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„Kvalitní“ brýle? 

- cenově nejdražší, značkové od proslulého 
módního návrháře? 

- nerozbitné čočky, bezpečně chránící oči? 

- čočky nepropustné pro UV záření? 

- s dokonale korigujícími čočkami? 

- různé preference (kontinenty, země, lidé, profese) 



  Co se od kvalitních brýlí očekává? 

 

1. Materiálové požadavky 

2. Mechanické požadavky 

3. Estetické požadavky – design brýlí, přizpůsobení 

4. Optické požadavky, korekce refrakční vady 

5. Servis  



Výběr obruby a typu čoček 

Vlivy pro určitý typ brýlí: 

- estetické – muž, žena, dítě, povahový typ člověka,účel použití 
(profese, do společnosti, volný čas) 

- technologické – čočky versus obruba při sesazení 

- typ obruby, materiál čoček, design čoček - asféry, tloušťka 
čoček – velká, malá (vrtané, drážkované), prohnutí čoček a 
očnic atd. - nevhodná kombinace 

- funkční  

- nemožnost optického přizpůsobení obruby 

(inklinace, prohnutí v nosníku) 

- zaměstnání – vhodnost (souvisí s estetickými hledisky) 



Oborová norma kvality 

Vstupní kontrola: 

– rozměry, nepoškozenost obruby (viz normu) 

– parametry a nepoškozenost čoček 

– ověření předpisu korekce 

Výstupní kontrola: 

– tři části – estetika, mechanika (viz normu), optika 

Z á s a d y posuzování kvality práce očního optika 

(zhotovení brýlí jako korekční pomůcky) 

Schválila valná hromada SČOO dne 24. února 2006) 

 



1. Materiálové požadavky na obrubu 

- obrobitelnost 

- biokompatibilita 

- možnost povrchového zušlechtění 

- odolnost 

- tvarová přizpůsobitelnost 

- nízká hmotnost 



Plastové materiály a alergie 
Materiál Součásti Změkčovadlo Pohlcovač UV Alergie 

Acetát celulózy CA brýl. středy ano (asi 25 %) ano ano (změkč. + UV) 

Propionát cel. CP brýl. středy, stranice ano (asi 12 %) ano ano (změkč. + UV) 

Polyamid PA 66 
 

 (silon) 

vázací vlákno ne může obsahovat při obsahu  
 

UV-pohlcovače  

Polyamid PA 12 tenké obruby ne ne ne 

Mikrokrystalický 
  

PA 

vysoce kvalitní 
 

 tenké obruby 

ne ne ne 

OPTYL kompletní obruby ne ne ano 

Acetobutyrát cel.  
 

CAB 

koncovky ano ne ano (změkč.) 

Polyvinylchlorid 
 

 PVC 

sedla ano, zvláště 
  

v měkkém provedení 

ne ano (změkč.) 

Silikon (silikonový 
 

 kaučuk) 

sedla, koncovky ano ne ne 
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Materiál 

 
Součásti 

 
Obsah niklu 

 
Alergie 

Bronzové slitiny 

Cínový bronz CuSn6 stranice, čelisti ne ne 

Berylliový bronz CuBe2 tenké očnice, stranice, čelisti, 
 

 nosníky   
ne ne 

Niklový bronz CuNi15Sn8 tenké očnice, stranice, čelisti, 
 

 nosníky 
ano (15 %) ano (nutná ochranná vrstva) 

Titanový bronz CuTi2Cr0,5 kompletní obruby, části obrub ne ne 

Měděné slitiny 

Nové stříbro CuNi18Zn20 levné obruby, stěžejky ano (18 %) ano (nutná ochranná vrstva) 

Niklové slitiny 

Monel NiCu30Fe1 kompletní obruby, části ano  
 

(základní materiál nikl - 70 %) 
ano (nutná ochranná vrstva) 

“High-Nickel” NiCr15Fe7 vysoce lehké očnice, jemné 
 

 součásti 
ano  

 
(základní materiál nikl - 78 %) 

ne,  
 

nikl dokonale vázán na chrom 

Ocel  X5Cr18Ni9 šroubky, kompletní obruby, části ano (9 %) ne  
 

(nikl je vázán na chrom) 



Titan a jeho slitiny 

Čistý titan Ti99 kompletní obruby, části ne ne 

Titan P kompletní obruby ano (niklová vrstva) ano (niklová vrstva - alergie)  

TiV22Al4 
vysoce elastické tenké  
 
součásti 

ne ne 

“Shape Memory Alloy“ 
 
 TiNi50 
 
 (titan s tvarovou pamětí) 
 

vysoce ohebné obruby a 
 
 součásti 

ano (50 %) 
ne (nikl je dokonale vázán, 
 
 avšak přesto opatřeny 
 
 ochrannými vrstvami) 

Hliníkové slitiny 

AlMgSi1 brýlové středy ne ne 

Kobaltové slitiny 

CoCr20 kompletní obruby ne ano (kobalt je alergen) 

Double (materiál složený z nalisovaných vrstev za tepla)   

zlato je ve svrchní vrstvě kompletní obruby 
niklová mezivrstva, 
 
povrchová vrstva bez niklu 

tenká ochranná vrstva může 
 
 způsobit pronikání niklu na 
 
 povrch 
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1. Materiálové požadavky na čočky 

- optické – n, Ab. č., čirost, barevná stálost 

- technologické - obrobitelnost (při výrobě, v optice) 

- odolnost, bezpečnost pro oko (rozbití) 

- ochrana očí proti UV záření 

- možnost povrchových úprav, barvitelnost 

 



2. Mechanické požadavky 

Obruba: 

- norma – zátěžové zkoušky, cyklické namáhání 

- zajištění šroubů 

- tvarová přizpůsobitelnost 

- stálost tvaru a rozměrů 

- funkce stěžejek 

- pevnost, pružnost 

Čočky: 

- možnost tvarového obrábění 

- tvrdost, odolnost vůči nárazu  



Možnosti výroby plastových obrub – vliv na kvalitu 

 Brýlové středy se vyrábějí podle typu použitého materiálu: 
- třískovým obráběním (frézováním) z destiček (acetát), 
- vtlačováním do forem z granulátu (acetát, polyamid), 
- litím do forem z monomeru + katalyzátoru (optyl). 
 
Destičky acetátu mohou být zhotoveny: 
- lisováním v 3D struktuře – kvalitní  
- z více vrstev – po čase prohýbání!  
-    vytlačováním taveniny přes štěrbinovou trysku 
 
 
Vtlačování (vstřikování) z granulátu acetátu za tepla do formy: 
- nutnost použití zvláčňovadel do acetátu = zhoršení kvality 

obruby 

 
Podle čeho na obrubě poznám variantu acetátu? 
 



Norma, zkušební metody odolnosti obrub 
ČSN EN ISO 12870 Oční optika - Brýlové obruby - Všeobecné 

požadavky a zkušební metody. 

 
Norma doporučuje: 

 Označení rozměrů částí obruby bylo na příslušných místech obruby – rozměr má 

být uveden na té části obruby, ke které se vztahuje. 
 Tolerance rozměrů uvedených na obrubě o ±0,5 mm, délka stranic o ±2,0 mm. 

 Stranice se mají lehce rozevírat, ale nesmí padat vlastní vahou. 

2 velikosti očnic, 2 šířky nosníku, 3 délky stranic (o 5 mm)  

   
Zkoušky odolnosti:   
Na fyziologickou snášenlivost použitého materiálu - alergie, 
Na rozměrovou stálost po nahřívání – vzdálenost mezi koncovkami (+6,0 mm    

     nebo -12,0 mm, u menších obrub +5,0 nebo -10,0)), 

Na odolnost vůči trvalé deformaci nosníku,  
Na trvanlivost vůči mechanickému zatěžování - cyklické (500, 40/min) 

Na odolnost vůči potu (po 8 h skvrny, zabarvení, odlučování povrchu),  

Odolnost vůči záření,  

Na nehořlavost (vzplanutí po oddálení rozžhavené tyčinky). 
Výrobce nebo dodavatel musí poskytnout informace o materiálu 





3. Estetické požadavky 
Obruba: 

- tvar, módnost, různé velikosti, délka stranic 

- kvalita zpracování, montáž 

- povrchová úprava 

- soulad obruby s typem uživatele 

Čočky: 

- soulad typu č. s typem obruby (tloušťka, ztenčení) 

- fazety, shodnost vzhledu páru čoček (barva, AR) 

- barevná harmonie s obrubou 

Dokonalé sestavení a tvarové přizpůsobení brýlí 



Lakování obrub - kvalita 

Na kvalitu lakování má vliv: 

- příprava povrchu – mechanicky, chemicky (odmaštění) 

- zaoblení hran – cílem je jednotná tloušťka  

- počet vrstev laku – nesmí být póry 

- typ laku 

Tloušťka: 

- průhledné 15 mikrometrů 

- krycí 20 až 25 mikrometrů 

 

Zatěžkávací zkoušky laku: 

- na přilnavost, pružnost, tvrdost, otěruvzdornost, chemickou 
odolnost 



4. Optické požadavky na čočky  

- vhodnost typu čočky k danému způsobu použití 

- výrobní tolerance hodnot lámavosti (norma) 

- vhodný způsob zjištění centračních údajů 

- volba potřebného typu H a V centrace 

- tolerance nepřesné centrace 

- nehomogenity v materiálu, čistota (norma) 

- povrchová poškození čoček  

- posazení čoček vůči očím po nasazení brýlí 
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Optické výrobní tolerance brýlových 

čoček 

Norma  ČSN  EN ISO 8980–1 Oční optika  

– Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem  

– Část 1: Požadavky na jedno a víceohniskové čočky 

(následující tabulky) 

Dodatek normy: 

- rozdíly v rozměrech segmentů bifo menší než 0,7 mm 

- průměr 30 mm na čočce bez vnitřních a povrchových kazů 

- způsob prohlížení čoček – proti ostrému rozhraní světla a tmy 

                    (žárovka 40 W) 



Lámavost 
v meridiánu 
s největší absol. 
hodnotou v dpt. 

Tolerance 
vrcholové 
lámavosti v dpt 
(každého 
meridiánu) 

Tolerance lámavosti cylindru  
  
0,00 až 0,75      1,00 až 4,00          4,25 až 6,00      nad 6,00 D 

0,00  až  3,00  0,12 0,09 0,12 0,18 0,25 

3,25 až 6,00 0,12 0,12 0,12 0,18 0,25 

6,25 až 9,00 0,12 0,18 0,18 0,18 0,25 

9,25 až 12,00 0,18 0,18 0,18 0,25 0,25 

12,25 až 20,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

nad 20,00 0,37 0,25 0,25 0,37 0,37 

Tabulka : Výrobní tolerance vrcholové lámavosti čoček 

Lámavost cyl. v dioptriích  0,25 až 0,50 0,75 1,00 až 1,50 nad 1,50 

Tolerance osy ve stupních 7 5 3 2 

Tabulka: Tolerance směru osy cylindru u víceohniskových čoček 

 

Hodnota lámavosti addice do 4,00 nad 4,00 

Tolerance 0,12 0,18 

Tabulka: Tolerance lámavosti adice pro víceohniskové čočky 



- materiál nesmí způsobit alergie 

 

- nesmí samovolně hořet 

 

- mechanická pevnost – ocelová kulička Ǿ 22 mm, síla 100 N (obr.) 

 

- propustnost – menší než 8 % není určena k řízení! 

   - menší než 75 % není určena k řízení v noci 

 

Popis zkoušek jejich mechanické pevnosti, hořlavosti.  

Další požadavky podle normy ČSN EN ISO 14889  
Oční optika - Brýlové čočky  

- Základní požadavky na dokončené brýlové čočky s 
neopracovaným okrajem (tvarově neopracované):   
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Chyby optika ve volbě čoček 

 Barevné č.– změna vnímání barevných odstínů! – zubař, zubní 

laborant, malíř, výtvarník, strojvůdce atd. 

 Polarizační – displej polarizovaný – řidič, pilot, navigace, mobil 

                        - pozor na vázané – obvodová drážka 

 Sluneční – vyšší absorpce než 20 % nesmí používat řidič v noci 

 Ztenčené – ne pro vázané, vrtané 

 Asférické, atorické ploché – sportovní obruby, klipy, vložky 

 Bifo, progresivní – pro anizometropa bez prizmat. vyrovnání 

 Zbytečně veliký průměr – zvláště u spojek = velká tloušťka 
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Chyby při zadávání centrovacích údajů 

 Nepřesné změření šířky nosníku 

 Opomenutí kontroly PD a výšky pro L oko 

 Záměna centrovacích režimů "do 

pravoúhelníku" a "na ose" 

 Chyba v zadání PD a výšky 

 Nepřepočítání PD podle změny velikosti 

nasnímané čočky před zábrusem 

(zvětšení č. – o ½ snížit, zmenšení č. - o ½ zvětšit) 



Úhel sklonu očnice a vzdálenost rohovka-čočka 
Dvě varianty určení výšky zornice:  

1. na přímý, přirozený pohled           2. na kolmý pohled (na střed otáčení oka) 



Dodržení podmínky, aby optická osa čočky 

procházela středem otáčení oka 
(červená osa = není podmínka dodržena) 
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Kdy vznikne nežádoucí prizma? 

 Nepřesná centrace při měření a zábrusu 

 Při anizometropii:   

• nepřesná (nevhodná) výšková centrace 

• čtení přes brýle do dálky 

• stranové pohledy 

Nežádoucí astigmatismus šikmých paprsků 

 - při výškové centraci na střed zornice bez ohledu na 

inklinaci, hlavně u ploché čočky (asféry) 

 



Odchylky centrace můžeme přepočítat na prizmatické dioptrie podle 

vzorce: 

  = (S´ . dec)/10 

   -  klínový účinek v cm/m (prizmatických dioptriích) 

S´ – vrcholová lámavost korekční brýlové čočky v dioptriích 

dec – posunutí optického středu čočky vůči středu zornice oka v mm 

Výpočet hranolového účinku 



odchylka centrace prizmatická báze vergence páru očí 

hypermetropie 
korekce spojkami 

dovnitř (nazálně) 
 
 
ven (temporálně) 

báze dovnitř 
(kritický směr) 
 
báze ven (méně 
kritický směr) 

divergence 
(kritický směr) 
 
konvergence 
(méně kritický 
směr) 

myopie 
korekce 
rozptylkami 

dovnitř 
 
 
ven 

báze ven (méně 
kritický směr) 
 
báze dovnitř 
(kritický směr) 

konvergence  
(méně kritický směr) 
 
divergence 
(kritický směr) 

Posouzení nežádoucího prizma binokulárně 



Nežádoucí prizma u spojek do dálky 

Kritický směr = divergence 

Optické středy decentrovány k 

nosu 

Méně kritický = konvergence 



Nežádoucí prizma u rozptylek do dálky 

Kritický směr = divergence 

Optické středy decentrovány 

ven (temporálně) 

Méně kritický = konvergence 



Oborová norma – optická část 
Tolerance centrace v cm/m (prizmatická dioptrie) 

binokulárně 

 
 

vrcholová lámavost 

horizontálně vertikálně 

méně kritický 
směr 

kritický směr diference  
P ku L 

od 0,25 do 1 
od 1,25 do 6 

od 6,25 do 12 
přes 12,25 

0,5 
1 
1 

1,5 

0,25 
0,50 
0,50 

1 

0,25 
0,25 
0,5 
0,5 

 



Oborová norma – optická část 
Tolerance centrace v milimetrech 

 binokulárně 

Vrcholová lámavost 
(dioptrie) 

(vždy včetně) 

  horizontálně  vertikálně 

báze ven báze dovnitř diference P ku L 

1,0 
2,0 
3.0 
4,0 
5,0 

10,0 
20,0 
50,0 

5,0 mm  
3,0 
3,0 
2,5 
2,0 
1,0 
1,0 
1,0 

5,0 mm 
2,5 
1,5 
1,25 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

2,5 mm 
1,25 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 



Norma – optická část 
Osová tolerance cylindru 

Korekční cylindr  
v dioptriích 

Osová tolerance  
ve stupních 

do 0,75 
 
od1,00  do 1,5 
 
od 1,75 do 6,0 

5 
 

3 
 

2 

Progresivní korekce 

Tolerance centrace v horizontálním i vertikálním směru 

by neměla překročit 1 mm binokulárně. 
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Ověření přesnosti centrace 

 Označení poloh středů zornic na nasazených 

brýlích 

 Označení vztažných bodů (optických středů) 

na fokometru 

 Posouzení vzájemné polohy v mm 

 Změření prizma v bodě zornice P a L oka 

 Binokulární vyhodnocení nežádoucího prizma 

 Porovnání s normou 
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Poloha středu kříže ve fokometru 
1,75 pD bas 180° 

1,0 pD bas 90° 

(torická čočka) 
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Příklady vyhodnocení nežádoucího prizma 

 Zjistit polohu zornic s nasazenými brýlemi 

 Fokometr – značky na střed opěrného kroužku 

 Změřit prizmatické hodnoty: 

1) PO: 2,0 pD B 90°,           LO:  1,0 pD B 90° 

binokulárně: 1 pD B 90° = nevyhovující 

2) PO: 1,5 pD B 0°,          LO: 1.0 pD B 180° 

binokulárně:  2,5 pD B nasalně = kritičtější směr = 

nevyhovující 

3) PO: 3,5 pD B 180°,      LO: 0,5 pD B 180° 

binokulárně:   3,0 pD B temporálně = nevyhovující 



  2 – 1 = 1 cm/m B 90 = NE 

1,5 + 1 = 2,5 cm/m B nasal = NE ! 

3,5 – 0,5 = 3,0 cm/m B temporal  

                              = NE 

1 – 1 = 0 cm/m = ANO 

Vyhodnocení nežádoucího prizma binokulárně 
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Vsazení a úprava brýlí 

 Stočení během vsazování 

 Prohnutí nosníku – astigmatismus šikmých paprsků 

 Změna inklinace – astigmatismus šikmých paprsků 

 Úprava sedel kovových obrub – změna výšky 

optického středu a vzdálenosti rohovka/čočka 
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Vliv nesymetrického rozevření stranic 
= nesplnění optických a estetických požadavků 
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Úhel zahnutí a tvar koncovky 



Shrnutí  
Podmínky pro kvalitní brýle 

1. Kvalitní (spolehlivý) dodavatel obrub a čoček 

2. Pečlivý odborný výběr obrub a čoček, povrchových úprav 

3. Anatomická individuální úprava obrub 

4. Odborné zjištění individuálních centrovacích parametrů 

5. Vstupní kontrola obrub a čoček před sestavením 

6. Odborný zábrus čoček a sestavení brýlí 

7. Výstupní kontrola hotových brýlí – mechanická, estetická, optická 

8. Výdej brýlí s poučením o užívání, zajištěný servis 



 

 

Děkuji za pozornost. 

Ladislav Najman 


