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******* Poznamenejte si ******* 
XVII. výro ní sjezd KS, o.s. se koná ve dnech 12. - 14. 11. 2010 

ve Sportovním centru Nymburk 

Sou ástí tohoto ísla Kontaktologických List  je pozvánka s p ihláškou.

Rada KS požádá eskou léka skou komoru o akreditaci sjezdu, a stejn  tak Spole enstvo 
eských optik  a optometrist  o p id lení kredit  pro kontinuální vzd lávání optometrist .

Tradi ní akce: 
Odborný program na vysoké úrovni, zahrani ní hosté, výstava firem, ústní prezentace 
firem, spole enský ve er,  sportovní turnaje. Možnost relaxa ního vyžití jako je 
nap íklad ví ivka, bazén, tenis, stolní tenis apod. A v p ípad  p kného po así je možno 
využít p ilehlého parku a cest kolem Labe k procházkám, anebo k bruslení. Na všechny 
uvedené akce Vás srde n  zveme. 

V rámci sjezdu se op t se uskute ní Sout ž o nejlepší studentský p ísp vek. – Hlavní cenou pro 
vít ze bude bezplatná ú ast na XVIII. výro ním sjezdu KS v roce 2011. 

Vít zové fotosout že  budou ve ejn  vyhlášeni a ocen ni v pr b hu slavnostního ve era. 

Nezapome te, že m žete odborný program tématicky obohatit zasláním práv  Vašeho 
p ísp vku.
Neváhejte a podílejte se tak spole n  s radou KS na jeho p íprav  a fokusaci.
Vaše p ísp vky do odborného programu o ekáváme do 3.9.2010. Abstrakty p ednášek 
zašlete v elektronické form  na e-mail info@cks.cz 

Sou ástí sjezdu, jako každý rok, bude Valná hromada
Letošní rok je volební a b hem VH prob hnou volby do Rady a revizní komise KS.
Nenechte si ujít p íležitost spolurozhodovat o další innosti spole nosti.
Rada KS p ipravuje seznam kandidát  a uvítá Vaše návrhy. Pošlete návrh na kandidáta do 
rady KS, respektive její revizní komise práv  Vy. Návrhy m žete posílat poštou na adresu 

KS, Libocká 2, 162 00 Praha 6 nebo e-mailem na adresu info@cks.cz. Návrh musí krom  jména 
kandidáta obsahovat i aktuální kontakt na n j, nejlépe e-mail nebo íslo mobilního telefonu, abychom 
s ním mohli projednat jeho souhlas s kandidaturou. 

VH za íná v sobotu po ob d .

T šíme se na spole n  strávený p íjemný podzimní víkend v Nymburce. 
****************************************************************
Sponzorování sjezdu zatím p islíbily tyto firmy: Alcon, Geodis, Johnson&Johnson,  Meoph, 

Neomed, Novartis – CIBA Vision, Oculus, Optimum Distribution, Wichterle & Vacík



D ležitá data spojená s XVII. výro ním sjezdem KS, o.s. 

Uzáv rka pro p ihlášení ústních p ísp vk  3. 9. 2010

Uzáv rka p ihlášek                                                                                3. 9. 2010 

Brzká platba                                                                                 p ed 30. 9. 2010 

Pozdní platba                                                                                   po  30. 9. 2010

Stornopoplatky                                                                      do 29.10.2010   10%                                            
                                                                                                 do 11.11.2009   50% 

                                                                           od  12.11.2009  100% 

Termín konání 12. – 14. 11. 2010 

lenské p ísp vky 

lenské p ísp vky za rok 2010 ve výši 300,- K  zapla te, prosím, p iloženou složenkou nebo 
p evodem na íslo ú tu 162173369/0800. Jako variabilní symbol uve te Vaše rodné íslo.
Bez toho nelze p i adit platbu ke jménu u p íslušného lena KS, o.s. 
Kdo má lenské p ísp vky za letošní rok (2010) již zaplacené, považujte tuto informaci za 
bezp edm tnou.



Ing. Ji í Michálek, CSc.

Absolvent oboru makromolekulární chemie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, 
(vysokoškolské studium, Fakulta chemické technologie, 1983) a na Ústavu makromolekulární 
chemie AV R (postgraduální studium, 1991), kde je od roku 1983 zam stnán. V letech 1982 
– 1998 spolupracoval s prof. O. Wichterlem pod vedením Ing. J. Vacíka v oblasti kontaktních 
a nitroo ních o ek a dalších biomedicinálních aplikací polymer , zejména hydrogel .
Kontaktními o kami se zabýval již ve své diplomové práci, tedy cca od roku 1982. Je jedním 
z p edstavitel  firmy Wichterle & Vacík, spol. s r.o. (aplika ní st edisko kontaktních o ek)
a od r. 1996 len rady eské kontaktologické spole nosti. V letech 1994 – 2000 len v decké
rady (ÚMCH), 1996 -1998 p edseda v decké rady (ÚMCH), 1996 – 2002 zástupce vedoucího 
odd lení (ÚMCH), od r. 2002 vedoucí odd lení (ÚMCH).  
Pedagogické aktivity: od r. 1993 p ednášející KS, 1997 – 2005 2 .Léka ská fakulta UK 
(obor Optika a optometrie), od r. 2006 Elektrotechnická fakulta VUT Brno, od r. 2010 
Fakulta biomedicínského inženýrství VUT (obor Optika a optometrie).  
Publika ní aktivita: autor nebo spoluautor 13 patent , 32 lánk  v mezinárodních odborných 
asopisech, 17 v eských odborných asopisech, 81 p ísp vk  na mezinárodních 

konferencích, 2 kapitoly v odborných knihách (anglicky), 4 kapitoly ve skriptech ( esky).  
Krom  kontaktních o ek a problematiky materiál  pro n  se v sou asné dob  zabývá  
vývojem materiál  pro biomedicinální použití obecn , zejména pro tká ové inženýrství, 
použitím nanovláken apod. 

Vznik, vývoj, p ínos a sou asný stav eské kontaktologické spole nosti výstižn  popsal její 
prezident, MUDr. Pavel Rezek, CSc., v kontaktologických listech . 2/2010. Nechci opakovat 
uvedená fakta, ale cht l bych zd raznit význam spole nosti v pé i o vzd lávání a zvyšování 
odborné úrovn  kontaktolog  u nás, úrove  výro ních sjezd  v Nymburce, které snesou 
odbornou náplní srovnání s kongresy ECLSO, což potvrzuje i stále rostoucí zájem o ú ast,
tradici Kontaktologických list  a velmi dobrou úrove  spolupráce s dodavatelskými firmami. 
Bohužel ne všechny aktivity spole nosti se poda ily a p estože je KS ostatními odbornými 
spole nostmi uznávána jako odborný garant v oblasti kontaktologie, oficiáln , tedy v rámci 
platné legislativy, tohoto postavení nedosáhla. Díky tomu došlo i k odlivu zájmu o školící 
akce spole nosti a ustrnutí pravomocí pro ú inné ešení sou asných problém eské
kontaktologie jako je internetový, respektive pultový prodej kontaktních o ek mimo odborná 
za ízení, nedodržování platné legislativy v oblasti vybavení nebo neodborné obsluhy 
v provozovnách aplikace kontaktních o ek, absence jasných pravidel pro distribuci 
kontaktních o ek apod. Rada spole nosti sice udržela spoustou drobných a asto 
neviditelných kr k  a opat ení innost spole nosti na ur ité kvalitativní úrovni, avšak 
v hlavních sm rech p sobnosti z stala za o ekáváním, upadla do setrva nosti a spole nost
v sou asné dob  stagnuje. To je t eba zm nit. Je t eba posunout innost spole nosti 
k aktivnímu ešení sou asných problém  a neutuchající snaze o legislativní zakotvení její role 
v sou asném systému poskytování nestátní zdravotnické pé e. Znamená to mnoho práce, 
asové vytížení všech, kte í se o to budou zasazovat i  po ádnou dávku nadšení.

Zárove  to znamená zm nu v p ístupu, v práci rady KS. Je nezbytné pot ebným innostem
otev ít prostor a oživit jej novými myšlenkami, podn ty a aktivitou vnesenou novými leny
rady. Zárove  však musí být zachována ur itá kontinuita pro plynulý chod spole nosti, p enos
zkušeností a informací, abychom se v nadcházejícím funk ním období rady nepoušt li znovu 
slepými uli kami již prozkoumanými. 
P estože jsem lenem rady KS již n kolik funk ních období, domnívám se, že spolu 
s dalšími kolegy ze stávající rady, kte í hodlají kandidovat (Pešinová, Stárková, Szarvas), 



jsme schopni prostor pro nové podn ty a oživení innosti spole nosti otev ít a zárove
zmín nou kontinuitu udržet.
Nové aktivity budou vyžadovat mnoho sil. Proto bude možná vhodné po et len  rady 
rozší it, aby jednotlivé úkoly mohly být rovnom rn  rozd leny a hlavn  v asn  a efektivn
do ešeny. Pokud bychom se m li dostat skute n  až k úpravám platné legislativy bude to 
znamenat úzkou sou innost s ostatními odbornými spole nostmi (Oftalmologická spole nost,
Spole enstvo eských optik  a optometrist ) s prvododavatelskými firmami a patrn  vyšší 
finan ní spoluú ast jednotlivých len  spole nosti, abychom se mohli opírat o právní rozbory 
a posudky a správné ú ední postupy. 
Vzhledem k víceoborovému zam ení len  spole nosti a vzhledem k faktu, že radu KS 
opoušt jí zkušení oftalmologové, bude t eba pro kandidaturu jiné oftalmology získat 
a p ípadn  upravit model fungování nov  zvolené rady. Má p edstava spo ívá v následující 
hierarchii: prezident spole nosti, dva víceprezidenti (oftalmolog a optometrista), další lenové 
rady. Krom  vlastních len  rady bych v novém modelu uvítal dva poradce (tedy pouze 
s hlasem poradním), a sice zástupce pro ECLSO (Evropská kontaktologická spole nost
oftalmolog ) a zástupce za prvododavatelské firmy. Institut zástupce „za firmy“ jsme ostatn
nastartovali na ervnové sch zce rady KS se zástupci prvododavatelských firem. 
Samoz ejm , základem pro kvalitní pokra ování eské kontaktologické spole nosti jako 
celku je dobrá obousm rná komunikace mezi orgány spole nosti a její lenskou základnou. 
I tady je mnoho volného prostoru k zlepšování. Zejména ve využívání internetových stránek 
spole nosti a ve zvýšení odborné úrovn  Kontaktologických list .
Cílem našeho spole ného snažení by, podle mého názoru, m lo být nastavení jasných 
pravidel pro aplikaci kontaktních o ek u nás tak, aby z stala pouze v rukou odborné 
ve ejnosti, a to v provozovnách k tomu ur ených a ádn  vybavených. Zárove  je t eba 
nastavit i dostate n z ejmé mantinely pro dodavatelské firmy tak, aby byl zaru en pouze 
prodej o ek dodaných výrobci prost ednictvím svých výhradních distributor , aby byl náš 
trh zásobován pouze kvalitním zbožím, které je podporováno legálním marketingem 
a p edešli jsme tak výskytu levn jších náhražek z t etího sv ta nebo deformacím trhu 
v d sledku dumpingových cen t ch, kte í na marketingu, osv t  ale povinných dopl cích 
(p íbalové letáky) šet í. S tím nutn  souvisí i nezbytné zamezení internetovému prodeji 
kontaktních o ek, respektive jeho regulace podle jasných pravidel.

Ji í Michálek 



Bc. Alice Pešinová 

Vystudovala obor O ní optika a optometrie na 2. Léka ské fakult  Univerzity Karlovy 
v Praze. Od roku 2000 se prakticky v nuje optometrii a od roku 2002 je lenkou rady eské
kontaktologické spole nosti.  
V rámci rady KS aktivn  spolupracuje na vydávání Kontaktologických list  a tvorb
webových stránek KS.  Je zástupcem KS a aktivním spolupracovníkem mezinárodního 
projektu International Contact Lens Prescribing, kterou organizuje tým pod vedením Dr. 
Philipa Morgana z University v Manchesteru. 
V odborné praxi se mimo standardní problematiku zam uje na optometrii sluchov
postižených.  

V budoucnu bych se ráda, mimo již zmín nou innost pro KS, v novala prosazení 
zákonných mantinel  pro prodej kontaktních o ek v R, tedy regulaci prodeje p es Internet a 
zjišt ní zákonné cesty jak postihnout „podnikatele“ provozující optometristickou praxi bez 
ádného vzd lání. 

Alice Pešinová 

Bc. Daniel Szarvas 

V roce 1994 dokon il na SZŠ obor o ní optika. Od té doby pracuje jako o ní optik ve vlastní 
firm . v roce 2000 vystudoval obor O ní optika a optometrie na 2. Léka ské fakult  Univerzity 
Karlovy v Praze. N kolik let p sobil na 2. LF UK jako externí u itel brýlové optiky. V letech 
2002 – 2006 byl lenem revizní komise KS a od roku 2006 je lenem její rady.
V rámci rady KS se podílí na tvorb  kontakologických list , webových stránek a p sobí jako 
len realiza ního týmu p i organizaci výro ních sjezd  v Nymburce. 

Pro další fungování eské kontaktologické spole nosti je zapot ebí ur itých zm n a to 
p edevším v náplni práce a zam ení rady KS. Myslím si, že je pot eba prohloubit 
komunikaci mezi radou KS, jejími leny, firmami a ve ejností. Proto bych se cht l zasadit o 
vytvo ení nového internetového portálu, který by nahradil sou asné webové stránky KS a 
kde by bylo možné získávat souhrnné informace o všech produktech, legislativních zm nách,
zákonech atd. Další pal ivé téma, kterým se chci v budoucnu zabývat, je poskytování odborné 
pé e na základ  platné legislativy a možnosti postihování takových subjekt , které provád jí
optometristickou innost bez p íslušného vzd lání. Výsledkem této innosti by m l být 
certifikát vydaný KS a logo, kterým by byla ozna ena ta aplika ní st ediska, kde je 
poskytována pouze odborná pé e. 

Daniel Szarvas 



Fotosout ž KS 

 V rámci p ípravy XVII. výro ního sjezdu KS v Nymburku vyhlašuje Rada KS
sout ž o nejlepší fotografii kontaktní o ky.

Sout žit se bude ve dvou kategoriích: 

Kontaktní o ka a oko 

Kontaktní o ka v um lecké fotografii 

Pravidla sout že:

1. Sout že se mohou zú astnit všichni lenové KS a studenti optometrie. 

2. Po et fotografií není omezen, mohou být provedeny na št rbinové lamp  nebo b žným 
fotoaparátem, zaslány musí být v digitální podob , nejlépe v kompresním formátu 
.JPG. Velikost není omezena, musí být dostate ná pro zhotovení fotografie formátu 
30x40.  Fotografie zasílejte na adresu Sekretariátu KS: info@cks.cz 

3. Uzáv rka pro zaslání fotografií je 17. 9. 2010, 16:00 hod. 

4. Z došlých snímk  bude radou KS vybráno maximáln  30 fotografií (15 v každé 
kategorii), které postoupí do užšího kola konaného v pr b hu XVII. sjezdu KS
v Nymburku. 

5. Vybrané fotografie budou  v pr b hu sjezdu vyv šeny ve formátu 30x40  na vhodném 
míst  Sportcentra a ú astníci sjezdu svými hlasy rozhodnou o nejlepším snímku. 

6. Vít zové fotosout že  budou ve ejn  vyhlášeni a ocen ni v pr b hu slavnostního 
ve era, 13. 11. 2010, v Nymburku.  

7. lenové rady KS a její revizní komise mohou být vyhlášeni, ale nemohou být 
ocen ni. Ocen ní pak získá další v po adí. 

Hodn  zdaru všem ú astník m p eje Rada KS !!! 





Abstrakta p ednášek Nymburk 2009 
2. ást

Kulatý st l na téma: 

Kontaktní o ky – jak snadno a rychle získat komplikace  ?

Há iková S., Michálek J., Vrba J. 

Na za átku v tšiny komplikací nositel o ek stojí n jaké porušení pravidel nošení a pé e
o o ky. N kdy je to jasné i pacient m, asto ovšem musíme po p í in  d kladn  pátrat. 
A n které možnosti nás prost  ani v hr zném snu nenapadnou. Takže poj me rozší it naše 
znalosti i v této oblasti. 
Budeme nap íklad diskutovat:   
p enášení o ek, nošení poškozených o ek a o ek s usazeninami,  nošení o ek p i potížích 
a odkládání kontroly, opakované použití téhož roztoku v pouzdru, p elévání roztok  z v tší do 
menší láhve (na láhvi roztoku p ece není napsáno, že se to nesmí), používání 1 láhve roztoku 
více leny domácnosti,  ukládání nových pouzder do šuplíku a používání jednoho pouzdra po 
dlouhý as, šet ení roztokem, nerespektování doporu eného roztoku k danému typu o ek aj. 
Na p et es také p ijdou nedostižné „hlášky“ zkušených dlouholetých nositel :
„Oko mám ervené už týden, ale o ky musím nosit, protože nemám brýle (práv  se mi 
rozbily) !“
„Mám potíže už m síc a nechce to p ejít, vidím zamlžen  a o ky mne na oku dráždí a jezdí – 
podívejte se !“ 

Studentské p ísp vky

Heteroforie a zrakový trénink 

Betlachová P.

P ísp vek je zam en na možnosti zrakového tréninku zejména pomocí po íta ového
programu HTS_iNet navrženého Jeffry Cooperem a Rodney K. Bortelem. Tento program 
umož uje cvi ení relativních vergen ních rezerv u d tí s exoforií. P ínosem je p edevším 
možnost  provád t  cvi ení  v domácím  prost edí, což eší  mnohdy  komplikovaný  problém 
s dojížd ním na ortoptická pracovišt . P ísp vek dále prezentuje výsledky provedené studie, 
v rámci které byly porovnávány dva r zné režimy cvi ení, lišící se v po tu sezení a v dob
trvání. Studie hodnotí efektivitu cvi ení s užitím po íta ového programu.  



Zajímavosti ze sv ta kontaktních o ek

ihošková Š. 

Zajímavosti ze sv ta kontaktních o ek

P ísp vek se zabývá zajímavostmi a novinkami ze sv ta kontaktních o ek. Mimo již užívané 
a zab hlé speciální typy kontaktních o ek jako jsou krycí terapeutické kontaktní o ky,
protetické  kontaktní o ky barevné a kontaktní o ky ešící speciální refrak ní stavy oka, je 
zde zmín na i teorie speciálních kontaktních o ek pro aplikaci lék , diagnózu diabetés 
a glaukomu. Nad asovou novinku zde p edstavují kontaktní o ky s elektrickým obvodem.   

Interesting facts about the world of lenses  

The presentation deals with interesting facts and news from the world of contact lenses. 
Beside already used special types of contact lenses such as medical treatment contact lenses, 
prostethic contact lenses and contact lenses correcting simple refractive errors is also 
mentioned a theory of drug-delivering contact lenses, contact lenses monitoring blood sugar 
levels, contact lenses for diagnosing glaucoma. Contact lenses with electronic circuit 
represent here timeless news. 

Syndrom suchého oka 

B ízová A.

P ísp vek pojednává o problematice syndromu suchého oka, o p í inách vzniku a diagnostice 
onemocn ní. Stru n  je popsán p ední segment oka a význam slzného filmu. St žejní ást se 
zam uje na klasifikaci, patologii a lé bu syndromu suchého oka a jeho souvislost s nošením 
kontaktních o ek. P edevším jsou uvedeny výsledky praktické studie, která se zabývá 
sledováním symptom  suchého oka v závislosti na okolních vlivech - klimatizaci nebo práci 
s po íta em. 



Úskalí víceohniskových kontaktních o ek
Streitová I. 

V naší populaci se významným zp sobem posouvá hranice aktivního života. V pozd jším 
v ku je v d sledku fyziologických o ních zm n v tšina lidí odkázána na korek ní pom cku
na blízkou vzdálenost.  I p esto, že se korekce refrak ních vad pomoci kontaktních o ek stala 
již b žnou záležitostí, korekce presbyopie kontaktními o kami stojí stále mírn  v pozadí. 
Otázka „Co stojí na pozadí relativn  nízké poptávky po této variant  kontaktních o ek“
vzbudila moji pozornost do té míry, že jsem se rozhodla nahlédnout do problematiky 
víceohniskových kontaktních o ek i v mé diplomové práci. 
P ísp vek se zabývá problematikou aplikace víceohniskových kontaktních o ek. V teoretické 
ásti se v nuje zejména presbyopii a možnostmi její korekce. Nejvíce peostoru je v nováno

otázce víceohniskových kontaktních o ek. Výzkumná ást je v nována zjišt ní a popisu 
úskalí spojených s aplikací víceohniskových  kontaktních o ek.

In our population is significantly pushing the limits of our working life. The oldest people 
need a correction aid to near distance, due to physiological changes in eye. Despite the 
correction of refracting defects by contact lenses have become commonplace, presbyopia 
correction by contact lenses is still slightly behind.  The question, "What is the background of 
relatively low demand for this type of contact lenses", aroused my attention to the extent that I 
decided to look into the issue multifocal contact lenses in my thesis. 
The work is concerned with problems application of multifocal contact lenses. In the 
theoretical part of the work pays particular attention to presbyopia and the possibilities of its 
correction. Mostly is devoted to chapter of multifocal contact lenses. Research section is 
devoted to finding and describing difficulties associated with applications multifocal contact 
lenses. 

Brýle pro idi e

Ondroušková  B. 

P ísp vek se komplexn  zabývá požadavky na vid ní idi e. Nejprve uvádí vyhlášku, která 
upravuje požadavky na zrak žadatel  p i získání potvrzení k idi skému oprávn ní. Dále 
popisuje zrakovou ostrost, zorné pole a barvocit, které jsou pro ízení motorového vozidla 
d ležité. Sou ástí je také popis možných refrak ních vad u idi  a jejich korekce. 
Významnou ást p ísp vku p edstavuje praktická ást, v rámci které probíhal pr zkum 
zrakových schopností idi  a vyhodnocení získaných výsledk .



Porovnání hodnot kontrastní citlivosti u korekce brýlovou a kontaktní  
o kou 

Kopá ová P. 

Moje prezentace je v nována kontrastní citlivosti oka a jejímu porovnání mezi korekcí 
brýlemi a kontaktními o kami. Vyšet ení kontrastní citlivosti oka podává komplexn jší
pohled na kvalitu vid ní a m že mnohé napov d t o zrakových funkcích vyšet ovaného. Proto 
jej adím na významné místo v oftalmologii a optometrii. P edpokládám totožnou kontrastní 
citlivost nebo lepší u brýlové korekce.  V p ípad  cylindrické korekce v brýlích p edpokládám
pokles kontrastní citlivosti u sférických kontaktních o ek.

My presentation is devoted contrast sensitivity of the eye and its comparison between 
correction using spectacles and using contact lenses. 
Investigation contrast sensitivity of the eye provides more comprehensive view of quality 
vision. This test is very important in practice both of: in ophthalmology and in optometry.  
I suppose identical contrast sensitivity or better at spectacle correction. In the case of 
cylindrical correction at spectacles I suppose depression of contrast sensitivity at spherical 
contact lenses. 


