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Milí čtenáři,
rok se s rokem sešel a opět je tu únor, 

 brněnská OPTA, stánky kynoucí novým i za-
vedeným zbožím, vybraným občerstvením 
a milými úsměvy fi remních zástupců. Příleži-
tost k setkání s kolegy, k rozhovoru, respekti-
ve k uveřejnění článku v „Trendech“.

V uplynulém roce jsme opakovaně vzpo-
mínali výročí padesáti let od vyrobení prv-
ních měkkých hydrofi lních kontaktních čo-
ček metodou odstředivého lití na čočkostroji 
zhotoveném profesorem Otto Wichterlem 
z dětské stavebnice Merkur. I letos budeme 
mít příležitost vzpomenout prvenství pů-
vodně českých hydrogelových čoček, a si-
ce 40 let od jejich uvedení na trh fi rmou 
Bausch&Lomb v roce 1972. Velké výročí 
nás čeká v roce příštím: 100 let od narození 
profesora Wichterleho.

Kam se však kontaktní čočky od té do-
by posunuly, jaká je současná kontaktologie 
u nás a jaké trendy v ní převládají ? To jsou 
otázky, nad kterými bych se chtěl ve svém 
článku zamyslet.

Na pokrok v problematice kontaktních 
čoček můžeme nahlížet z různých úhlů po-
hledu.

Vývoj materiálů:  
(1936 PMMA)
1961  Hydrogelové kontaktní čočky 

(PHEMA)
1965 Čočky ze silikonových elastomerů
1972  Měkké čočky (hydrogelové) uvedeny 

na světový trh
1974 RGP čočky
1998 Silikonhydrogely 1.generace
2010  Silikonhydrogely 3. generace; poměr 

počtu aplikací silikonhydrogelových 
a hydrogelových kontaktních čoček se 
vyrovnal 50:50)

Vývoj technologií:  
mechanizace, automatizace, robotizace, 

počítačové řízení ale přes všechna vylepšení, 
úpravy a odlišnosti můžeme dodnes všechny 
výrobní technologie kategorizovat do tři zá-
kladních typů:

1. soustružení (lathe cutting)
2. rotační odlévání (spin casting)
3. odlévání do formy (cast molding)

Přitom rotační odlévání (1961) a soustru-
žení měkkých hydrogelových čoček z vysu-

šeného, tvrdého xerogelového prefabrikátu 
(1963) jsou metody, které patentoval profe-
sor Otto Wichterle. (Letopočty v závorkách 
udávají rok podání příslušné přihlášky vyná-
lezu.)

Vývoj režimu nošení:  
plánovaná výměna (14, 30 dní),  s výho-

dou  jednodenní, jednorázové 
prodloužené nošení (bez večerního vy-

jmutí čoček z oka)  -  až 30 dnů a 29 nocí.

Vývoj tvarů:  
Díky počítačovému modelování a v dů-

sledku platnosti biolékařských zákonitostí 
i fyzikálních zákonů se ustálil jakýsi „ideál-
ní tvar“, respektive velmi podobná konstruk-
ce kontaktních čoček různých výrobců. Na-

štěstí však navzdory tomu zůstávají v široké 
škále produktů na trhu určité, byť nevelké, 
odlišnosti. To nám umožňuje pečlivým vý-
běrem uspokojit většinu klientů při vědomí, 
že přes různé „standardní hodnoty“ zůstává 
individualita klienta rozhodujícím faktorem.

Jedním z fenoménů posledních let je in-
ternetový prodej kontaktních čoček. A jed-
ním ze současných trendů je i posun v jeho 
vnímání. Od původního radikálního odmítá-
ní až po současný stav, kdy už při stávající le-
gislativě nelze jinak, než přijmout jeho exis-
tenci a pokusit se najít cestu, jak mu úspěš-
ně konkurovat. Samozřejmě, jako dlouhole-
tý člen rady ČKS a její současný prezident, 
vnímám signály členů společnosti a z diskusí 
s nimi a z logiky věci jasně vyplývá: interne-
tový prodej bez pravidelných kontrol klienta 
nesplňuje zásady bezpečného nošení čoček. 
Přesto najdete u internetových prodejců na-
bídku kontaktních čoček všech (nebo ales-
poň většiny) značek a přestože odliv kliente-
ly nenaplňuje původní černé prognózy, počet 
uživatelů čoček, kteří si je pořizují nákupem 
pomocí internetu stále stoupá.

Prosté odmítání internetového prodeje 
čoček zaostává za současným vývojem z ně-
kolika důvodů: 

1.  naše legislativa tento způsob prodeje 
umožňuje 

2.  výsledky několika soudních procesů 
z různých evropských zemí poskytují jas-
ný precedens: zažalovaní internetoví pro-
dejci byli žaloby zproštěni 

3.  většina, ne-li všechny internetové obcho-
dy jsou spojeny s obchody kamennými

4.  určitá část populace si postupem času 
zvykla na možnost nákupu po internetu 

Současné trendy 
v kontaktologii

Jiří Michálek1, 2 
Dan Szarvas2 
Pavel Dvořák2 
Jitka Runčiková2 
Taťána Fenclová1

1  Ústav Makromolekulární chemie 
AV ČR, v.v.i., Praha

2  Rada České kontaktologické 
společnosti, o.s., Praha

Foto IBRA-Ing.Jiří Michálek
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Přetisk článku z Trendů v oční optice 2012
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v tolika komoditách, že naopak nemož-
nost elektronického nákupu takové zdra-
votní pomůcky jakou čočka je, považují 
za diskriminační. Neberme jim to zcela.

Navíc, řada optik již umožňuje svým stá-
lým klientům nákup čoček prostřednictvím 
elektronického kontaktu a bohatě využívá 
internetové reklamy a webovských stránek. 

Kde tedy leží ta hranice, mezi „hodným“ 
a „zlým“ internetem ? 

Podle nás právě v existenci nebo naopak 
absenci pravidelných kontrol klienta. Pokud 
by pravidelné kontroly (jednou za 6 až 12 
měsíců) byly povinné nebo převážně dodr-
žovány na základě společného konsensu, pak 
bude naplněno zdravotní hledisko a záro-
veň, klienti se budou pravidelně do kamen-
ných obchodů vracet. Pokud se kontaktolog 
nebude ostýchat stanovit za své řádně po-
skytnuté služby adekvátní, nepřemrštěnou 
cenu, vydělá si svou odborností, radou, kon-
zultací, metrickým úkonem a ne pouhým 
pultovým prodejem, který může provést 
i nezaškolený pracovník (anebo interneto-
vý server), ale právě a pouze jen na základě 
odborníkem aktualizovaných změřených pa-
rametrů a správně provedené první aplikace 
a následných kontrol. Vlastní prodej čoček 
a prostředků péče o ně je jen  běžná ruti-
na a při dnešních dodavatelských termínech 
a možnostech je prostě zbytečné držet si vel-
ký sklad  čoček, který pak celou fi rmu za-
těžuje fi xním majetkem, jehož použití pro 
podnikání není dostatečně fl exibilní. Uvě-
domme si také, že pro dnešní mladou gene-

raci, tedy právě potencionální nositele kon-
taktních čoček, je internet nedílnou součás-
tí jejich života. Čerpají z něj informace pro 
poučení i zábavu. Stahují z něj oblíbené hity 
i populární videa. Kdo není na Facebooku, 
Badoo, Spolužácích či jiné sociální síti, ja-
koby neexistoval. Skype, ICQ, Chat, ještě 
lépe videochat s webkamerou, jsou komuni-
kační prostředky, které jsou pro naše mladší 
 klienty daleko běžnější než osobní kontakt či 
procházka v parku. Obdobně jim přirozená 
přijde i dodávka čoček až do domu po před-
chozí internetové objednávce. Proč jim ne-
vyhovět? Znovu ale opakuji, že je důležité 
oddělit vlastní výkon, službu – tedy měření, 
aplikaci, zácvik, poučení klienta a následné 
kontroly atd. od ceny čočky. Nebát se ne-
chat si zaplatit za svou přidanou hodnotu. 
A hlavně (tak jak jsem to zaslechl od řady 
zkušených, ale i mladších schopných kole-
gů) nebát se konkurence, ani té internetové, 
ale věřit svým schopnostem a dovednostem, 
tomu, že svým jednáním a službami oslovíte 
klienta natolik, že nebude hledat alternativu, 
natož elektronický košík.

Jistě. To všechno je hezké, ale může to 
fungovat pouze při zajištění pravidelných 
kontrol, na něž se klientům, z  pochopitel-
ných důvodů, zas až tak moc nechce, na-
tož dobrovolně. Proto se rada ČKS zača-
la na svých jednáních i na výročním sjezdu 
v Nymburku zabývat možností legislativní-
ho nebo prozatím alespoň konsensuálního 
zavedení preskripce kontaktních čoček. Kli-
ent si může nakoupit kontaktní čočky a pro-
středky péče o ně pouze na určitou dobu 

(6-12 měsíců) a pouze na základě „předpisu“ 
vydaného kontaktologem. Pojďme se na tuto 
možnost podívat detailněji.

Předpisem se tedy rozumí souhlasné sta-
novisko kontaktologa. Přitom termín kon-
taktolog nemá legislativní podklad a vyja-
dřujeme jím pro zjednodušení osobu, která 
je oprávněná provádět aplikace kontaktních 
čoček a jejich následné kontroly. V ČR se 
jedná o oftalmology a optometristy. 

Kontaktní čočky vždy patřily svou pova-
hou mezi zdravotnické prostředky. Od doby 
jejich vzniku se prodejem a aplikací zabývala 
vždy pouze specializovaná pracoviště, vyba-
vená nejmodernějšími přístroji. Personálně 
pak chod těchto pracovišť zpravidla zajišťo-
val optometrista ve spolupráci s oftalmolo-
gem.

Po r. 1990, a po rozšíření sítě očních op-
tik a aplikačních středisek, se prodej a apli-
kace kontaktních čoček znásobily. Přestože 
v tomto období nebyl jasný legislativní pod-
klad pro nakládání s kontaktními čočka-
mi, byl jejich volný prodej omezen prostým 
faktem, že byly zařazeny jako zdravotnický 
prostředek v regulované kategorii. Ve většině 
případů tak kontaktní čočky prošly rukama 
odborníků. 

První zlom nastal v r. 2004, kdy zákonem 
96/2004 a vyhláškou 424/2004 bylo jasně ře-
čeno, kdo smí s kontaktními čočkami naklá-
dat. Byl také zaveden termín optometrista 
a byly jasně vymezeny jeho pravomoci. Tím 
byly naplněny potřebné legislativní podklady 
pro nakládání s kontaktními čočkami. Bylo 
jasně řečeno kdo (oftalmolog a optometris-

Historický čočkostroj ze stavebnice Merkur Detail ze začátku procesu soustruže-
ní kontaktní čočky z xerogelového
prefabrikátu

Přetisk článku z Trendů v oční optice 2012
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ta) a kde (státní, nebo nestátní zařízení) smí 
kontaktní čočky aplikovat a prodávat.

Další a naprosto zásadní zlom přišel neče-
kaně v r. 2005, kdy tehdejší ministryně zdra-
votnictví M. Emmerová podepsala (proti 
připomínkám profesních organizací) zákon, 
kterým byly kontaktní čočky vyňaty z kate-
gorie zdravotních prostředků s regulovaným 
prodejem a staly se tak volně prodejnými.

Přirozeným důsledkem jsou pak klienti, 
kteří přestali chodit na kontroly očí, kon-
taktní čočky si začali vybírat podle názvu 
a obrázku na krabičce a k odborníkům se 
dostaví až tehdy, kdy mají s nošením kon-
taktních čoček problémy.

Přestože jsou odborné veřejnosti jasně 
známy, uveďme si pro laiky a pro možnost 
působení na širší veřejnost několik  z řady 
důvodů  pro absolvování pravidelných kon-
trol:
●  Oční rohovka je nejcitlivější tkáň lidské-

ho těla.
●  Ani lidské oko, ani kontaktní čočky ne-

jsou univerzální. Každé oko má určité pa-
rametry a těm vyhoví pouze určitá kon-
taktní čočka.

●  Kontaktní čočky jsou vyráběny z různých 
materiálů, na některé jejich složky může 
být klient alergický.

●  S nošením kontaktních čoček je spojena 
celá řada pravidel a hygienických návyků, 
jejichž osvojení si vyžaduje pečlivé pouče-
ní i kontrolu jejich dodržování. 

●  Nevhodné nošení kontaktních čoček mů-
že způsobovat řadu komplikací, včetně 

velmi závažných, jejichž léčení pak může 
být i velice zdlouhavé a v konečném dů-
sledku fi nančně nákladné.

●  Kontaktolog při pravidelných kontrolách 
může odhalit potenciální nebo začínající 
zdravotní problémy a předejít jejich pro-
gresi. Pravidelné kontroly tedy mají i vý-
znamný preventivní charakter.

Vrátíme-li se k preskripci kontaktních 
čoček, pak je třeba podotknout, že není cí-
lem vrátit stav před r. 2005, tzn. zrušit volný 
prodej kontaktních čoček, ale vytvořit takové 
podmínky, aby k nákupu kontaktních čoček 
bylo potřeba potvrzení o prvotní aplikaci, 
respektive o absolvování povinné kontroly. 
K jejímu zavedení nás vedou jednak důvo-
dy zdravotní, jednak profesní a ruku v ruce 
s tím i důvody fi nanční.

Prvotní představa a možné řešení spočívá 
v zavedení informačního systému s ofi ciální 
správou (fi rma, která smí pracovat s osobní-
mi údaji a má v této oblasti nějaké zkuše-
nosti).

Kontaktolog a každý prodejce kontakt-
ních čoček, bude muset být zaregistrován 
v tomto systému. Registrovat se bude i zá-
kazník.

Postup:
1.  Zákazník se zaregistruje do systému (vy-

plní nacionále atd.).
2.  Zákazník absolvuje kontrolu – kontakto-

log vyznačí v systému platnost kontroly, 
případně další údaje (typ kontaktních čo-
ček, dioptrie ap.).

3.  Zákazník si vybere prodejce (buď přímo 
na místě, nebo kteréhokoli prodejce včet-
ně internetových prodejních portálů

4.  Prodejce v systému zkontroluje, zda může 
zákazníkovi čočky prodat.

5.  Prodejce čočky prodá a eviduje pro kont-
rolu povolené prodeje.

Toto je pouze hrubý nástin základní myšlen-
ky, kterou rada ČKS postupně připomínkuje 
a rozpracovává, jedná o ní průběžně s další-
mi odbornými organizacemi (SČOO) i nej-
důležitějšími dodavateli kontaktních čoček 
jak z řad prvododavatelských fi rem, tak z in-
ternetových portálů. Legislativní cesta je vel-
mi zdlouhavá, zatímco obecný konsensus by 
mohl řešení posunout výrazně kupředu. Ne-
jsme naivní a vycházíme z reálných předpo-
kladů. Jsme si vědomi úskalí a nedostatků. 
Ale domníváme se, že jsme první krok uči-
nili, a to správným směrem. 

Přitom podotýkám, že „Česká kontakto-
logická společnost, o.s. je dobrovolné sdru-
žení očních lékařů, optometristů, odborníků 
zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí 
a aplikací kontaktních čoček, výrobců a ob-
čanů majících vztah k oboru. Cílem společ-

nosti je rozvoj a rozšiřování poznatků z apli-
kace kontaktních čoček a jejich další vývoj. 
Společnost současně dbá o zvyšování odbor-
né úrovně znalostí svých členů a podporuje 
vědecko-výzkumnou činnost v této oblasti.“ 

Toto je naším hlavním úkolem. Jsme od-
borná společnost. Jde nám o to, aby v kon-
taktologii byla zachována vysoká odborná 
úroveň a ve všech jejích oblastech byla mi-
nimalizována zdravotní rizika. O to se zasa-
zujeme na všech frontách. Nechceme a ne-
hodláme zasahovat do tržních vztahů mezi 
subjekty na kontaktologickém trhu. Chceme 
však pomoci nastavit takové mantinely, aby 
se tento trh dále rozvíjel a aby byly dodrženy 
rovné možnosti pro zúčastněné. 

Protože se časově stále nacházíme v po-
čáteční fázi roku 2012, chtěl bych do jeho 
průběhu popřát všem čtenářům hodně štěstí, 
zdraví, spokojenosti a úspěchů jak v rodin-
ném tak profesním životě.

Budova Ústavu makromolekulární che-
mie AV ČR,v.v.i. v popředí s pomníkem
prof. Wichterla

Jedna z posledních fotografi í 
prof. Wichterla

Detail Wichterlovy medaile, 
kterou uděluje ČKS,o.s.

Přetisk článku z Trendů v oční optice 2012
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Patrně naposled v tomto prostředí! Nenechte si ujít tuto příležitost!

Součástí tohoto čísla Kontaktologických Listů je pozvánka s přihláškou, která je také na 
stránkách ČKS: www.cks.cz

Rada ČKS požádá Českou lékařskou komoru o akreditaci sjezdu, a stejně tak Společenstvo 
českých optiků a optometristů o přidělení kreditů pro kontinuální vzdělávání optometristů.

Tradiční i některé zcela nové akce:
Odborný program na vysoké úrovni, výstava firem, 
workshopy, společenský večer, sportovní turnaje, 
zapůjčení kol.
Sledujte internetové stránky ČKS. (www.cks.cz) 
Odborný program na nich bude průběžně 
upřesňován. Máme přislíbené zajímavé přednášky 
na téma mechanické vlastnosti kontaktních čoček, 
cílený transport léčiv při nádorových onemocněních, 
praktické náhledy z oční ordinace na aplikaci 
kontaktních čoček z pohledu zdraví a ekonomické 
stránky apod. Dále Mgr. MUDr. Mlynářová 
přednese přednášku o právních aspektech aplikace 
kontaktních čoček. Kromě svého vystoupení 
v hlavním odborném programu povede i právní 
poradnu pro jednotlivé zájemce.
Možnost jak relaxačního vyžití, jako jsou například 
vířivka, masáže, sauna, tak i sportovního: bazén, 
tenis, stolní tenis, odbíjená apod. A v případě 
pěkného počasí je možno využít přilehlého parku 
a cest kolem Labe k procházkám, anebo k in-line 
bruslení.
Chystáme i nové akce rozšiřující dosavadní nabídku 
jak kulturního tak sportovního vyžití (filmová 
kavárna v sobotu odpoledne po Valné hromadě, 
závod v běhu respektive na in-line bruslích).
V pátek večer k tanci a poslechu hraje DJ Aquaman.
Na všechny uvedené akce Vás srdečně zveme.

( ( (

V rámci sjezdu se uskuteční Odborný seminář 
absolventů a jeho součástí bude opět Soutěž 
o nejlepší příspěvek. Hlavní cenou pro vítěze bude 
bezplatná účast na XX. výročním sjezdu ČKS v roce 
2013.

( ( (

Vítězové fotosoutěže budou veřejně vyhlášeni 
a oceněni v průběhu slavnostního večera.

( ( (

Nezapomeňte, že můžete odborný program 
tématicky obohatit zasláním právě Vašeho 
příspěvku.
Neváhejte a podílejte se tak společně s radou ČKS 
na jeho přípravě a fokusaci.
Vaše příspěvky do odborného programu 
očekáváme do 15. 7. 2012. Abstrakty přednášek 
zašlete v elektronické formě na e-mail info@cks.cz 
do 15. 8. 2012

( ( (

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

Valná hromada začíná v sobotu po obědě.

( ( (

Cena pro studenty
(platí i pro absolventy studia v roce 2012): 2 800 Kč

Speciální nabídka pro účastníky ze Slovenska:
3 400 Kč

Těšíme se na společně strávený příjemný podzimní 
víkend.

( ( (

Sponzorování sjezdu zatím přislíbily tyto firmy:
Alcon divize spol. Novartis, Baush & Lomb, 
CooperVision, Geodis, Johnson & Johnson divize 
Vision Care, Oculus, Ursapharm,
Wichterle & Vacík

XIX. VýROčNÍ sJEZd čks, o.s.
sE kONá VE dNECH 2.–4. 11. 2012
VE sPORTOVNÍM CENTRu NyMBuRk

Poznamenejte si...
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Důležitá data
spojená s XIX. výročním sjezdem ČKS, o.s.

Uzávěrka pro přihlášení ústních příspěvků 15. 7. 2012

Uzávěrka přihlášek 7. 9. 2012

Velmi brzká platba
(pro člena ČKS 3 100 Kč) do 17. 9. 2012

Brzká platba
(pro člena ČKS 3 400 Kč) od 18. 9. 2012 

do 10. 10. 2012

Pozdní platba
(pro člena ČKS 4 000 Kč)  od 11. 10. 2012

Stornopoplatky
do 19. 10. 2012  10%
do 28. 10. 2012  50%
od 29. 10. 2012  100%

Termín konání: 2.–4. 11. 2012

( ( (

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

Poznamenejte si...

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 o
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Členské příspěvky | fotosoutěž

Členské příspěvky za rok 2012 ve výši 400 Kč plaťte 

převodem na číslo účtu 162173369/0800 nebo přiloženou 

složenkou. 

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 
2011 (ze dne 12. 4. 2012) a za rok 2010 a 2011 (ze dne 4. 6. 2012) může 
zaplatit dlužné příspěvky společně s příspěvky za rok 2012.

Kdo má členské příspěvky za letošní rok (2012) již zaplacené, 
považujte tuto informaci za bezpředmětnou.

o

členské příspěvky 2012

Chcete zaslat naše katalogy, ceníky, letáky, 
plakáty, banery nebo stojany? Materiály 
máme k dispozici i v elektronické podobě.

Velké skladové zásoby. Objednávky do 16. 
hodiny expedujeme ještě téhož dne.

Jsme připraveni poskytnout naše zboží a 
veškerou podporu k němu! Stačí se na nás 
obrátit:

www. .cz

Wixi s.r.o.
Revoluční 1017, 290 01 Poděbrady

e-mail: info@wixi.cz, tel.: 325 513 052

Značkové sluneční brýle

CraZy čočky dioptriCké

kontaktní čočky čiré

CraZy čočky

pouZdra

barevné čočky dioptriCké

roZtoky na kont. čočky

doplňky

VELKOOBCHOD S KONTAKTNÍMI 
ČOČKAMI A PŘÍSLUŠENSTVÍM,

KDE VÍME CO ZÁKAZNÍCI CHTĚJÍ

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

V rámci přípravy XIX. výročního sjezdu ČKS v Nymburku 

vyhlašuje Rada ČKS soutěž o nejlepší fotografii kontaktní 

čočky. 

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:
• Kontaktní čočka a oko
• Kontaktní čočka v umělecké fotografii

Pravidla soutěže:
1. Soutěže se mohou zúčastnit všichni členové ČKS a studenti 

optometrie, včetně absolventů studia v roce 2012 (Brno, Olomouc, 
Kladno).

2. Počet fotografií není omezen, mohou být provedeny na štěrbinové 
lampě nebo běžným fotoaparátem, zaslány musí být v digitální 
podobě, nejlépe v kompresním formátu .JPG. Velikost není 
omezena, musí být dostatečná pro zhotovení fotografie formátu 
30x40. Fotografie zasílejte na adresu Sekretariátu ČKS: info@cks.cz

3. Uzávěrka pro zaslání fotografií je 30. 9. 2012, 16:00 hod.
4. Z došlých snímků bude radou ČKS vybráno maximálně 30 fotografií 

(15 v každé kategorii), které postoupí do užšího kola konaného 
v průběhu XIX. sjezdu ČKS v Nymburku.

5. Vybrané fotografie budou v průběhu sjezdu vyvěšeny ve formátu 
30x40 na vhodném místě Sportcentra a účastníci sjezdu svými hlasy 
rozhodnou o nejlepším snímku.

6. Vítězové fotosoutěže budou veřejně vyhlášeni a oceněni v průběhu 
slavnostního večera, 3. 11. 2012, v Nymburku.

7. Členové rady ČKS a její revizní komise mohou být vyhlášeni, ale 
nemohou být oceněni. Ocenění pak získá další v pořadí.

Hodně zdaru všem účastníkům přeje Rada ČKS !!!
o

Fotosoutěž čks
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ROZHOVOR

Jméno vědce Ing.  J i ř ího 
Michálka, CSc., je spojeno 

s Ústavem makromolekulární 
chemie AV ČR. Tomuto pracovi-
šti je věrný celý život, má v něm 
totiž možnost věnovat se vývoji 
(nejen) polymerních materiálů, 
které se pak používají například 
ve zdravotnictví. Je také prezi-
dentem České kontaktologické 
společnosti, v rozhovoru se 
tedy dozvíte informace o tom, 
jak probíhá vývoj materiálů pro 
kontaktní čočky. 

Jaký je Váš názor na tzv. inteligent-

ní kontaktní čočku, která by uměla 

dávkovat např. léky pro diabetiky 

nebo pracovat s očním tlakem? 

Představa „inteligentní čočky“ je jistě lá-

kavá. Otázkou zůstává, v čem přesně by její 

inteligence měla spočívat. Kontaktní čočka 

může být vhodným prostředkem pro zajiš-

tění dávkování, respektive prodlouženého 

účinku lokálně podávaných léčiv, tedy 

v tomto případě oftalmofarmak, avšak 

jako depo pro podávání jiných léků má při 

svém tloušťkovém profilu v řádu desetin 

milimetru jen velmi malou kapacitu. Navíc 

změna složení slzného filmu v důsledku 

změny např. hladiny cukru v krvi bude 

patrně velmi malá a stejně tak bude nízká 

i citlivost materiálu (nebo vlastní čočky) 

na tuto změnu, tedy i případná odezva.

Nehledejme komplikované univerzální 

pomůcky, ale konkrétní, reálná a opravdu 

výhodná řešení.

Jakým směrem se podle Vás ubírá 

vývoj materiálů pro kontaktní čočky?

Vývoj materiálů pro kontaktní čočky 

sleduje již velmi dlouho zajištění co 

největšího pohodlí klienta při jejich no-

šení spolu s minimalizací zdravotních rizik 

a vzniku možných komplikací s nošením 

kontaktních čoček spojených. Takové 

čočky máme na trhu už dnes, ale jejich 

vývoj bude v naznačeném směru dále 

pokračovat „za čočky ještě pohodlnější 

a bezpečnější“ a samozřejmě bude reago-

vat na související trendy ve vývoji lidské 

společnosti a její nové potřeby. Konkrétně 

bude vývoj v oblasti materiálů a designu 

kontaktních čoček sledovat takové para-

metry, jako je zásobování rohovky kyslí-

kem, smáčivost povrchu čočky, příznivé 

mechanické vlastnosti, co nejpřesnější 

optika a vhodný režim nošení.

Které vlastnosti jsou podle Vašeho 

názoru u kontaktní čočky klíčové?

To už trochu vyplývá z předchozí od-

povědi, nicméně za opravdu klíčové lze 

považovat parametry materiálové a tva-

rové, které přinesou co nejlepší kombinaci 

mechanických, botnacích, transportních 

a optických vlastností čočky. Záměrně 

nejmenuji konkrétní vlastnost, protože 

díky individualitě každého klienta, a tu 

opravdu považuji za podstatnou, je třeba 

mít k dispozici širokou škálu produktů, 

které mohou vyhovět jak klientům s horší 

kvalitou slzného filmu, tak těm s počínající 

vaskularizací nebo jiným s komplikovanou 

refrakční vadou či těm s nějakým jiným 

problémem. Neméně podstatná je i vstříc-

nost a chování klienta, tedy dodržování 

správných zásad zdravého nošení čoček.

Jak podstatnou roli hraje fakt, 

zdali jsou čočky měsíční, denní nebo 

čtrnáctidenní? 

U kontaktních čoček s plánovanou 

výměnou samozřejmě platí, že čím kratší je 

interval výměny, tím menší je riziko vzniku 

komplikací. Ovšem i tady zůstává pod-

statnou již zmíněná individualita klienta. 

V průběhu let, od roku 1988 (uvedení první 

čočky s plánovanou výměnou na trh) se 

v životě vědce je 
klíČovým oBdoBím 
celý život

kontaktologické listy

Rozhovor pro časopis Oční optika č. 1/2012, www.4oci.cz
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nejčastější interval výměny po 14 dnech, 

respektive 30 dnech, ustálil z původní 

široké nabídky možností (1, 2, 3, 4, 6 týdnů 

až 3 měsíce). Ovšem další kategorie, jed-

nodenní neboli jednorázové čočky, mají 

kromě minimalizace rizika vzniku kompli-

kací i další nemalou výhodu. Ta spočívá 

v absenci všech jinak nutných pomůcek 

a prostředků pro ukládání a uchovávání 

čoček, jež představují podstatný náklad 

ve výsledné sumě, kterou uživatel čoček 

za jejich nošení musí zaplatit.

V posledních pěti letech byl jako 

materiál pro kontaktní čočky nejvíce 

používán silikonhydrogel. V čem spa-

třujete jeho přínos oproti materiálům 

používaným dříve? Bude do budoucna 

vystřídán jiným materiálem s odlišný-

mi vlastnostmi? 

Za prvé, je nutné si uvědomit, že sili-

konhydrogelových materiálů je celá škála. 

Za třináct let od uvedení prvních z nich 

na světový trh máme dnes silikonhydro-

gelové čočky již třetí generace. A myšlen-

ka spojit výhodné vlastnosti hydrogelů 

s vysokou propustností pro kyslík, která 

je vlastní polysiloxanovým řetězcům, je 

poměrně stará. Vznikla zhruba v sedmde-

sátých letech minulého století. Až na jeho 

sklonku se ji však podařilo realizovat. Jejich 

největším přínosem je zajištění dostateč-

ného přísunu kyslíku k rohovce.

Osobně považuji použití silikonhydro-

gelů jako materiálů pro měkké kontaktní 

čočky za podobně převratnou událost, 

jakou před lety bylo použití hydrogelů. 

Nemyslím si však, že by je silikonhydrogely 

v budoucnosti zcela nahradily. A otáz-

ka, zda budou samy silikonhydrogely 

vystřídány do budoucna nějakým jiným 

materiálem? Nu patrně ano, takový už je 

vývoj, přestože se nám to zatím nejeví 

jako pravděpodobné, alespoň v nejbližších 

letech. Jako střízlivý odhad se mi jeví před-

poklad různých vylepšování současných 

moderních silikonhydrogelů, přičemž pa-

trně vznikne ještě několik jejich generací.

Jak je na tom podle Vašeho názoru 

Česká republika v oblasti celoživotní-

ho vzdělávání v oblasti kontaktních 

čoček?

Česká republika díky profesoru Wich-

terlovi, jeho spolupracovníkům a často 

opomíjeným pionýrům aplikace měkkých 

kontaktních čoček, ať už z řad tehdejších 

oftalmologů nebo optiků, byla ve své době 

v kontaktologii sama na špici nebo dlouho-

době držela krok se světovou špičkou, a to 

navzdory panujícímu režimu a existenci 

železné opony. Po uvolnění mezinárodních 

vztahů a v důsledku demokratizačního 

procesu se k nám začaly šířit vlny nového 

vzdělávání směrem z „vyspělé“ západní 

Evropy do „zaostalé“ Evropy východní. 

Vzájemná komunikace, možnost otevřené 

diskuze a nové proudy jsou jistě pozitivním 

prvkem kdykoli a kdekoli, nicméně v České 

republice byla aplikace kontaktních čoček 

již předtím na velmi dobré úrovni.

S otevřením hranic se na našem trhu 

etablovaly velké zahraniční firmy vyrábějící 

kontaktní čočky, které s sebou přinesly ši-

rokou škálu produktů a jakousi kontakto-

logickou informační revoluci. Zároveň se 

rozpadly původní podnikové struktury 

a začaly vznikat nové subjekty, aplikační 

střediska a optiky. To vše volalo po koordi-

naci a jasném systému školení a vzdělávání. 

Nejprve se jej ujaly odborné společnosti, 

Česká kontaktologická společnost a Spo-

lečenstvo českých optiků a optometristů, 

později se ke školicím aktivitám přidaly 

i jednotlivé firmy. Průběžně se měnila 

legislativa a kromě původních optických 

škol vzniklo i několik vysokoškolských stu-

dijních oborů optiky a optometrie.

Vzdělanost dostatečného počtu odbor-

níků je u nás zajištěna. V posledních letech 

dokonce pociťujeme převis nabídky kurzů 

a školení nad poptávkou. Kvantita zde však 

nenahrazuje kvalitu a s řadou prezentací by 

se dalo s úspěchem polemizovat. Jde o to, 

vybírat si opravdu kvalitní přednášky reno-

movaných odborníků a ne pouze odevzda-

ně plnit povinnost nabytí určitého počtu 

kreditů za časovou jednotku. Celoživotní 

vzdělávání je nezbytné pro nás všechny. 

Každý rozumný člověk cítí potřebu získávat 

nové informace, neustrnout ve stereotypu, 

být v oboru, v němž podniká, na co nejlepší 

možné odborné úrovni. 

Vedete Českou kontaktologickou 

společnost. V čem spočívá v součas-

nosti její hlavní role?

Odpovím citátem ze stanov: „Česká 

kontaktologická společnost, o.s., je dob-

rovolné sdružení očních lékařů, optomet-

ristů, odborníků zabývajících se vývojem, 

výrobou, distribucí a aplikací kontaktních 

čoček, výrobců a občanů majících vztah 

k oboru. Cílem společnosti je rozvoj a roz-

šiřování poznatků z aplikace kontaktních 

čoček a jejich další vývoj. Současně dbá 

o zvyšování odborné úrovně znalostí svých 

členů a podporuje vědecko-výzkumnou 

činnost v této oblasti.“ 

Toto je naším hlavním úkolem. Jsme 

odborná společnost. Jde nám o to, aby 

v kontaktologii byla zachována vysoká 

odborná úroveň a ve všech jejích oblastech 

byla minimalizována zdravotní rizika, o což 

se zasazujeme na všech frontách. Nechce-

me a nehodláme zasahovat do tržních 

vztahů mezi subjekty na kontaktologickém 

trhu. Chceme však pomoci nastavit takové 

mantinely, aby se tento trh dále rozvíjel 

a aby byly dodrženy rovné možnosti pro 

zúčastněné. 
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V jednom ze svých projektů jste 

se zabýval vývojem nových implan-

tovatelných čoček. Na co je třeba dbát 

u takového vývoje nejvíc? Jaké otázky 

si obvykle kladete, než na podobném 

úkolu začínáte pracovat?

Tento projekt vycházel z dlouhodobé 

spolupráce s jistou českou firmou, která 

realizovala naše know-how v oblasti 

hydrogelových nitroočních čoček. Při-

rozeně jsme tedy řešili i problematiku 

implantovatelných čoček pro refrakční 

chirurgii. V takovém vývoji jsme zpravidla 

zodpovědní za výběr a testování vhodného 

materiálu a nastavení s ním souvisejících 

technologických parametrů. Podstatným 

impulsem pro podobný vývoj je snaha najít 

nové nebo vylepšit stávající řešení konkrét-

ního problému, který sužuje určitou část 

populace. Při řešení většiny problematik 

ve zdravotnictví je třeba mít na zřeteli 

zejména zdravotní bezpečnost a skutečný 

přínos pro pacienta i ten fakt, že konkrétní 

řešení nikdy není samospasitelné a zpravi-

dla je určeno pouze pro určitý typ defektu.

Pracujete v Ústavu makromole-

kulární chemie AV ČR. Jaké jméno 

má ústav u českých vědců a ve světě 

a co pro vědu znamená? Jak se jako 

instituce proměňoval za dobu Vašeho 

působení? 

Ústav makromolekulární chemie 

založil a do roku 1969 vedl profesor Wich-

terle. Již v té době si ústav získal velmi 

dobré jméno nejen u nás, ale i ve světě. 

I v dobách normalizace patřil ústav k těm 

mezinárodně dobře známým a díky 

přínosům z čočkových licencí i k nejlépe 

vybaveným u nás. Po roce 1989 ústav 

pokračoval ve své tradici a až do součas-

nosti se jak v interních akademických, tak 

v mezinárodních hodnoceních pohybuje 

na předních místech mezi akademickými 

ústavy. O jeho dobrém jménu v tuzemsku 

i v zahraničí svědčí řada spoluprací, řešení 

velkého počtu projektů i s mezinárodní 

účastí, pořádání pravidelných konferencí, 

účast jeho pracovníků na mezinárodních 

vědeckých setkáních, zájem o doktor-

ské studium, zařazení do vzdělávacích 

programů UNESCO a mnoho dalších 

aktivit. Více podrobností se můžete do-

zvědět na webových stránkách ústavu,  

www.imc.cas.cz.

Jak se změnila věda za dobu, kdy 

se jí věnujete? V čem má podle Vás 

vědec žijící v dnešní době výhodu 

a v čem má naopak práci složitější? 

V době mých začátků v ÚMCH bylo 

v důsledku existence železné opony a by-

rokratické izolace východního bloku nutné 

umět „vařit z vody“, pomoci si za každých 

okolností a umět „dělat na koleně“, protože 

chyběly špičkové technologie. Objednávat 

chemikálie za devizové prostředky se moh-

lo pouze podle plánu a pouze několikrát 

za pětiletku, výpočetní technika byla v tu-

zemsku v plenkách nebo nedostupná. A to 

ještě měl ústav díky licenčním devizovým 

prostředkům oproti jiným institucím řadu 

výhod. Pracující inteligence se však musela 

mít neustále na pozoru, aby se nevyvyšova-

la nad dělnickou třídu. To jsou ale pro vědu 

pouze vnější podmínky. Věda jako taková 

je naštěstí na režimu nezávislá a tomu, 

kdo se jí věnuje, přináší jednak určitou 

svobodu, jednak potěšení z objevování. 

A to není málo. 

V dnešní době máme k dispozici vět-

šinu potřebných věcí, dodávky chemikálií 

v řádu dnů, technologie a informace stejně 

dostupné jako kdekoli jinde ve vyspělém 

světě. Nicméně současný objem i dostup-

nost informací představují pro badatele 

nejen užitečnou pomůcku, ale i určitou 

zátěž při jejich třídění a zpracovávání, 

přestože jsou základem lidského poznání. 

Málokdo už dělá vědu vlastníma rukama, 

častěji probíhá pomocí počítačové simu-

lace. Papírování spíš přibývá, místo aby 

ho ubývalo a zatímco se značné objemy 

finančních prostředků ztrácejí v nekoneč-

ných „tunelech“, korupčních a jiných afé-

rách, nevelký rozpočet věnovaný na vědu 

je svázán řadou omezujících pravidel. 

Přitom většinu prostředků si musíme vy-

dobýt v přísné grantové soutěži, kdy každý 

projekt je posuzován několika odborníky. 

Pravda, zlepšilo se finanční ohodnocení, 

přesto jako zaměstnanci špičkového pra-

coviště dosahujeme v průměrném platu 

maximálně k republikovému průměru. 

I společenská prestiž zůstává diskutabilní. 

Obecný mediální obraz šíří představu nikoli 

úctyhodného, ale spíš šíleného vědce... 

Některé projekty, na kterých ústav 

pracuje, jsou podporovány granty, 

jiné průmyslovými společnostmi. 

Který typ podpory převažuje a čím je 

to podle Vás dáno?

Ústav ročně pracuje na několika stech 

projektů. Peníze věnované na vědu jsou 

značně diverzifikovány. V základním úhlu 

pohledu je ale skutečně můžeme rozdělit 

na institucionální prostředky (příspěvek ze 

státního rozpočtu), na účelové prostřed-

ky od poskytovatelů grantové podpory 

(Grantová agentura ČR, Technologická 

agentura, grantové agentury resortních 

ministerstev – školství, zdravotnictví, 

průmyslu a obchodu, životního prostředí 

apod.), projekty Evropské unie a nakonec 

na prostředky v rámci zakázek nebo 

projektů zadaných podnikovou sférou. 

Těchto projektů sice také nemáme málo, 

ale suma s nimi spojených prostředků je 

významně menší. O důvodech bychom 

mohli polemizovat velmi dlouho. Jisté 

je, že buď nastavené podmínky a/nebo 

ekonomická situace nemotivují tuzemské 

firmy k ne zcela jisté investici s relativně 

dlouhodobou návratností, kterou věda 

a výzkum představují.

O jaké projekty, které máte na sta-

rosti Vy, mají průmyslové společnosti 

největší zájem?

Naštěstí obor, ve kterém bádáme 

a zkoumáme, má u firem potřebnou 

odezvu. Jsou to obecně materiály pro 

lékařské aplikace, ať už jako implantáty, 

nebo tkáňové náhrady, kompozitní ma-

teriály, porézní hydrogelové matrice pro 

tkáňové inženýrství. Samozřejmě máme 

stálé spolupráce i ve vývoji materiálů pro 

oftalmologii.

Zabýváte se nanotechnologiemi, 

které mají využití ve zdravotnictví 

– v čem jsou jedinečné a na co je na-

opak třeba v případě jejich používání 

dávat pozor?

Nanotechnologie, to je velmi módní 

pojem, téměř zaklínadlo. Některé vědecké 

výsledky, kterých bylo dosaženo v ústavu 

už před více než dvaceti lety, by bylo mož-

no zařadit do oblasti nanotechnologií, jen 

se tehdy ještě nevědělo, že se jim tak bude 

říkat. Ale nechci tuto problematiku baga-

telizovat. Řada objevů v „nano“ světě je 

velmi závažných, s významným dopadem 

na rozvoj poznání i s praktickými důsledky. 

Z ústavu vzešly úspěšné diagnostické 

kontaktologické listy
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nanočástice, naše oddělení spolupracuje 

s několika pracovišti na testování nanovlá-

ken připravených podle českých patentů 

na zařízení NanospiderTM. Kromě krytí ran 

a různých filtračních procesů se zabýváme 

jejich studiem z hlediska nových lékových 

forem, řízeného uvolňování léčiv nebo 

enkapsulace buněk a tkání. Existence 

nanotechnologií a jejich boom je dán 

soudobými technickými možnostmi. Je-

jich jedinečnost a zároveň v otázce skryté 

nebezpečí spočívá v možnosti působení 

na živou tkáň již na buněčné úrovni.

V současnosti se zabýváte (ne-

jen) polymerními gely. Jaké profesní 

období vnímáte ve svém životě jako 

klíčové a proč?

V životě vědeckého pracovníka, ale 

i v řadě jiných profesí bych nehledal 

nějaké jedno klíčové období. Tím musí 

být celý náš život. Musíme se neustále 

učit novým poznatkům, rozvíjet ty staré, 

aktualizovat informace, sledovat pokrok, 

těžit ze svých zkušeností, ale zároveň být 

vnímaví k novinkám a nebát se je použít. 

Proto za významné považuji celé období 

svého života, kdy jsem toho byl schopen.

Kolik času – od nápadu přes tes-

tování po realizaci – zabere vývoj 

nového polymerního materiálu? Kolik 

lidí se obvykle na vývoji podílí?

Na tuto otázku nelze jednoznačně 

odpovědět. Je to velmi různé. A bylo by 

nutné přesně definovat pojem „nového“ 

materiálu. Přirozeně záleží na zadání. 

Zpravidla modifikujeme vlastnosti již 

známého materiálu, či hledáme vhodný 

materiál pro danou aplikaci. Běžné vý-

zkumné projekty se plánují na dobu 3–5 

let, pro tým 5–10 pracovníků, v případě 

mezioborových projektů pro několik ta-

kových týmů z různých institucí. Ale 

zatímco např. inkorporace nějaké aktivní 

nízkomolekulární látky do vhodné poly-

merní struktury může být vyřešena v řádu 

měsíců, vývoj materiálů pro medicinální 

použití představuje nejprve testování 

a nastavení jeho vhodných fyzikálně-

-chemických vlastností, testování in vitro, 

posléze in vivo, klinické zkoušení, a to vše 

nejen v krátkodobém, ale i dlouhodobém 

pokusu, takže takový vývoj nakonec zabe-

re opravdu několik let. 

Rychlost řešení problémů také sou-

visí s možnostmi koncentrace lidských 

sil a vynaložených prostředků. Například 

intenzivní vývoj prvních silikonhydro-

gelových kontaktních čoček byl spojen 

s nadnárodním projektem 3C, který trval 

6 let a byl podporován 9 miliardami ame-

rických dolarů, přičemž řada použitých 

principů a materiálových struktur byla již 

na počátku známá. 

Letošní rok 2012 je spojen s Otto 

Wichterlem – před čtyřiceti lety byla 

na trh uvedena jeho kontaktní čočka. 

Jaká vzpomínka se Vám v souvislosti 

se jménem Otto Wichterle vybaví?

Vzpomínek na pana profesora mám 

mnoho. Měl jsem to štěstí, že jsem s ním 

mohl pracovat v jedné laboratoři, u jedno-

ho pracovního stolu, posledních patnáct 

let jeho života. To byla obrovská škola. Ale 

první, co se musí vybavit každému, kdo se 

s ním osobně setkal, je jeho charismatická 

osobnost, lidská moudrost, hluboké od-

borné znalosti a široký všestranný přehled. 

Dokázal problém přesně analyzovat a na-

vrhnout hned několik možných variant 

jeho řešení. Přesně věděl, kdy musí být 

zcela přesný a kdy postačí pouhý odhad. 

To ho posouvalo neuvěřitelně rychle 

vpřed. Ovládal několik světových jazyků, 

byl zručný i na technické práce (uměl 

pracovat se sklem, obrábět materiály 

na soustruhu), v sedmdesáti letech začal 

pracovat s počítačem a psát počítačové 

programy...

Jak by zněla Vaše definice inteli-

gentního materiálu?

Za inteligentní materiály se považují 

takové, které jsou schopny změnit něja-

kou svou vlastnost v závislosti na vnějším 

podnětu. Takový materiál například reagu-

je na změnu pH prostředí změnou tvaru 

nebo mechanických vlastností apod. 

Pokud je tato změna výrazná, s výhodou 

skoková a reverzibilní, lze toho vhodně 

využít.

Když jste stál na začátku své ka-

riéry, jak vyhraněnou představu jste 

měl o své práci? 

Šel jsem studovat chemii, protože mě 

zaujala už na střední škole. Ovšem nijak 

vyhraněnou představu o svém dalším 

působení jsem neměl. Patrně bych skončil 

u nějaké výrobní technologie zpracování 

polymerů (už jsem měl předjednanou 

pozici technologa v loděnických gramo-

fonových závodech při výrobě vinylových 

nosičů), nebýt všudypřítomné náhody.

Při získávání výsledků pro svou di-

plomovou práci na téma materiálů pro 

kontaktní čočky jsem se setkal s profe-

sorem Wichterlem právě v době, kdy 

s Ing. Vodňanským testovali zařízení pro 

výrobu čoček odstředivým litím za použití 

fotopolymerizace, stejné, jaké bylo dodá-

no v rámci druhé licenční smlouvy (1981) 

partnerům do USA.

Wichterle s Vodňanským řešili pro-

blém častého praskání UV výbojek Tesla, 

které se používaly i pro výrobu „horských 

sluníček“. Podobné jsme měli doma a já 

jsem si všiml, že v technologické lince 

je zařazen pouze jeden odporový IR 

člen místo běžných dvou. Dlouho jsem 

váhal upozornit na to slovutného pana 

profesora, ale nakonec jsem se přece 

osmělil. Wichterle se zarazil, myšlenku 

nejprve odmítl, ale vzápětí zavolal výrobci. 

Byl ujištěn, že můj postřeh byl správný. 

Do výrobních linek byl zařazen i druhý 

odporový člen a výbojky přestaly praskat 

jak v Čechách, tak v Americe. Na základě 

této příhody pojal pan profesor myšlen-

ku, že bych mohl být užitečný v dalším 

výzkumu a vývoji materiálů a technolo-

gií pro kontaktní čočky a během velmi 

krátké doby zařídil mé přijetí do Ústavu 

makromolekulární chemie, kde působím 

dosud a kromě kontaktologie se spolu se 

svým týmem zabývám studiem struktury 

a vlastností polymerních materiálů, ze-

jména pro biomedicinální použití.

Ovšem největší uspokojení ze své 

práce člověk cítí až tehdy, když vlastníma 

rukama vytvoří něco, co může pomáhat 

druhým. Mám to štěstí, že se mi to několi-

krát podařilo. Naplnila se tak má představa 

o vědě, kterou jsem získal četbou Karla 

Čapka. V závěru jeho Krakatitu stojí: „Vymy-

sli něco pro lidi, aby to svítilo nebo hřálo...“

Za korespondenční rozhovor 

poděkovala Eva Klapalová

Foto: archiv autora
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