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Ohlédnutí za XIX. výročním sjezdem ČKS

Devatenáctý výroční sjezd České kontaktologické spo-
lečnosti, o.s., předcházely opakované diskuse, zda by 
nebylo vhodné změnit místo konání. Padaly nejrůzněj-
ší argumenty, často i protichůdné, někdy zástupné, ně-
kdy oprávněné. V polovině roku jsme dokonce hledali 
náhradní prostory, ale ukázalo se, že soubor požadav-
ků kladený na Sportovní centrum Nymburk naplňují 
všechny dostupné varianty jen částečně. Snažili jsme 
se tedy ve spolupráci s vedením Sportcentra zajistit co 
nejpříjemnější podmínky pro široké spektrum všech 
potenciálních účastníků sjezdu. Zároveň jsme sobě 
i členům společnosti položili v Kontaktologických lis-
tech a propagačních materiálech sjezdu otázku, zda 
letos pojedeme do Nymburka naposledy. Reakce se 
brzy dostavila a před, i v průběhu konání sjezdu, jsme 
byli bombardováni dotazy, zda v Nymburku opravdu 
končíme, že je to škoda a že to snad dobře dopadne 
a znovu se sem vrátíme. Pravda je, že jsme ve spolu-
práci se Sportcentrem realizovali několik inovací, kte-
ré většina přítomných kladně hodnotila, a po skonče-
ní sjezdu jsme dostali řadu dalších pozitivních ohlasů. 
Proto se rada ČKS po dohodě s prvododavatelskými 
distribučními fi rmami shodla na opětovném konání 
příštího, již XX. sjezdu ČKS, opět v prostorách Spor-
tovního centra Nymburk.

Ale vraťme se zpět, na začátek loňského listopadu. 
Přípravný štáb v plné sestavě zaujal své pozice již ve 

čtvrtek večer. Učebnu 44 přeměnil v registrační praco-
viště, rozmístil informační šipky a připravil Lobby bar 
a jeho předsálí pro vystavovatelské účely. Tato výrazná 
změna v umístění výstavy fi rem se podstatnou měrou 
zasloužila o zlepšení vnějšího dojmu sjezdu. Práce or-
ganizátorů však už vrcholila, byť ještě zbývaly plné tři 
sjezdové dny. To se totiž zúročovala dlouhodobá de-
tailní předsjezdová mravenčí práce, ostatně tak jako 
každý rok. Sjezdový program, kromě řady zajímavých 
odborných přednášek, přinesl jako inovaci i větší pro-
stor pro širokou škálu workshopů. Díky jeho včasné 
a pečlivé přípravě získal vysoký počet kreditů pro ce-
loživotní vzdělávání jak pro optometristy (12 kreditů 
SČOO), tak pro oftalmology (15 kreditů ČLK).

Počet vystavovatelských fi rem se již několik let udr-
žuje na zhruba stejné úrovni, což dlouhodobě svědčí 
o tom, že si jejich zástupci uvědomují jak význam to-
hoto mítinku, tak i možnost intenzivního působení na 
své klienty v průběhu celého víkendu.

Sjezd opět oživily nové mladé tváře studentů vysokých 
škol optiky a optometrie. Ti na sjezd dorazili ještě ve 
vyšším počtu než obvykle. Rada společnosti jim nabíd-
la možnost účasti za sníženou cenu a oni oceňovali jak 
odborný program, tak i sportovní a společenské vyžití.
V pátek ráno bylo vše připraveno a první účastníci se 
mohli registrovat. Distribuční fi rmy svými stánky pro-

OHLÉDNUTÍ ZA XIX. VÝROČNÍM SJEZDEM ČKS
Ing. Jiří Michálek, CSc.1,2
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měnily Lobby bar v pestrou výstavu. Kongresový sál 
a přilehlé chodby zaplnily plakáty, reklamní stojany 
a stále čilejší kongresový ruch.

V poledne začala tradiční schůzka rady ČKS s prvo-
dodavatelskými firmami. Proběhla v přátelské 

a vstřícné atmosféře, díky tomu byla dělná, tudíž 
i užitečná.

Ve čtrnáct hodin, za účasti představitelů spřátelených 
odborných organizací, Sportcentra, hlavního sponzo-
ra kongresu a sponzora úvodního přípitku byl XIX. 
sjezd ČKS slavnostně zahájen zmíněným přípitkem. 
Všechny nás potěšila přítomnost paní Alenky Kurov-
ské, milé, laskavé a vždy usměvavé dámy, která po 
roční odmlce, spojené s překonáváním vážné nemoci 
i důsledků její léčby, opět do Nymburka zavítala. Žel, 
pro většinu z nás byl XIX. výroční sjezd i poslední pří-
ležitostí setkat se s ní.

Páteční odpoledne pokračovalo v duchu odborného 
programu.
Nejprve nám Ulbrich otevřel svět polymerů z jiného 
úhlu pohledu, velmi zajímavou přednáškou Polymery 
a polymerní systémy pro cílenou dopravu léčiv, o chyt-
rých materiálech blízkých svou strukturou materiálům 
čoček, které představují řešení léčby některých nádo-
rových onemocnění. Wichterle diskutoval mechanic-
ké vlastnosti kontaktních čoček, možnosti jednotlivých 
typů materiálů a ukázal nám i, jak vybruslit ze situace, 
kdy nás v sále zradí technika, respektive vlastní USB. 
V další přednášce Rezek poukázal na vliv víček na 
nošení kontaktních čoček a Baštecký se zabýval tech-
nikou otázek při vyšetření subjektivní refrakce. První 

přednáškový blok završila Mlynářová tím, že nás se-
známila s dalšími právními aspekty aplikace kontakt-
ních čoček.
Po přestávce Pitaš a Topinková uvedli praktické náhle-
dy na aplikaci kontaktních čoček z úhlu pohledu lékaře 
v oční ordinaci, z pohledu zdraví a ekonomické strán-

ky, Cendelín kouzlil s akomodací a Bělíková přednesla 
aktuální poznatky v problematice progrese myopie. 
V poslední páteční přednášce Zobanová pojednala 
užití hranových fi ltrů v oftalmologii, načež proběhla 
panelová diskuse, kterou na téma Mýty v kontaktolo-
gii vedli Cendelín, Michálek a Rezek. Diskutovali mýty 
o laserových zákrocích a medicínské a technické mýty 
o kontaktních čočkách.

Tím byl páteční odborný program, stejně jako mnohý 
účastník, vyčerpán.

Po jídle a krátkém odpočinku se každý věnoval svým 
zálibám, někdo sportu, jiní si vyšli na procházku, vět-
šina z nás se ale nakonec sešla na baru v prvním patře 
Sportcentra. K tanci a poslechu tu opět hrál DJ Aqua-
man. Párty pak pokračovala kombinací reprodukova-
né a živé hudby. Zejména studenti a studentky FBMI 
Kladno se zaradovali a uzávěrky jejich mobilních te-
lefonů a fotoaparátů hlasitě cvakaly, když se na pó-
diu zjevilo kytarové duo jejich vážených vyučujících 
Michálek-Baštecký. U klavíru opět zasedl nedostižný 
Michal Graca.

K hudební produkci se přidala skupina přítomných, 
někteří tancem, jiní zpěvem, většina pitím a dobrou 
náladou. Sportbar žil zábavou do sobotních ranních 
hodin.

úvodní přípitek
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V sobotu ráno, posilněni a občerstveni snídaní, kávou 
někteří i několika bazény, zasedli jsme opět u odbor-
ného programu. Nejprve Plesník přednesl svůj příspě-
vek Roztoky a barvení. Ferrová diskutovala neinfekční 
komplikace při nošení kontaktních čoček a Mahelková 
povrchové eroze oka a její komplikace. Opltová na-

bídla moderní refrakční řešení pro každého pacienta 
a Dobřenský upřel osvěžující pohled na aplikaci toric-
kých kontaktních čoček.

Po přestávce proběhlo pásmo odborných přednášek 
s praktickými ukázkami – workshopů. Byly organizo-
vány paralelně s jedním opakováním a s tak širokou 
nabídkou, že si opravdu každý mohl vybrat. Ostatně, 
posuďte sami:
• Aplikace multifokálních kontaktních čoček
• Suché oko
• Předvedení přístroje Keratograf 5 – nové možnosti 

měření
• Diagnostika suchého oka
• Mechanismus stabilizací torických kontaktních 

čoček
• Proč je ochrana očí před UV zářením tak důležitá – 

a proč a jak ji „prodat“ zákazníkům
• Jak (ne)prodat kontaktní čočky
• Nové revoluční aplikace na iPad pro měření zraku
• Vylepšené vlastnosti progresivních čoček
• Proč jsou někteří tak úspěšní při aplikaci multifo-

kálních čoček
• Jak dosáhnout vyššího pohodlí s kontaktní čočkou
• Duette, nové hybridní čočky ze silikon-hydrogelu

Nutno konstatovat, že tuto inovaci programu, zařaze-
ní workshopů v tak širokém měřítku, si pochvalovala 

drtivá většina účastníků i vystavovatelů, a předpoklá-
dáme, že součástí programu i zůstane.

Odborné dopoledne bylo nutností obědvat ukonče-
no. Po sobotním obědě však v jednotlivých učebnách 
pokračovaly workshopy a teprve po přestávce v 15 ho-

din se tradičně konala 
valná hromada společ-
nosti. Její jednání zpest-
řila bohatá demokratická 
diskuse, kterou jsme se 
však již zabývali v posled-
ních Kontaktologických 
listech. Proto se nechci 
opakovat, ale pouze při-
pomenu, že tato diskuse 
prokázala potenciál ČKS 
a jejích aktivit, stát se 
platformou pro zdravou 
výměnu názorů a jejich 
tříbení, odrazovým můst-
kem pro řešení aktuálních 
problémů kontaktologie, 
potažmo optometrie. Jen 
je zapotřebí určité, ale-
spoň minimální, aktivity 
vlastní členské základ-
ny a samozřejmě, snahy 
dohodnout se. Materiá-
ly projednávané valnou 
hromadou byly uvedeny 
v čísle Kontaktologických 

listů, které vyšlo brzy po sjezdu, ještě v loňském roce, 
takže se jimi v tomto článku nebudu podrobněji za-
bývat.

Po valné hromadě začaly probíhat oblíbené sportov-
ní turnaje, pro jejichž aktéry byly připraveny zajíma-
vé ceny dodané sponzorskými fi rmami. Kdo nechtěl 
závodit, mohl sportovat mimo soutěže, nabídka tra-
dičních sportovních aktivit byla rozšířena například 
o badminton, nebo spinning. A kdo nechtěl sportovat 
vůbec, ten mohl zavítat do kinosálu, který jsme spolu 
se Sportcentrem změnili v kinokavárnu, kde se pří-
tomní mohli věnovat projekci, občerstvení nebo obojí-
mu dohromady, jak komu libo.

Vyhlášení výsledků turnajů proběhlo v rámci slav-
nostního večera s tradičním rautem rozšířeným o na-
bídku míchaných nápojů, ochutnávky moravských vín, 
nabídky různých lahůdek přímo z venkovního grilu. 
O hudební produkci se postarala skupina Aplaus, která 
vhodně volenými písněmi hrála nejprve k povzbuzení 
chuti, posléze k tanci, ale vždy k navození dobré atmo-
sféry. V rámci večera bylo poděkováno sponzorům, 
přípravnému štábu, byla vyhodnocena fotosoutěž, 
v níž letos zvítězila Bc. Kateřina Morávková. Profesoru 
Kamilu Wichterlovi byla za jeho přínos pro světovou 
kontaktologii (matematický model pro výpočet výrob-
ních parametrů pro technologii spin-casting) udělena 

odborné přednášky
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Wichterlova medaile s vyrytým portrétem jeho otce. 
Ocenění Čestný kachel pak překvapilo pana Richarda 
Bašteckého, který byl jedním z prvních přednášejících 
na školeních, která ČKS pořádala již na počátku své 
činnosti v devadesátých letech minulého století.
Slavnostní večer se přehoupl přes půlnoc a požité la-
hodné pokrmy a nápoje bylo třeba vytancovat. Taneč-
níci, ať už v párech nebo větších skupinách, se zcela 
poddali různým rytmům. Noc spěchala k ránu mílo-
vými kroky, prodírala se bujarým veselím, známými 
melodiemi, uhýbala před nožkami rozvášněných ta-
nečnic a přetěžkými objetími některých znavenějších 
tanečníků. Své žezlo však novému dni předala v dobré 
náladě a k odpočinku se ukládala naplněna pocitem 
příjemné zábavy a nepromarněného času. Na rozdíl 
od nás mohla odpočívat celý den …

Když jsme ráno v koupelně smyli z očí sny, z tváří še-
divý závoj a z úst vyhnali chuť písní prošlé noci, vydali 
jsme se vstříc odbornému programu posledního sjez-
dového dne. Někteří stihli snídani, jiní chvátali přímo 
na příspěvky čerstvých absolventů vysokoškolského 
studia Optiky a optometrie. Zastoupena byla nejen 
Olomouc a Brno, ale poprvé jsme mohli vyslechnout 
i absolventy kladenské FBMI ČVUT. Navíc dostala sou-
těž ještě nový rozměr tím, že má stejné parametry jako 
mezinárodní aktivita fi rmy CooperVision, takže jsme 
obě akce snadno propojili. Tím letos mohli soutěž vy-
hrát už dva absolventi, jeden účast v evropském kole 
soutěže CooperVision s fi nanční podporou fi rmy, dru-
hý bezplatnou účast na letošním nymburském sjezdu. 
Pro ten se soutěží opět počítáme a uvažujeme i o třetí 
ceně.

Zpět však k loňskému sjezdu. Soutěž zahájila profe-
sorka Brůnová příspěvkem o historii a vývoji studia 
optometrie v ČR. V úvodu ještě pokračoval Dobřen-
ský, který uvedl cenu CooperVision pro studentské 
příspěvky. Vlastní klání zahájila Russnáková prezentací 
Komplikace očních víček spojené s nošením kontakt-
ních čoček. Pivodová pohovořila o úloze perimetrie 
v prevenci glaukomu, Hlaváček diskutoval vliv silikon-
hydrogelových kontaktních čoček na aberace oka, Pe-
ikerová promluvila o tvrdých diagnostických kontakt-
ních čočkách, Bendová porovnala silikonhydrogelové 
kontaktní čočky jednotlivých generací a Morávková 
popsala výrobu měkkých kontaktních čoček metodou 
soustružení včetně vlastních zkušeností.
Ocenění získali:
• Hlaváček (cena CooperVision)
• Morávková (cena ČKS).

Po přestávce Giacintov popsal korekci iregulárního 
astigmatismu po traumatu rohovky při autohavárii 
RGP kontaktní čočkou, Sendler se zabýval protetic-
kými čočkami a Vaverka problematikou aplikace kon-
taktních čoček na suché oko. Po závěrečné přednášce 
Historie a současnost české kontaktologie pak Michá-
lek zhodnotil celý sjezd, podal ve zkratce jeho retro-
spektivu, načež jej ukončil.

Sjezd byl, podle mého názoru a hlavně podle později 
došlých poděkování, úspěšný, odborný program pest-
rý, vyvážený a kvalitní. Samozřejmě, tak jako v odbor-
ných textech zdůrazňujeme individualitu klienta, tak 
i o odborné veřejnosti platí, že co člověk, to názor, 
a není na světě ten, co by dokázal vyhovět všem. Jmé-

nem rady ČKS mohu jen opakovaně prohlásit: snaží-
me se vždy připravit co nejlepší sjezd a vítáme všech-
ny připomínky, které k němu dostaneme. Žádáme Vás 
o Vaše příspěvky do odborného programu, neboť prá-
vě výměna zkušeností z praxe je velmi užitečná a ka-
ždým námětem můžete tvář sjezdu, respektive jeho 
obsah ovlivnit.

Kdo na XIX. výroční sjezd nemohl přijet, může si udě-
lat určitý obrázek z výše uvedených řádků, z abstrakt 
jednotlivých přednášek, které tento článek následují, 
z fotodokumentace, která rovněž v listech vychází, 
nebo z vyprávění přímých účastníků. Ale to všechno 
jsou pouze přenesené informace, které mohou být 
i zavádějící. Nejlépe je přijet a na vlastní kůži vyzkou-
šet, na vlastní oči vidět a na vlastní uši slyšet.

Příští, jubilejní XX. výroční sjezd ČKS, aby se vyhnul 
kolizi s jinými akcemi nabitého oftalmologického ka-
lendáře a aby vyhověl i časovým možnostem kolegů 
ze Slovenska, se bude konat od 15. do 17. 11. 2013, opět 
ve Sportovním centru Nymburk. Prosím, pozname-
nejte si toto datum raději už teď. Veškeré informace 
o sjezdu budou včas uveřejněny v Kontaktologických 
listech a zároveň na webovských stránkách České 
kontaktologické společnosti, o.s.: www.cks.cz.

o

odborné přednášky
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XIX. výroční sjezd
České kontaktologické společnosti
Nymburk, 2.–4. 11. 2012

Hlavní sponzor:
Cooper Vision

Stříbrní sponzoři:
Alcon, divize spolelečnosti Novartis, s. r. o.
Bausch & Lomb
Johnson & Johnson, divize Vision Care
Wichterle & Vacík, spol. s r.o.

Bronzoví sponzoři:
Ursapharm spol. s r. o.

Ostatní sponzoři:
Oculus spol. s r. o.
Wixi s. r. o.
Hoya Lens s. r. o.

Polymery a polymerní systémy pro cílenou léčbu 
nádorových onemocnění
Ulbrich K., Ústav makromolekulární chemie AV ČR 
v.v.i., Praha

Současná medicína má k disposici širokou škálu lé-
čiv, která účinně pomáhají při léčbě většiny známých 
nemocí. Přesto zůstává celá řada onemocnění, u kte-
rých je léčba klasickými léčivy málo účinná, pro pa-
cienta je nepříjemná a znamená značnou zátěž, neboť 
je doprovázena vedlejšími účinky často poškozujícími 
pacienta (chemoterapie nebo radioterapie při léčbě 
nádorových onemocnění). Nově vyvíjená cíleně půso-
bící polymerní léčiva nabízejí nejen možnost odstraně-
ní vedlejších a často toxických účinků léčiv, například 
kancerostatik, ale zároveň nabízejí i možnost léčby 
jinak jen velmi obtížně léčitelných nemocí. Spojením 
terapeuticky účinné látky s vodorozpustným polymer-
ním nosičem a jeho vhodnou modifi kací umožňující 
zacílit léčivo na nádorovou tkáň, na nádorové buňky 
a nebo dokonce na komponentu poškozené buňky 
(DNA), je možné snížit, anebo výrazně omezit účinky 
léčiva na zdravé tkáně a docílit cíleného působení tako-
vé látky přednostně v místě požadovaného terapeutic-
kého efektu. Účinnost polymerního léčiva závisí nejen 
na volbě správné účinné látky (léčiva) a způsobu jejího 
připojení k polymernímu nosiči, ale i na správné volbě 
směrující struktury, a hlavně i struktury a architektury 
polymerního nosiče. Cíleného účinku na nádor, přede-
vším vaskularizovaný solidní nádor, může být dosaže-
no díky akumulaci makromolekulárního polymerního 
nosiče v nádorech způsobené EPR efektem (Enhanced 
Permeability and Retention), cíleného účinku na jed-

notlivé nádorové buňky pak pomocí struktur polymer-
ního nosiče schopných rozpoznat membránové recep-
tory těchto buněk a interagovat s nimi.
V přednášce bude diskutována strategie použitá při 
návrhu struktur a při syntéze i při studiu vlastností no-
vých polymerních kancerostatik, budou ukázány příkla-
dy vlivu struktury těchto léčiv na jejich in vitro chování 
a jejich protinádorové účinky budou dokumentovány 
příklady léčby modelových nádorů u myší, kde dochází 
až k úplnému vyléčení experimentálních zvířat.

Mechanické vlastnosti kontaktních čoček
Wichterle K., VŠB – Technická univerzita Ostrava, 
Katedra chemie,

Jak působí čočka na rohovku, jak působí na slznou 
vrstvu, jakou silou se čočka drží na oku, zda a jak se po 
oku pohybuje, co se děje s čočkou při nasazování, při 
mrkání, jakými účinky čočka dráždí rohovku a víčka? 
To jsou otázky, které může zodpovědět fyzika, speciál-
ně pak mechanika pevných těles, mechanika pružných 
těles a mechanika tekutin. I když vývoj a optimaliza-
ce kontaktních čoček byly založeny do značné míry 
na empirických zkušenostech, teorie byla nezbytná 
například v tom, aby pružná měkká kontaktní čočka 
nekopírovala paradigmata tvaru čoček tvrdých a aby 
se řešily nové problémy, přinášené dlouhodobějším 
nošením.
Jaký je rozdíl mezi funkcí brýlí, tvrdé a měkké kontaktní 
čočky, intraokulární čočky a laserové korekce optiky? 
Co se dá kontaktní čočkou vylepšit a co ne? Jakými tri-
ky můžeme zajistit použití kontaktní čočky pro korek-
ci astigmatismu? Když jasně položíme takové otázky, 
může si fyzika s odpověďmi poradit, samozřejmě za 
použitím základních znalostí o fyziologii oka.

Vliv víček na nošení kontaktních čoček
Rezek P., Oblastní nemocnice Kolín a.s.

Interakce víček a kontaktní čočky je dostatečně známá, 
využívá se při stabilizaci torických nebo multifokálních 
čoček na oku. V přednášce je shrnuto, jak postupovat 
při různých poruchách postavení, tvaru, pohyblivosti 
a funkce víček, jaká mohou být řešení a kdy je možné 
čočky použít, a kdy ne.

Technika otázek při subjektivní refrakci
Baštecký R., FBMI ČVUT, Kladno

Optimální načasování a formulace otázek s předsazo-
váním zkušebních čoček ve zkušební obrubě při sub-
jektivní refrakci.
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Praktické náhledy z oční ordinace na aplikaci
kontaktních čoček z pohledu zdraví a ekonomické 
stránky
Pitaš A., Visus, Police nad Metují
Topinková A., Soukromá oční ordinace, Plzeň

Z pohledu očního lékaře je kontaktologie jen jednou 
částí oční medicíny, kterou se v našich praxích zabý-
váme již léta. Cílem naší prezentace je podat infor-
maci o tom, jak to „chodí u nás“, v našich ordinacích, 
zdůraznit principy zdravého nošení čoček, zhodnotit 
z pohledu přítomnosti uplynulá léta s našimi klienty 
– „čočkaři“ a v neposlední řadě se zamyslet nad tím, 
zda je možné i v dnešní době živelného prodávání čo-
ček prostřednictvím internetu uspět a udržet si vlastní 
čočkovou klientelu, která bude spokojená a bude se 
do oční ordinace vracet.

Kouzlení s akomodací
Cendelín J., Ofta Plzeň

Nejdéle s akomodací kouzlí příroda. Je zajímavé sle-
dovat vývoj akomodace u jednotlivých živočišných 
druhů. K akomodaci může docházet posunem čočky 
nejen v předozadní, ale i ve frontální rovině, aktivním 
vytvářením lentikonu, změnou zakřivení rohovky atd. 
Převážně vede akomodace k zaostření do blízka, ale 
existuje živočišný druh, který akomoduje do dálky. 
Zdá se, že oko člověka nestojí na vrcholu vývoje ako-
modace, protože její nejvyšší rychlosti a největší šíře 
dosahují ptáci.
S akomodací kouzlí člověk s přirozenou čočkou, když 
mu k úspěšnému subjektivnímu vidění do blízka po-
máhají různé akomodační i pseudoakomodační me-
chanismy. Vedle obecně známého mechanismu ako-
modace se jedná především o změny aberací vyšších 
řádů. Zaznamenali jsme však i akomodaci změnou 
zakřivení rohovky.
S akomodací kouzlí člověk s umělou nitrooční čočkou. 
U „akomodačních“ nitroočních čoček se často uplat-
ňují pseudoakomodační vlivy, ale prokazujeme u nich 
i různé dynamické změny. Ty však většinou neodpoví-
dají mechanismům, které prezentují jejich výrobci. Ve 
vývoji jsou dále různé neobvyklé typy akomodačních 
čoček, které někdy až překvapivě věrně kopírují ako-
modační postupy známé od jiných živočišných druhů.

Aktuální poznatky v problematice progrese myopie
Bělíková J., Katedra optometrie a ortoptiky,
Lékařská Fakulta, Masarykova Univerzita, Brno

V poslední době zaznamenáváme celosvětový nárůst 
incidence myopie. Krátkozrakost přitom s sebou při-
náší nejen zhoršení nekorigované zrakové ostrosti, ale 
zejména ve svých těžších formách způsobuje kompli-
kace s fatálními důsledky na vidění (odchlípení sítnice, 
choroidální atrofi e, glaukom, katarakta). Tradiční pří-
stup k vadě spočívá v korekci pomocí brýlí, kontakt-

ních čoček nebo refrakční chirurgií. Tyto metody sice 
aktuální vadu korigují, nicméně nemají zřejmý poten-
ciál ovlivnit její progresi.
Logickou reakcí na uvedená fakta je zvýšená pozor-
nost, která je věnována studiu mechanismu vzniku 
myopie a možnostem ovlivnění její progrese. Bylo pro-
vedeno mnoho studií na zvířecích i lidských očích a je-
jich výsledky poskytují řadu zajímavých a nových po-
znatků, které mění tradiční pohled na problematiku.
Za nejdůležitější objev lze považovat identifi kaci vý-
znamu periferních oblastí sítnice, resp. její citlivost na 
vznik neostrého obrazu. Hovoří se o periferním sítni-
covém rozostření (periferní sítnicový defokus), které 
dokáže v období emetropizace modulovat růst oka. 
Defokus může mít charakter myopický (ohnisko leží 
před sítnicí) nebo hyperopický (ohnisko leží za sítni-
cí). Přičemž právě relativní periferní hyperopie, která 
vzniká u konvenčně správně korigovaných myopic-
kých očí, je považována za hlavní spouštěcí mechani-
smus pro nárůst axiální délky oka a progresi myopie.
S tímto předpokladem pracují přístupy, které se snaží 
ovlivnit tvar obrazové roviny. Experimentuje se s po-
užitím ortokeratologických kontaktních čoček a slib-
né výsledky dává využití speciálních dvouzónových 
(dual-focus) měkkých kontaktních čoček. Dvouzóno-
vé čočky vykazují koncentrický design se středovou 
částí určenou k plné korekci axiální refrakce, zatím-
co periferní prstenec obsahuje adici +2,0 Dpt. Tímto 
způsobem je umožněno změnit tvar obrazové roviny 
v periferii z hyperopické na myopickou a zpomalit tak 
progresi vady.
V novém světle se díky experimentům také ukazují 
tradiční metody. Odhaluje se skutečný mechanismus 
účinku farmakologické intervence (atropinizace), pů-
sobení podkorekce, tradičních progresivních/bifokál-
ních brýlových čoček a dalších. Také vnímání podílu 
genetické zátěže a environmentálních faktorů na pro-
gresi myopie se aktualizuje.

Užití hranových fi ltrů v oftalmologii
Zobanová A., Zobanová B.,
Soukromá oční ordinace, Praha

Přednáška shrnuje principy a podstatu zrakového vní-
mání sítnicí a důvody pro vznik světloplachosti.
Spektrum světla, které je viditelné naším zrakem, má 
rozpětí od fi alové barvy o vlnové délce cca 380 nm 
do rudé barvy o délce cca 770 nm. Náš zrak je z toho-
to spektra nejcitlivější na vlnovou délku cca 550 nm. 
Kratší vlnové délky modrého světla mají mnohem vyš-
ší energii než světlo červené. To má jen 1/15 energie 
modrého světla. Jestliže použijeme červený fi ltr, sní-
žíme rozklad rodopsinu v tyčinkách a tím umožníme 
jejich fungování i v jasném světle.
Hranové fi ltry slouží k izolaci určitého intervalu vlno-
vých délek, tj. propouštějí světlo jen od určité vlnové 
délky (angl. Cut off , nem. Kantenfi lter). Omezením 
modré části viditelného světelného spektra zásadně 
odstraňují světloplachost, oslnění (Blue-Blockery). 
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Na rozdíl od neselektivních colorabsopčních fi ltrů, 
které snižují transmisi viditelného světla relativně stej-
noměrně v rámci celého spektra, hranové fi ltry světel-
nost prakticky neovlivňují.
Nejčastější diagnózy pro užití speciálních hranových 
fi ltrů jsou Achromatopsie, Albinismus, Juvenilní maku-
lární degenerace, Katarakta před operací, Sekundární 
glaukom, Aniridie, Atrofi e zrakového nervu apod.
V naší republice odborná veřejnost stále váhá nejen 
nad indikací hranových fi ltrů, ale i nad jejich zařaze-
ním do skupiny léčebných pomůcek. A díky komerč-
nosti a touze po prioritních aplikacích si o kontaktních 
čočkách s barevným speciálním hranovým či pásmo-
vým fi ltrem můžeme dodnes nechat jen zdát. Přesto je 
zde na trhu nabídka hranových fi ltrů nejen zahranič-
ních fi rem, ale i český výrobce už podnikl ve spoluprá-
ci s naším pracovištěm a řadou vynikajících optiků kro-
ky k výrobě několika typů fungujících hranových fi ltrů.

Panelová diskuse: Mýty v kontaktologii
Cendlín J., Rezek P., Michálek J.,
Česká kontaktologická společnost, o.s., Praha

Mýty o laserových zákrocích, medicínské a technické 
mýty o kontaktních čočkách. Je vysoká propustnost 
pro kyslík jediným benefi tem silikonhydrogelových 
kontaktních čoček? Jaký je skutečný význam UV fi ltrů 
v kontaktních čočkách?

Neinfekční komplikace při nošení kontaktních čoček
Ferrová K., Mahelková G., Oční klinika dětí 
a dospělých UK 2. LF a FN Motol; Rozprávková A.,
Oční ambulance Hostinského Praha 5-Stodůlky

Kontaktní čočky jsou moderní, komfortní, bezpečný 
způsob korekce refrakčních vad. Přes velký pokrok 
v oblasti zlepšování materiálu a geometrie kontakt-
ních čoček se však stále můžeme setkat s komplikace-
mi v důsledku nošení kontaktních čoček.
Kontaktní čočka vždy představuje cizí těleso, které je 
v těsném kontaktu s předním segmentem oka, a proto 
má nezanedbatelný vliv zejména na rohovku. Důležitý 
faktor, ovlivňující incidenci vedlejších účinků, je péče 
o kontaktní čočky.
Nejúčinnější boj proti komplikacím je prevence. Dů-
ležitá je práce kontaktologa a odpovědnost vůči pa-
cientovi při výběru kontaktní čočky. Zcela zásadní je 
poučení pacienta o správné péči o kontaktní čočky 
a rizikách vyplývající z jejího nedodržení.
Druhou podmínkou pro časný záchyt a úspěšné ře-
šení případných komplikací je znalost možných pato-
logických změn, vyvolaných nošením kontaktních čo-
ček. Mezi komplikace patří nežádoucí změny refrakce, 
změny citlivosti rohovky, mechanické poškození, zá-
nětlivé neinfekční a infekční komplikace. Infekční kom-
plikace jistě patří mezi nejzávažnější a bezprostředně 
zrak ohrožující stavy.
V našem sdělení se však chceme soustředit zejména 

na neinfekční komplikace, které se mohou manifes-
tovat méně naléhavě, ale ve svých důsledcích mohou 
způsobit chronický problém, jehož důsledkem může 
být následná trvalá nesnášenlivost kontaktních čoček, 
i vyšší náchylnost oka k infekční komplikaci.

Povrchová eroze rohovky a její komplikace – využití 
konfokálního mikroskopu
Mahelková G., Oční klinika dětí a dospělých UK
2. LF a FN Motol, Ústav fyziologie UK 2. LF
Ferrová K., Pochop P., Dotřelová D.,
Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol

Eroze rohovky (defekt epitelu rohovky) patří mezi 
nejčastější úrazy oka. Traumatické poškození epitelu 
rohovky může vzniknout v souvislosti s přítomností 
cizího tělíska ve spojivkovém vaku, mechanickým str-
žením epitelu prstem či jinými předměty i v souvislos-
ti s nošením kontaktních čoček. Vzhledem k vysoké 
proliferační kapacitě epitelových buněk rohovky se 
obvykle hojí během 24–72 hodin. Komplikace nejsou 
časté. Patří mezi ně zejména infekce rohovky, recidi-
vující erose a rohovkové jizvy. Rohovkové jizvy vznikají 
v případě poškození hlubších subepiteliálních vrstev 
– Bowmanovy membrány a stromatu. Při centrální lo-
kalizaci mohou trvale zhoršit zrakovou ostrost. V prá-
ci prezentujeme případ pacienta, u něhož po zdánlivě 
nekomplikované povrchové erozi rohovky přetrvával 
na postiženém oku pokles zrakové ostrosti a dvojité 
vidění. Pomocí rohovkového konfokálního mikrosko-
pu jsme byli schopni rozpoznat příčinu a navrhnout 
řešení vedoucí k odstranění obtíží.
Podpořeno projektem koncepčního rozvoje výzkum-
né organizace 00064203 a Operačním programem 
Praha CZ.2.16/3.1.00/24022.

Osvěžující pohled na aplikaci torických kont. čoček
Dobřenský T., CooperVision, Praha

Jak rozvíjet váš business s kontaktními čočkami? Jed-
noduše aplikací torických čoček. Kde je možné najít 
další potenciál pro úspěšné aplikace? Jak se oriento-
vat v široké nabídce produktů? Co je rozhodující pro 
úspěch v aplikaci torických čoček?

Komplikace očních víček spojené s nošením
kontaktních čoček
Russnáková L.

Prezentace se věnuje tématu dermatologických kompli-
kací víček, ať už to jsou komplikace způsobené celko-
vým onemocněním nebo třeba parazity. Součástí bude 
informace o nejznámějších komplikacích víček, jejich 
léčbě a také to, zda jsou kontraindikací pro nošení kon-
taktních čoček. U dysfunkce Meibomských žlázek, tedy 
asi nejčastější komplikace spojené s očními víčky, se za-
měřím i na to, jaká strava nebo kosmetika je vhodná.
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Úloha perimetrie v prevenci glaukomu
Pivodová L.

CÍL: Cílem práce je poukázat na významnou roli peri-
metrických vyšetření při diagnostice a léčbě glaukomu 
u 68leté pacientky, která již několik let trpí glaukomem 
s otevřeným úhlem.
METODY: Pro perimetrické vyšetření byl použit static-
ký perimetr MEDMONT, který na český trh distribuuje 
fi rma CMI.
VÝSLEDKY: Díky pravidelným kontrolám, kdy se u pa-
cientky kromě dalších vyšetření provádí perimetrické 
měření, je možné udržovat relativně uspokojivý stav 
zorného pole.
ZÁVĚR: V závěru uvádím nezbytnost pravidelných 
preventivních kontrol zejména u rizikových skupin lidí. 
Dále vyzdvihuji důležitost role optometristů, kterou 
v oblasti zdravotnictví hrají, protože jsou mnohdy jed-
němi z prvních odborníků, kteří si mohou povšimnout 
počínajících změn na očním pozadí, a zachytit tak včas 
prvotní stádia glaukomových i jiných onemocnění, 
a tedy následně zabránit nenávratným změnám ovliv-
ňujícím zrakový orgán.

Optometrické pracoviště dnes
Vejvodová D.

Tato přednáška představuje výsledky výzkumu, který 
byl proveden v rámci diplomové práce na téma „Op-
tometrické pracoviště – srovnání návrhu normy se stá-
vající skutečností“. Výzkum byl zaměřen na současnou 
podobu optometrických pracovišť.

Vliv silikonhydrogelových kontaktních čoček na 
aberace oka
Hlaváček J.

Práce se zabývá vlivem silikonhydrogelových kontakt-
ních čoček na aberace oka. Nejprve je představena 
problematika aberací a jsou prezentovány příslušné 
kontaktní čočky. Experimentálně byl sledován vliv vy-
braného typu silikonhydrogelové kontaktní čočky na 
změnu aberačního stavu rohovky i celého optického 
systému oka. Změny aberací byly hodnoceny po mě-
síčním nošení kontaktní čočky a srovnávány se stavem 
před aplikací. Pro analýzu aberací byly využity Zernike-
ho polynomy. Experiment neprokázal podstatné změny.

Tvrdé diagnostické kontaktní čočky
Peikerová J.

Předmětem přednášky je shrnutí problematiky tvr-
dých diagnostických kontaktních čoček a prověření 
jejich používání v praxi. Práce se orientuje na materi-
ály, ze kterých jsou tvrdé diagnostické čočky vyrobe-
ny a na parametry a vlastnosti těchto čoček. Dále se 
práce zabývá specifi ckými vyšetřeními, při kterých se 

diagnostické kontaktní čočky používají. Cílem práce 
je rovněž prověřit používání tvrdých diagnostických 
kontaktních čoček v současnosti, a diskutovat alter-
nativy, které se pro vyšetření pacientů místo tvrdých 
diagnostických kontaktních čoček využívají.

Silikonhydrogelové kontaktní čočky jednotlivých
generaci
Bendová D.

Ve své práci jsem se zaměřila na moderní materiály 
pro kontaktní čočky – silikonhydrogely. Vývoj těchto 
materiálů jde neustále kupředu. Proto je třeba dobře 
popsat a porovnat i jednotlivé generace čoček z nich 
vyrobených, vyjmenovat jejich výhody a nevýhody 
a srovnat je s čočkami hydrogelovými. Přes nespor-
né výhody silikonhydrogelů je nutné připomenout 
i možné zdravotní komplikace, které by v souvislosti 
s nošením silikonhydrogelových čoček mohly vznik-
nout. Prevencí je dodržování zásad zdravého nošení 
kontaktních čoček a používání vhodných prostředků 
péče o daný typ čoček.
Se sběrem informací souvisí vytvoření přehledu o ak-
tuálních produktech na trhu. Vzhledem k tomu, že pro 
každou fi rmu je je|jí produkt ten nejlepší, byly teore-
tické informace podloženy dotazníkovým šetřením. Je 
třeba si uvědomit, že pohled nositelů kontaktních čo-
ček je velmi subjektivní, a proto je tento průzkum do-
plněn i o dotazníky určené pro kontaktology. V prak-
tické části jsem zpracovala dvě dotazníková šetření. 
První dotazník byl určen kontaktologům a měl zjistit 
názor odborné veřejnosti na silikonhydrogelové ma-
teriály. Druhým dotazníkem jsem se snažila zhodnotit 
odraz těchto názorů u nositelů kontaktních čoček.
Ve své práci jsem se snažila porovnat teoretické příno-
sy silikonhydrogelových materiálů pro kontaktní čoč-
ky se skutečnými zkušenostmi nositelů i kontaktologů.

Výroba měkkých kontaktních čoček metodou
soustružení
Morávková K.

Výroba měkkých kontaktních čoček metodou soustru-
žení nachází dnes uplatnění zejména v individuální 
výrobě. Jedná se především o kontaktní čočky s méně 
častými nebo extrémními parametry. Cílem mé ba-
kalářské práce bylo přinést ucelený souhrn informa-
cí o této metodě, ověřit v praxi její výrobní možnosti 
a provést fotodokumentaci vlastního výrobního po-
stupu soustružení měkkých kontaktních čoček.
Vytčeným cílům odpovídala i výsledná struktura tex-
tu mé bakalářské práce. První část byla souhrnem 
zjištěných literárních informací o této metodě, včet-
ně nových trendů z posledních let. Druhou část jsem 
věnovala praktické výrobě soustružených kontaktních 
čoček včetně mých osobních zkušeností a vlastní fo-
todokumentace, dále testování výrobních možností 
a reprodukovatelnosti metody.
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V práci byla prokázána široká paleta možností této 
výrobní technologie, a to nejen z hlediska parametrů 
kontaktních čoček, ale i z hlediska volby materiálu. 
Dále byla prokázána nižší užitnost této metody pro 
sériovou výrobu, zejména s ohledem na potřebu lid-
ských zdrojů a reprodukovatelnost v oblasti vyšších 
hodnot optických mohutností.
Velkým přínosem jak pro vlastní práci, tak i pro mě 
osobně, byla možnost vlastnoruční výroby kontakt-
ních čoček soustružením.

Korekce iregulárního astigmatismu po traumatu
rohovky při autohavárii RGP kontaktní čočkou
Giacintov P., Giacintová R., Vaverka J.,
Oční optika Studio Lens, Brno

Prezentace korekce RGP kontaktní čočkou u pacienta 
po poranění rohovky při autonehodě. Dospělý paci-
ent (nar. 1944) utrpěl před 20 lety řezná poranění ro-
hovek obou očí.
Pravé oko bylo do roku 2002 korigováno PMMA skle-
rální kontaktní čočkou. Pro rozvoj vaskularizace ro-
hovky byla pacientovi aplikována na našem pracovi-
šti plynopropustná RGP kontaktní čočka Procornea. 
Levé oko je po perforačním poranění bez světlocitu.
Při aplikaci RGP kont. čočky byla provedena následu-
jící vyšetření : zjištění naturální zrakové ostrosti UCVA, 
stanovení nejlépe korigované zrakové ostrosti BCVA, 
keratometrie, topografi e, Schirmerův test, vyšetření 
rohovky na Pentacamu, fotodokumentace na štěrbi-
nové lampě, měření nitroočního tlaku, perimetrie

Protetické čočky
Sendler A., Kontaktela, Brno

V příspěvku se autor věnuje možnostem zakrytí ne-
vzhledného oka protetickou měkkou čočkou. I když 
je oční protéza dokonalejší imitací oka, je mnoho pří-
padů, kdy je čočka jediné nebo lepší řešení. Nejčas-
těji nalezneme vhodnou seriově vyráběnou barevnou 
čočku. Ta má předem známou barvu, kterou můžeme 

s pacientem odsouhlasit. Poskytuje kompromisní ře-
šení vzhledem k omezenému výběru barev a paramet-
rů. Dokonalejší výsledek dosáhneme, pustíme-li se na 
tenký led ručně malovaných čoček. Tato možnost není 
široce využívána pro vyšší cenu čočky, riziko zklamání 
pacienta a prodělku kontaktologa. Autor se domnívá, 
že rizika nejsou tak velká, referuje o kasuistikách a při-
klání se k názoru, že ručně malované čočky se stanou 
běžnými i v naší zemi.

Problematika aplikace kontaktních čoček
u syndromu suchého oka
Vaverka J., Giacintov P.,
Oční optika Studio Lens, Brno

Pro správnou a úspěšnou aplikaci kontaktních čoček 
je nutná znalost nejen refrakce a keratometrie rohov-
ky, ale důležitým kritériem pro volbu materiálu a typu 
kontaktní čočky je také množství a kvalita slzného fi lmu.
Syndrom suchého oka je velmi časté oční onemocně-
ní, kterým trpí přibližně každý pátý pacient, přičemž 
prevalence roste u rizikových skupin až nad 60 %.
Hlavní roli v patofyziologii syndromu suchého oka 
hraje zvýšená osmolarita slzného fi lmu a jeho nesta-
bilita. Abnormální osmolarita je považována za hlavní 
mechanismus, který způsobuje zánětlivou reakci ve-
doucí k apoptotickým změnám epitelových a pohár-
kových buněk.
Detekovat a hodnotit suché oko lze nejen pomocí 
Schirmerova testu nebo nálezu na štěrbinové lampě 
(LIPCOF, slzný meniskus, víčkový okraj aj.), ale zají-
mavé možnosti poskytují nová přístrojová vyšetření 
kvality slz – např. TearLab pro měření osmolarity slz 
nebo LipiView k bezkontaktnímu měření kvality slzné-
ho fi lmu.

Historie a současnost české kontaktologie
Michálek J.,
Ústav Makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Zamyšlení nad aktuálními výročími i současnými problé-
my české kontaktologie. Retrospektiva a závěr sjezdu.

Dne 15. 4. 2013 na schůzi rady ČKS byly otevřeny za 
přítomnosti 6 členů rady, 1 člena revizní komise a se-
kretářky společnosti všechny došlé obálky s dotazníky. 
Dotazníků se vrátilo 37. Třicet tři z nich obsahovalo slo-
sovatelný kupon, který byl vložen do losovacího osudí.
Bylo vylosováno deset výherců, kteří získávají slevu 
z celkové ceny za účast na XX. výročním sjezdu ČKS 
v listopadu 2013, a to ve výši 1.200 Kč

Výherci:
1. Karel Melíšek, Louny
2. Bc. Petr Šimůnek, Teplice

3. Bc. Jana Toboláková, Zlín
4. Bc. Tereza Jeřábková, Praha
5. Mgr. Pavel Beneš, Brno
6. Bc. Jana Darebníková, Zlín
7. Irma Neumanová, DiS., Praha
8. Bc. Irena Skálová, Ústí nad Labem
9. MUDr. Jitka Kalinová, Náchod
10.  Mgr. Sabina Zahradníková, Liberec

Za radu ČKS:
MUDr. Anna Topinková
Bc. Alice Pešinová

ZÁPIS Z LOSOVÁNÍ
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Přihlášky na sjezd budou součástí Kontaktologických 
listů 3/2013, tedy v příštím čísle a budou samozřejmě 
k dispozici na stránkách ČKS – www.cks.cz

Rada ČKS požádá Českou lékařskou komoru o akre-
ditaci sjezdu, a stejně tak Společenstvo českých opti-
ků a optometristů o přidělení kreditů pro kontinuální 
vzdělávání optometristů.

Tradiční akce
Chystáme zajímavý odborný program, jehož součás-
tí v letošním roce nutně musí být vzpomínka na život 
a dílo profesora Otto Wichterleho, neboť v říjnu toho-
to roku budeme mít příležitost oslavit sté výročí jeho 
narození. Vyjednáváme účast zahraničních hostů, 
uspořádáme výstavu distributorských fi rem, worksho-
py. K průběhu sjezdu patří i společenské a sportovní 
vyžití, možnost relaxace, setkání s kolegy a přáteli.

V rámci sjezdu se uskuteční Odborný seminář ab-
solventů, jehož součástí bude opět Soutěž o nejlepší 
příspěvek. Protože naše tradiční soutěž má shodné 
parametry a pravidla jako soutěž pod záštitou fi rmy 
CooperVision, bude s touto soutěží spojena. Hlavní 
cenou pro vítěze bude tedy příspěvek fi rmy na účast 
a vlastní účast v mezinárodním klání, evropském kole 
soutěže CooperVision, další cenou pak bezplatná 
účast na XXI. výročním sjezdu ČKS v roce 2014 a do 
třetice všeho dobrého pak volná vstupenka na mezi-
národní optický veletrh OPTA 2014.

Vítězové fotosoutěže budou veřejně vyhlášeni a oce-
něni v průběhu slavnostního večera.

Nezapomeňte, že můžete odborný program tématic-
ky obohatit zasláním právě Vašeho příspěvku.
• Neváhejte a podílejte se tak společně s radou ČKS 

na jeho přípravě a fokusaci.
• Vaše příspěvky do odborného programu očekává-

me do 30. 6. 2013.

• Abstrakty přednášek zašlete v elektronické formě na 
e-mail info@cks.cz

Součástí sjezdu, jako každý rok, bude Valná hromada
Nejvyšším orgánem České kontaktologické společnos-
ti je její valná hromada. Činnost společnosti můžete 
ovlivnit svým aktivním přístupem. Spolurozhodujte 
o životě ČKS, o.s.!

Zúčastnit se můžete jak celého sjezdu, tak i pouze 
1 nebo 2 dnů. Cena bude úměrně přizpůsobena.

Těšíme se na společně strávený podzimní víkend a vě-
říme, že pro Vás bude přínosný a příjemný.

*************************************************

Sponzorování sjezdu zatím přislíbily tyto fi rmy:
• Alcon divize spol. Novartis
• Baush & Lomb
• CooperVision
• Johnson & Johnson divize Vision Care

Důležitá data spojená s XX. výročním sjezdem
• Uzávěrka pro přihlášení odborných příspěvků:
 30. 6. 2013

• Uzávěrka přihlášek: 6. 9. 2013

• Velmi brzká platba: do 20. 9. 2013

• Brzká platba: od 21. 9. 2013 do 25. 10. 2013

• Pozdní platba: od 26. 10. 2013

• Stornopoplatky do 25. 10. 2013 10%
  do 8. 11. 2013 50%
  od 9. 11. 2013 100%

• Termín konání 15.–17. 11. 2013

POZNAMENEJTE SI

jubilejní XX. výroční sjezd ČKS, o.s. věnovaný stému výročí narození profesora 

Otto Wichterleho se bude konat ve dnech 15.–17. 11. 2013 opět v Nymburce
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Členské příspěvky za rok 2013 ve výši 400 Kč může-
te platit převodem na číslo účtu 162173369/0800. Jako 
variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo. Bez toho 
nelze přiřadit platbu ke jménu u příslušného člena 
ČKS, o.s.
Kdo obdržel upomínku o nezaplacených členských 

příspěvcích za rok 2010, 2011 a 2012 (ze dne 25. 1. 
2013), za rok 2011 a 2012 (ze dne 25. 1. 2013) a za rok 
2012 (ze dne 25. 1. 2013) nechť zaplatí dlužné příspěvky 
společně s příspěvky za rok 2013.
Kdo má členské příspěvky za letošní rok (2013) již za-
placené, považujte tuto informaci za bezpředmětnou.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY




