ROCE 2010
Bc. Alice Pešinová

Celkem
Průměrný (±SD)*

věk
Žen

Nové 
aplikace

Příležitostné 
nošení**

Australie (AU) 839 34 ± 14,6 66 % 36 % 20 %

Bulharsko (BG) 870 27,9 ± 7,9 70 % 54 % 8 %

Kanada (CA) 982 33,3 ± 14,8 68 % 36 % 11 %

Čína (CN) 841 23,7 ± 4,6 79 % 28 % 11 %

Česká republika (CZ) 549 29,3 ± 11,4 66 % 56 % 22 %

Dánsko (DK) 297 34,1 ± 13,2 67 % 39 % 2 %

Španělsko (ES) 1 023 30,7 ± 13,5 62 % 45 % 12 %

Francie (FR) 2 176 33,1 ± 15 67 % 40 % 6 %

Hongkong (HK) 450 28,7 ± 12,8 71 % 37 % 15 %

Chorvatsko (HR) 210 28,2 ± 11,1 72 % 50 % 1 %

Izrael (IL) 790 28,5 ± 8,9 57 % 37 % 5 %

Island (IS)+ 38 29,8 ± 14,8 47 % 61 % 10 %

Japonsko (JP) 5 066 30,4 ± 13,5 68 % 39 % 12 %

Jižní Korea (KR) 872 26,2 ± 7 76 % 15 % 13 %

Litva (LT) 627 25,8 ± 8,9 67 % 25 % 11 %

Holandsko (NL) 1 231 34,3 ± 16 63 % 41 % 2 %

Norsko (NO) 1 552 34,9 ± 15,1 63 % 40 % 5 %

Nepál (NP) 60 24,4 ± 7,6 65 % 92 % 3 %

Nový Zéland (NZ) 982 34,3 ± 14,8 66 % 40 % 11 %

Portugalsko (PT) 500 29,8 ± 11,5 67 % 46 % 4 %

Rumunsko (RO) 139 28,3 ± 11,4 74 % 71 % 7 %

Rusko (RU) 795 26,8 ± 8,8 74 % 35 % 7 %

Švédsko (SE) 945 34,9 ± 13,6 59 % 38 % 8 %

Slovinsko (SI) 158 28,9 ± 12,3 67 % 67 % 12 %

TABULKA 1. – DEMOGRAFICKÉ INFORMACE PRO 27 ZKOUMANÝCH ZEMÍ

»
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Taiwan (TW) 1 040 27,8 ± 7 75 % 3 % 1 %

Velká Británie (UK) 949 34,9 ± 15,2 63 % 50 % 20 %

Spojené státy americké (US) 661 32,9 ± 16,2 62 % 34 % 4 %

Celkem 24 642 31 ± 13,3 67 % 35 % 9 %

* směrodatná odchylka, ** maximálně 3 dny v týdnu, + velmi malý počet respondentů

RGP čočky

Aplikace tvrdých čoček se drží stále na stejné úrovni, 
celosvětově jde o 9 % aplikací (což zahrnuje i 1 % 
ortho-keratologických čoček). Nejvíce se tyto čočky 
aplikují v těchto zemích: Japonsko, Holandsko, 
Nový Zéland a Portugalsko, kde je nejvyšší procento 
aplikovaných ortho-keratologických čoček na světě 

(viz tabulka 2.). Česká republika se naopak řadí mezi 
země kde je aplikace tvrdých čoček zanedbatelná. 
Na některých trzích je možné v posledních letech 
pozorovat ústup od aplikace tvrdých čoček, 
příkladem je Austrálie (roku 2005 14 %, roku 2010  
0 % aplikací) nebo Kanada (roku 2005 8 %, roku 
2010 1 % aplikací).

»

 
Tvrdé 
čočky 

Ortho-k 
Jednodenní 

čočky

Ostatní 
měkké čočky 
denní nošení

SiH 
denní 
nošení

Měkké čočky 
prodloužené 

nošení

Austrálie (AU) 0% 0% 26% 16% 48% 10%

Bulharsko (BG) 4% 0% 5% 8% 68% 15%

Kanada (CA) 1% 0% 17% 13% 66% 3%

Čína (CN) 2% 0% 27% 55% 1% 15%

Česká republika (CZ) 2% 0% 17% 21% 51% 10%

Dánsko (DK) 1% 0% 55% 14% 23% 6%

Španělsko (ES) 9% 0% 16% 43% 29% 3%

Francie (FR) 16% 0% 15% 9% 58% 2%

Hongkong (HK) 4% 0% 63% 13% 19% 1%

Chorvatsko (HR) 20% 0% 6% 12% 62% 0%

Izrael (IL) 21% 1% 24% 23% 29% 2%

Island (IS) 0% 0% 45% 25% 25% 5%

Japonsko (JP) 20% 0% 31% 26% 23% 0%

Jižní Korea (KR) 9% 0% 55% 15% 14% 7%

Litva (LT) 0% 0% 18% 22% 36% 25%

Holandsko (NL) 24% 6% 8% 17% 40% 5%

Norsko (NO) 1% 0% 35% 9% 24% 31%

Nepál (NP) 13% 0% 0% 79% 4% 4%

Nový Zéland (NZ) 16% 4% 13% 20% 41% 5%

Portugalsko (PT) 18% 8% 9% 24% 34% 7%

Rumunsko (RO) 0% 0% 21% 3% 65% 11%

Rusko (RU) 3% 0% 23% 33% 32% 9%

Švédsko (SE) 2% 1% 21% 17% 45% 13%

Slovinsko (SI) 11% 0% 7% 51% 31% 0%

Taiwan (TW) 0% 0% 70% 29% 0% 0%

Velká Británie (UK) 4% 0% 37% 12% 40% 8%

Spojené státy americké (US) 8% 1% 15% 15% 54% 8%

Celkem 9% 1% 29% 22% 32% 7%

TABULKA 2. – ZÁKLADNÍ KATEGORIE KONTAKTNÍCH ČOČEK
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Měkké čočky

Měkké čočky tradičně 
dominovaly většině trhů. 
V některých zemích se 
jejich zastoupení blíží 
100 %, například v Austrálii, 
Kanadě, Dánsku a Litvě. 
Celosvětové zastoupení 
aplikací měkkých čoček 
je 91 %. • Čočky s denní 
výměnou mají celosvětově 
30% zastoupení na trhu, 
v některých zemích jde 
ovšem o mnohem vyšší 
podíl: Hongkong 75 %, 
Dánsko 62 %, Taiwan 
57 %. • Více než polovina 
aplikovaných měkkých 
čoček je dnes vyrobena ze 
Silikon hydrogelu (51 %). 
V některých zemích je jeho 
obliba ještě vyšší, například 
v USA to je 73 %. • Procento 
aplikace měkkých torických 
čoček se poměrně zásadně 
liší v jednotlivých zemích, 
v Číně jde o 6 %, kdežto 
v Hongkongu se tyto čočky 
aplikují ve 42 %. • Detailní 
informace naleznete 
v tabulce 3. Oproti 
loňskému roku v ní přibyl 
jeden řádek – poslední 
řádek obsahuje podíl 
aplikací multifokálních 
/ monovision čoček 
u nositelů starších 45 let.

o

Reference
[1] Morgan, Philip et al. 
“International Contact Lens 
Prescribing in 2010” Contact 
Lens Spectrum Jan. 2011, 
30-35.
[2] Morgan, Philip et al. 
“International Contact Lens 
Prescribing in 2010”, http://
www.clspectrum.com/article.
aspx?article=105084

TABULKA 3. – MĚKKÉ ČOČKY – DETAILNÍ INFORMACE
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Mezinárodní průzkum aplikace kontaktních čoček

Vážení přátelé,

Je tomu již rok, co jsme Vám na stránkách 
kontaktologických listů psali, že budeme rozesílat 
formuláře k mezinárodnímu průzkumu aplikace 
kontaktních čoček. Ne jinak je tomu i letos. Velice 
si vážíme Vašeho času, který vyplnění formuláře 
věnujete, a jsme vždy potěšeni, když nám na stole 
vyplněné formuláře přibývají. Bohužel však 
musíme konstatovat, že návratnost není taková, 
jakou bychom si představovali, a silně zaostává 
za celosvětovým průměrem. Proto jsme vloni 
v Nymburce uspořádali anketu, která měla přispět 
k tomu, aby se vyplněných formulářů vracelo stále 
více. Na základě Vašich reakcí jsme udělali pro 
letošek několik změn, které, doufejme, povedou 
k vyšší návratnosti vyplněných formulářů. Mezi 
nejdůležitější patří zejména možnost vyplnění 
formuláře přímo v počítači, bez nutnosti tisku 
a následného skenování. Dále pak trojí připomenutí 
akce e-mailem. První, že jsou formuláře 
distribuovány, druhé, že je třeba formulář vyplnit 
a třetí, že se blíží uzávěrka a nastal čas formulář 
odeslat.

Také jsme se rozhodli, že rozšíříme počet výherců 
a navýšíme hodnotu odměny, která na Vás čeká, 
pokud s vyplněným formulářem odešlete i vyplněný 
slosovatelný kupón a usměje se na Vás štěstěna 
při následném losování. Letos bude odměněno 
10 šťastlivců, kteří při účasti na XVIII. výročním 
sjezdu v Nymburce (11.–13. 11. 2011) získají slevu 
v hodnotě 1.200 Kč. Losování proběhne začátkem 
dubna na pravidelné schůzi rady ČKS a výherci 
budou následně kontaktováni.

Vše ostatní zůstává stejné jako v minulých letech. 
Vyplněný formulář můžete odeslat poštou, 
e-mailem, nebo poslat prostřednictvím vašeho 
obchodního zástupce. Termín uzávěrky je 31. 3. 2011 
a opět platí, že lze odeslat i jen částečně vyplněný 
formulář. Výsledky projektu budou prezentovány 
v Kontaktologických listech a samozřejmě také 
v odborném časopise Contact Lens Spektrum. 
V případě jakýchkoliv dotazů je Vám tradičně 
k dispozici e-mailová adresa (alice.pesinova@cks.cz) 
nebo telefon sektretarátu CKS. o

APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK V ROCE 2011
Bc. Alice Pešinová, Bc. Daniel Szarvas

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK V ROCE 2011

SLOSOVATELNÝ KUPON

Jméno:

Adresa:

Kontaktní telefon:

Vzkazy /nápady /náměty k průzkumu:



Anglické slovo serendipity (česky snad serendipita) vyjadřuje podíl šťastné náhody 

při klíčových událostech v životě, zejména ale při významných objevech ve vědě 

a technice. Neviditelný a nečekaný zásah serendipity zažili na vlastní kůži i mnozí 

čeští badatelé a vynálezci. Lze jej doložit i na vynálezu měkkých kontaktních čoček. 

Od udělení československého patentu Otto Wichterlemu na „Způsob výroby 

kontaktních čoček“ uplyne letos právě padesát let.

(časopis Vesmír 90, leden 2011)

Někdy v roce 1952 jel Otto Wichterle rychlíkem 
z Olomouce do Prahy. Cestoval nejspíš první třídou, 
protože to byl už tehdy světově proslulý chemik, 
vysokoškolský profesor, vedoucí významné katedry, 
a jeden ze tří děkanů tehdy právě ustavené pražské 
Vysoké školy chemicko-technologické. Náhodou 
se stalo, že si přisedl do kupé k muži, který četl 
oftalmologický časopis. Dali se do řeči a ukázalo 
se, že spolucestující je pracovník ministerstva 
zdravotnictví, odborník na oční pomůcky. Během 
hovoru si postěžoval, že tehdejší oční kontaktní 
čočky nebyly uspokojivé. Tehdy se dělaly ze skla 
nebo z tuhých plastů. Byly tvrdé, ale hlavně: 
nepropouštěly vodu ani kyslík. Zadání ministerského 
experta bylo docela konkrétní: Chemici by měli 
připravit materiál, který bude opticky čirý, propustný 
pro vodu a zároveň biologicky snášenlivý. Ten by 

se pak hodil pro kontaktní čočky nové generace. 
Wichterle ovšem znal průhledné plasty s dobrými 
optickými vlastnostmi (třeba polymethylmetakrylát), 
které by se mohly chemicky modifi kovat hydrofi lními 
skupinami. Po návratu do Prahy o tom hovořil 
s mladšími kolegy ve své laboratoři. Ale jen 
jediný z jeho asistentů, Drahoslav Lím se této 
myšlenky náhodou chopil. Radikálovou polymerací 
methakrylových esterů ethylenglykolu pak připravil 
první vzorek čirého rosolovitého hydrogelu. Na bázi 
tohoto materiálu také obhájil svoji dizertační práci. 
Z roku 1959 pochází patent autorů Wichterle – 
Lím pod názvem Hydrofi lní polymethakrylátové 
gely a jejich využití [1]. Stejní autoři krátce nato 
publikovali článek v časopise Nature [2]. Hydrogel, 
poly(2-hydroxyethylmethakrylát), zkráceně 
PHEMA je pozoruhodný materiál. Zachová si 
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ČOČEK. PŘÍKLAD SERENDIPITY ? 
Prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc.
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uspokojivou mechanickou pevnost, i když pohltí 
až 40 % vody. Přitom je opticky průhledný a čirý 
a velmi dobře se snáší s živou tkání a lze jej dále 
chemicky modifi kovat. (Hojivý přípravek HemaGel 
je příkladem jeho nejnovější úspěšné modifi kace.) 
Ale jak vyrobit kontaktní čočku s přesnými optickými 
parametry z materiálu, který připomíná aspik? 
Polymerace hydrogelu v uzavřených formách se 
neosvědčila, protože vzniklé čočky měly přetoky 
a dráždily rohovku. 

V roce 1958 musel Wichterle z politických 
důvodů odejít z vysoké školy, ale o rok později 
se stal ředitelem nově založeného Ústavu 
makromolekulární chemie ČSAV v Praze. Právě 
tehdy Wichterla napadlo, že by se čočky mohly 
připravovat polymerací monomerní směsi během 
rotace v otevřených formičkách. Odborníci 
z podniku Oční optika, pověření ministerstvem 
jeho myšlenku předem zavrhli, možná i proto, že 

byli sami angažováni ve vývoji pracně broušených 
tenkých skleněných čoček. Sám Wichterle jednou 
poznamenal: „Když experti prohlásí nějakou 
myšlenku za nesmyslnou, hned vím, že je opravdu 
dobrá a nová“. Na Štědrý den v roce 1961 si doma 
sestavil aparaturu, která vešla do dějin pod názvem 
čočkostroj a připravil s ní první sérii opravdových 
čoček. Kostra čočkostroje byla zhotovena ze 
stavebnice Merkur, kterou si Wichterle vypůjčil 
od syna, pohon obstaralo dynamo z jízdního 
kola, tlaková nádoba s argonem původně sloužila 
německému pilotovi Luftwaff e, a pouze použité 
monomery, katalyzátory a vybroušené skleněné 
formičky měl Wichterle ze školy. Na počátku 
roku 1962 domácí čočkostroj dále zdokonalil, 
a spolu s manželkou Lindou doma vyrobil prvních 
asi 1500 použitelných čoček. Tehdy vyzkoušel 
i fotopolymerizaci s použitím domácího „horského 
sluníčka“ (Tím si mimochodem zajistil i osobní 
vlastnictví patentu, jehož použitelnost ověřil 

Archimédes ze Syrakús
(287–212 př. Kr.)
při koupání ve vaně přišel na to, 
jak zjistí hustotu královské koruny 
a objevil Archimedův zákon. Jeho 
výkřik Heuréka! (nalezl jsem!) 
se stal symbolem objevů ve vědě 
a technice a vědy o objevování, 
heuristiky.

Isaak Newton
(1643–1727) 
prý zformuloval gravitační zákon 
poté, co mu spadlo na hlavu 
jablko ze stromu, pod kterým 
dřímal. Možná to ale bylo docela 
jinak. 

Kekulé ze Stradonic, 
Friedrich August Kekule
(1829–1887)
měl sen o hadu, který žere svůj 
vlastní ocas. To jej přivedlo 
k objevu struktury benzenu.

Louis Pasteur
(1822–1887)
se proslavil očkováním proti 
vzteklině, ale už ve svých dvaceti 
šesti letech objevil racemizaci, 
zrcadlové izotopy kyseliny vinné. 
Je také znám svým výrokem, že 
„Náhoda pomáhá připraveným“.

William Henry Perkin 
(1838–1907)
roku 1856 (ve věku 18 let) připra-
vil jako první anilinové barvivo, 
i když chtěl původně syntetizovat 
chinin.

Hanz von Pechman
(1850–1902)
v roce 1899 náhodně připravil 
první polyethylen zahříváním 
diazomethanu.

Eugen Sapper
(1858–1912)
náhodně připravil syntetické indi-
go, když při zahřívání dehtu roz-
bil do reakční nádobky teploměr. 
Rtuť působila jako katalyzátor 
reakce.

Alexander Fleming 
(1881–1955) 
objevil v roce 1928 náhodně pe-
nicilin, když nakazil bakteriální 
kulturu stafylokoků plísní. 

Eric Fawcett a Reginal Gibson
připravili v roce 1933 v britských 
laboratořích ICI nízkohustotní 
polyethylen (LDPE), když do re-
akční tlakové nádoby s náhodně 
poškozeným víkem pronikl kyslík, 
katalyzátor reakce. 

James Wright 
připravil v roce 1943 smíšením 
silikonového oleje a kyseliny 
borité elastický tmel (trikolínu, 
silly putty). Wright byl zklamaný, 
protože chtěl původně připravit 
syntetický kaučuk. Když však 
od něj patent na jeho materiál 
odkoupil v roce 1949 Peter Hog-
son, uplatnil jej jako hračku pro 
děti. Ta měla nečekaný úspěch. 

Karl Ziegler
(1898–1973) dostal (společně 
s Giuliem Nattou) v roce 1963 
Nobelovu cenu za výzkum or-
ganokovových látek. Jejich kata-
lytické účinky umožnily syntézu 
vysokohustotního polyethylenu 
(HDPE) a následně také izotak-
tického polypropylenu (PP).

Otto Wichterle
(1913–1998) 
dostal nápad na syntetické hyd-
rogely na měkké kontaktní čoč-
ky, když se v roce 1952 ve vlaku 
náhodou posadil vedle muže, 
který četl oftalmologický časopis. 
V roce 1961 mu byl udělen Čes-
koslovenský patent na přípravu 
kontaktních čoček rotačním od-
léváním.

NÁHODA POMÁHÁ PŘIPRAVENÝM



Kontaktologické listy

Půlstoletí od objevu měkkých kontaktních čoček. Příklad serendipity?

výhradně na domácí soukromé půdě). Hydrogely 
a kontaktní čočky spolu s alkalickou polymerizací 
kaprolaktamu pak přinesl do vínku svého ústavu. 
Měkké kontaktní čočky podle Wichterlova patentu 
se staly vůbec nejúspěšnější československou 
licencí [3]. Je vhodné to připomenout právě nyní, 
krátce po padesátém výročí založení Ústavu 
makromolekulární chemie AV ČR. Na počátku 
těchto významných objevů sice byl řetězec šťastných 
náhod, ale také geniální intuice a spousta trpělivé 
práce. 

Hydrogely a kontaktní čočky jsou pouze jedním 
z mnoha příkladů serendipity při objevu nových 
látek a materiálů v technice, lékařství a farmakologii. 
Určitě nejznámější je objev penicilínu, když Fleming 
ve své (asi trochu neuspořádané) laboratoři 
nevědomky infi koval bakteriální kulturu plísní, 
která bakterie zahubila. Rovněž známý, ale o hodně 
mladší, je příklad Viagry, která byla původně 
zamýšlena jako lék proti angině pectoris. Brzo 
se však projevily její nečekané „vedlejší účinky“. 
Skoro se zdá, že záměrně vyvinout zcela nový lék 
na určitou chorobu je prakticky nemožné. 

Působení serendipity lze sledovat až do velmi 
hluboké minulosti [4]. Ty nejznámější, které se 
často citují, jsou sestaveny do přiložené tabulky. 
Učitelé (hodni toho jména) s oblibou vyprávějí 
žákům příběh Archiméda ze Syrakus. Ten přišel 
při koupání ve vaně na to, že hustotu královské 
koruny může stanovit fl otační metodou. Tak navíc 
objevil Archimedův zákon a jeho výkřik Heuréka 
se stal symbolem objevů ve vědě a technice. Isaaka 
Newtona prý přivedl k formulaci gravitačního 
zákona náraz jablka do hlavy, když usnul pod 
jabloní, i když se jedná spíš o vědeckou báchorku. 

Zážitek serendipity při významných objevech 
opravdu často souvisí se spánkem a snem. Traduje 
se, že Fridrich August Kekulé ze Stradonic vyřešil 
cyklickou strukturu benzenu na základě snu 
o hadovi, který požírá svůj vlastní ocas, možná 
se mu zjevil Ouroboros, mýtický had starých 
alchymistů. I tato historka má několik variant, 
ale je důležité, že ukazuje souvislost mezi snem 
a praktickým nápadem. Opravdu, řešení složitého 
problému nebo úkolu se často vynoří těsně 
po probuzení, v okamžiku mezi snem a realitou. 
Právě tehdy se může podařit protnout uzavřený 
kruh stereotypních úvah. Proto by měli mít 
badatelé a studenti u postele stále připravený 
zápisník s tužkou, aby si originální nápad pohotově 
zaznamenali. Jinak by se mohlo stát, že skvělou 
myšlenku po ránu opět nenávratně zaspí. Louis 
Pasteur vynalezl očkování proti vzteklině a je 
také znám svým výrokem, že „náhoda pomáhá 
připraveným“. Ten byl ovšem původně zformulován 
francouzsky: „Dans les champs de l‘observation, le 
hasard ne favorise que les esprits préparés.„ 

Ve dvacátém století pomohla serendipita na svět 
řadě důležitých polymerních materiálů, kupodivu 
i takovým které jsou nyní součástí každodenního 
života, jako je třeba polyethylen. Ve třicátých 
letech dvacátého století pracovali Eric Fawcett 
a Reginald Gibson v laboratořích britské fi rmy 

Britský spisovatel Horace Walpole (1717–1797) 
v roce 1754 obohatil slovní zásobu angličtiny 
o nové slovo, serendipity. Inspiroval se perskou 
pohádkou „Tři princové ze Serendipu“. Serendip 
je starší název ostrova Ceylon, tedy Srí Lanky. 
Podle současných slovníků serendipity znamená 
schopnost nalézat hodnotné a příjemné věci 
bez předchozího záměru nebo dokonce bez 
vlastního přičinění. Podle několika anket 
britských deníků jde o jedno z nejoblíbenějších 
anglických slov, často se tak jmenují i soukromé 
výletní lodě. Nicméně, poté co je Walpole 
ponejprv použil v dopise příteli, dlouho 
dřímalo v zapomnění. Když se však na počátku 
dvacátého století někteří badatelé začali 
soustavně zabývat historií vědeckých objevů, 
povšimli si, že mnoho z nich bylo nečekaných, 
jakoby opravdu spadly z nebe. Právě slovo 
serendipity se zdálo být pro vyjádření role 
šťastných náhod příhodné. Existuje i ve tvaru 
přídavného jména, serendipitious. Bohužel 
velmi vzdoruje překladům do jiných jazyků, ani 
v češtině pro ně nemáme vhodný ekvivalent. 
Musíme se tedy spokojit s trochu kostrbatým 
termínem „serendipita“.

SERENDIPITA
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ICI v Northwichi na laboratorní syntéze tohoto 
polymeru. Plynný ethylen uzavřeli do tlakového 
reaktoru, postupně zvyšovali reakční tlak a teplotu. 
Tak dlouho, až došlo k explozi. Víko nádoby se 
utrhlo a proletělo laboratorní halou. Naštěstí nikoho 
nezasáhlo, ale trochu se přitom zdeformovalo. 
Výzkumníci se nevzdali a pokračovali v tlakování 
se silnějšími šrouby. Náhle reakce nečekaně 
proběhla, na dně nádoby se objevilo prvních osm 

gramů polyethylenu, dnes se mu říká nízkohustotní 
(LDPE). Ukázalo se, že netěsností pod prohnutým 
víkem proniklo do nádoby trochu kyslíku, právě 
tolik, že působil jako katalyzátor reakce. V předvečer 
druhé světové války pak nalezl polyethylen brzy 
strategické uplatnění: Osvědčil se pro izolace 
podmořských kabelů a spolu s tefl onem umožnil 
konstrukci radaru. Jistě, tyto výsledky lze také 
označit za „serendipitu“, ale nemohly by přece 
nastat bez předchozích dlouhodobých experimentů. 
Heslo Loiuse Pasteura snad můžeme v tomto 
případě přeložit jako „Bez práce nejsou koláče“. 
Po druhé světové válce dostal nízkohustotní 
polyethylen svého mladšího bratra, který se nyní 
nazývá vysokohustotní (HDPE). Lze říci i jeho objev 
byl výsledkem prozíravé aplikace organokovových 
katalyzátorů. Dnes se jim říká katalyzátory Ziegler-
Natta. Další šťastný nápad pak pomohl zvýšit 
výrobu nového polyethylénu a tím i snížit cenu. 
První aplikací totiž byly létající talíře (Frisbees) 
a gymnastické obruče (hula hoop), známé i z druhé 
československé spartakiády. Teprve potom přišly 
další sportovní aplikace, obalové fólie, trubky 
na rozvody vody a mnoho dalších výrobků. 

Příběhy serendipity však přinášejí ještě další 
poučení. Ukazují, že opravdu významné objevy 
ve vědě a technice je velmi nesnadné předvídat 
nebo dokonce plánovat. Musí jim však předcházet 
soustavné myšlenkové úsilí a často i řada mnohokrát 
trpělivě opakovaných pracných a únavných pokusů. 
A ještě jedna věc je zajímavá: Ukazuje se, že k moha 
důležitým objevům a vynálezům dochází téměř 
současně na vzdálených místech Zeměkoule. 
Možná opravdu existuje celosvětové vědomí. Ale 
nepochybně taky průmyslová špionáž…

o
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(*1938) vystudoval fyziku pevných látek 
na Přírodovědecké fakultě MU v Brně a disertaci 
o mechanické pevnosti hydrogelů obhájil v roce 
1968 na Matematicko–fyzikální fakultě UK 
v Praze. Mnoho let byl vědeckým pracovníkem 
Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, nyní 
je v důchodu. Nadále však spolupracuje se 
svým mateřským ústavem a také s Universitou 
Tomáše Bati ve Zlíně., Technickou univerzitou 
v Liberci a Vysokou školou hotelovou v Praze. 
Kromě patentů a vědeckých publikací 
v mezinárodních časopisech uveřejnil řadu 
populárních článků v češtině a několikrát 
vystoupil v rozhlase a v televizi. Jeho úspěšná 
kniha Materiály a člověk, netradiční úvod 
do soudobé materiálové vědy, je stále aktuální.
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