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DVACET LET OČNÍHO STUDIA  pohledem zakladatele

B. I. G.  Biometric intelligent glasses

PROMĚNY NAŠICH STUDIÍ v čase

JAKÉ BRÝLE SE PRÁVĚ NOSÍ
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MasnáHl. nádraží

Česká

Tábor

4

2

Veveří 111, BRNO

vlastní parkovací místa
přímo v budově Platinium
zastávka Tábor

1

Moravské nám. 14, BRNO

vlastní parkovací místa
přímo v budově Rozmarýn
zastávka Česká

2

Nádražní 10, BRNO

parkovací místa 25 m
naproti optice přes koleje
zastávka Hlavní nádraží

3

Křenová 71, BRNO

vlastní parkovací místa
přímo v budově IFM
zastávka Masná

4

Pobočka HODONÍN, 
Štefáníkova 1

Parkování: Ul. Velkomoravská
150 m od optiky

VÁŽENÍ 
ZÁKAZNÍCI,

Právě držíte v rukou další číslo našeho časopisu, 
ve kterém vás seznamujeme s děním v našich 
Očních Studiích, aktuálními trendy, ale také 
technologickými novinkami v našem oboru. 
 
Toto vydání je ale přece jen speciální, letos totiž slavíme 
dvacetileté výročí. A proto zde tentokrát najdete i rozhovor 
se mnou, ve kterém se například dozvíte, jaké byly naše 
začátky, na co jsem nejvíce pyšný a spoustu dalšího. Dále 
si také budete moci porovnat, jak vypadaly naše prodejny 
před rekonstrukcemi a jak jsou vybaveny nyní. 
 
Abychom se ale nedrželi pouze jednoho tématu, dáme 
pánům tipy, jak si vybrat brýle podle vousů, dámám 
představíme nejžhavější novinky v brýlích a prozradíme 
vám, co jsou to biometrické inteligentní brýle a proč 
byste je měli chtít. 
 
Děkujeme vám za vaši přízeň a podporu a těšíme  
se na viděnou v našich prodejnách!

Váš Aleš Žejdl a kolektiv
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Čas myslet ve velkém 
V současnosti jsou téměř všechny 
progresivní brýlové čočky vyráběny 
na základě parametrů ze schema-
tického modelu redukovaného oka, 
a jsou tedy vhodné pouze pro velice 
úzký okruh nositelů brýlí (redukovaný 
model oka odpovídá pouhým 2 % 
všech očí na světě). V důsledku toho 
až 98 % všech nositelů progresivních 
brýlových čoček na celém světě neno-
sí brýle, které by přesně vyhovovaly 

B. I. G.

Jestliže zkombinujeme různé standardní para-
metry získané z redukovaného modelu oka, vý-
sledek bude vyhovovat pouhým 2 % všech očí.

Nastal čas rozloučit se 
s omezeným viděním. 
Díky novým progre-

sivním čočkám B. I. G. můžete 
konečně získat dokonalý 
obraz. B. I. G. („Biometric Inte-
lligent Glasses“) jsou zhotove-
ny na základě biometrických 
hodnot vašich očí. Reflektují 
periferní i centrální subsysté-
my lidského zraku. Přečtete si 
více o tom, jak fungují.

zrakovým nárokům jejich očí. Je nej-
vyšší čas opustit tento starý způsob 
myšlení. Nastal čas myslet ve velkém, 
čas pro B. I. G. .

B. I. G. = BIOMETRIC INTELLI-
GENT GLASSES™ 
Jsou první vysoce precizní progresivní 
brýlové čočky vyrobené na základě 
kompletního biometrického modelu 
oka. Biometrický model zahrnuje jak 
délku oka, tak i optickou mohutnost 
a tloušťku rohovky, hloubku před-
ní komory oka, velikost zornice za 
fotopických i mezopických světelných 
podmínek, optickou mohutnost oční 
čočky, délku sklivce a pozici optic-

kého středu oka individuálně pro 
každé oko zvlášť. Naměřená biomet-
rická data z DNEye® Scanneru jsou 
následně digitálně přenášena přímo 
do technologie výroby firmy Roden-
stock. Brýlové čočky jsou vyrobené 
s přesností na mikrometr a reflektují 
veškeré individuální parametry oka 
konkrétního klienta. 

Až o 40 % širší zorné pole na 
střední a blízkou vzdálenost 
Díky zohlednění individuálních para-
metrů získává nositel brýlí nejostřejší 
možné vidění nejen při pohledu do 
dálky, na střední vzdálenost a do blíz-
ka, ale také při pohledu v libovolném 
úhlu v periferních oblastech. Zorné 
pole pro střední a blízkou vzdálenost 
může být až o 40 % širší než s běžný-
mi multifokálními brýlovými čočkami.

Lidský zrak je tvořen dvěma 
subsystémy: centrálním a peri-
ferním viděním 
Náš zrakový systém se skládá ze dvou 
subsystémů, které souběžně spolu-
pracují s naším mozkem. Jedná se 
o centrální a periferní vidění. Periferní 
vidění slouží k orientaci a detekování 
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zaznamenalo 
vyšší pohodlí*

uvedlo lepší 
kontrastní vidění*

udalo lepší vidění 
za soumraku*

pocítilo ostřejší 
vidění než dříve *

se adaptovalo kratší 
dobu na nové brýle**

88%

84%

80%

92%

87%

pohybu v našem blízkém okolí. Cent-
rální vidění zaostřuje na body zájmu, 
které určí náš mozek nezávisle na 
tom, v jaké se nacházejí vzdálenosti. 
Na základě takto získávaných vizuál-
ních vjemů pak mozek vyhodnotí ade-
kvátní způsob reakce. Brýlové čočky 
B. I. G. respektují periferní i centrální 
zrakové oblasti a podporují vidění 
v jakémkoliv úhlu.

Každé oko je originál 
Délka oka a jeho tvar jsou stejně 
jedinečné jako člověk sám. Podobně 
se různí i umístění bodu tzv. nejos-
třejšího vidění. Pro zajištění ostrého 
vidění je tedy nutné umět brýlovou 
čočku vypočítat na základě přesných 
dat naměřených u konkrétního oka. 
Brýlové čočky B. I. G. toto splňují. 
 
*Běžné progresivní brýlové čočky se 
vyrábí na základě údajů z redukova-
ného (schematického) modelu oka 

a neodpovídají tak požadavkům oka 
individuálního. Schematický model 
redukovaného oka využívá průměr-
ných parametrů: délky oka, jejíž hod-
nota odpovídá pouhým 14 % nosi-
telů, sférická mohutnost rohovky 27 
%, astigmatická mohutnost rohovky 
16 % a hloubka přední komory oka 
25 % očí. Jestliže zkombinujeme tyto 
standardní hodnoty, bude výsled-
ný model představovat pouhé 2 % 
všech očí na světě. B.I.G. BIOMETRIC 
INTELLIGENT GLASSES™ tento starý 
model překonávají.

Dle švýcarské studie s 283 
respondenty, z nichž 90 % 
již dříve nosilo brýle, uvedla 
převážná část respondentů*, 
že s brýlovými čočkami B.I.G. 
BIOMETRIC INTELLIGENT GLA-
SSES™ pociťují znatelné zlepše-
ní ve vícero aspektech vidění.**

Ostřejší vidění

Vyšší kontrast

Lepší součinnost 
mozku a zrakových 
orgánů

Rychlejší adaptace

Zrakové pohodlí

Neomezené vidění

Jedním slovem  
B. I. G. 

BIOMETRIC 
INTELLIGENT 

GLASSES
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Vousy jsou v popředí 
zájmu již několik 
sezón. Rozhlédneme-

-li se kolem sebe, je jasné, že 
být vousáčem je teď prostě 
IN. Nošení plnovousu či 
strniště může mít spoustu 
výhod, jednou z nich je 
například i to, že vhodným 
tvarem vousů se dají potla-
čit, či vyzdvihnout určité 
rysy tváře. 
 
Jak je to ale s tvarem brýlí 
a vousy? Dají se vybrat 
brýle ke konkrétnímu typu 
plnovousu? A když ano, jak 
nešlápnout vedle?  
 
Sepsali jsme pro vás pár obec-
ných rad, které by se vám při 
vybírání brýlí mohly hodit.

VYBERTE SI BRÝLE  
podle vousů!

OVÁLNÝ 
OBLIČEJ
 
Máte štěstí, protože vám sluší všechny 
úpravy vousů. Můžete nosit strniště 
i delší huňatý plnovous. Podobně je 
to i s tvarem brýlí. Ať už si nasadíte 
kulaté, či hranaté, budou vám sedět, 
a to bez ohledu na tvar vousů, který 
zrovna nosíte. Aktuální trend je na-
kloněn obroučkám v oblých tvarech. 
Zkuste nasadit třeba pilotky, jsou 
nadčasové a přitom originální. Zda 
zvolíte kovové, nebo plastové, záleží 
čistě na vás. 

Model Bogner 62001/4675

PILOTKY

Aktuální trend  
je nakloněn obroučkám 
v oblých tvarech. 
Zkuste nasadit třeba 
pilotky, jsou nadčasové 
a přitom originální.“

Přečtěte si  článek online:
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ČTVERCOVÝ 
OBLIČEJ

KULATÝ 
OBLIČEJ

 
Výrazné čelisti jsou vaše přednost! 
Působí mužně, tak proč je zakrý-
vat. Ostříhejte si vousy nakrátko 
a o oholte si ostré linie. Brýle 
volte kulaté či oválné, tím vyvážíte 
a zjemníte ostré rysy obličeje. Po-
kud sáhnete po oválech, prodloužíte 
a zvýrazníte jimi horní část obličeje, 
která lehce odvede pozornost od 
ostře řezaných čelistí. 

 
Pokud jde o tvar plnovousu, snažte 
se obličej opticky prodloužit a zostřit 
oholením vousů nakrátko po stranách, 
a naopak na bradě je ponechejte delší. 
Vyzkoušejte hranaté tvary brýlí, ty při-
táhnou pozornost k horní části obličeje 
a opticky zmírní kulatou linii. Pokud 
vaše srdce přece jen touží po kulatých 
brýlích, můžete vyzkoušet nějaké 
s jemnou obroučkou, po oválech ale 
raději nesahejte. Slušet vám také bude 
klasika jako například „wayfarer“.

Model Blac Lonesome BR02 carbon

Silhouette SPX 2927 4560

Vyzkoušejte 
hranaté tvary brýlí,  
ty přitáhnou pozornost 
k horní části obličeje.“

Brýle volte kulaté 
či oválné, tím vyvážíte 
a zjemníte ostré rysy 
obličeje.“

KULATÉ

HRANATÉ
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DLOUHÝ 
OBLIČEJ
 
Vytvořte dojem souměrného obličeje 
tím, že si necháte narůst plnovous, 
který bude mít kratší vousy na bradě 
a mírně delší po stranách. Přikloňte 
se spíše k obrubám, které nejsou 
příliš hluboké, ideálně se zdůrazně-
ným horním okrajem, který přitáhne 
pozornost a celkově dotvoří har-
monický dojem. Vyhněte se malým 
kulatým tvarům. A dbejte na to, aby 
měly vybrané brýle správnou šířku 
v horizontální linii. Příliš malé brýle 
by dlouhý obličej ještě zdůraznily. 
Správnou velikost brýlí poznáte podle 
toho, že při jejich nasazení jsou po 
stranách v úrovni spánků. Stranice 
obličej příliš nepřesahují ani se do 
spánků nezarývají. 

Ať už jste majitelem plnovousu, strniště, nebo 
nosíte hladkou tvář, u nás na pobočkách vám 
rádi s výběrem poradíme. Brýle jsou zásadním 
módním doplňkem a jejich výběru byste měli vě-
novat patřičnou pozornost.

Přijďte si k nám pro ty pravé, 
ve kterých budete nejen skvěle 
vypadat, ale také se skvěle cítit!

Správnou velikost 
brýlí poznáte podle 
toho, že při jejich 
nasazení jsou  

po stranách v úrovni 
spánků. Stranice obličej 
příliš nepřesahují ani  
se do spánků nezarývají.“ 

Xavier Garcia Salva 02

S VÝRAZNÝM HORNÍM OKRAJEM
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DVACET LET OČNÍHO STUDIA 
pohledem Aleše Žejdla

U  kulatých výročí bývá 
zvykem bilancovat, 
hodnotit, vzpomí-

nat. Jak na dvacet let mezi 
brýlemi vzpomíná samotný 
zakladatel Aleš Žejdl, si 
můžete přečíst v našem 
krátkém rozhovoru.

První pobočku jsi otevřel před 
20 lety. Vzpomínáš si ještě na 
první den? 
Otevřeli jsme v Hodoníně v úterý 22. 
srpna 2000. Byl to krásný letní den 
a naše tržba byla asi 1000 korun. 

Pamatuješ si, jaké brýle byly 
tenkrát v kurzu? 
Pamatuju. V té době se nosily kovové 
brýle, úzké, obdélníkové. Čím užší, tím 
lepší. A chvíli poté přišly do módy plasty. 

 Na začátku jsme 
byli ve firmě jen tři 
a muselo se všechno 
zvládnout. Dnes už si 
práci rozděluje o hodně 
větší tým.

Co bylo v úplných počátcích 
nejtěžší? 
Důležité bylo dodat si odvahu a jít 
do toho. Člověk hodně přemýšlel, co 
všechno se může stát, kdyby se něco 
nepovedlo. A všechno bylo časově 
náročné. Práci jsem věnoval i 15 hodin 
denně, aby se všechno stihlo. Na začát-
ku jsme byli ve firmě jen tři a muselo 
se všechno zvládnout. Dnes už si práci 
rozděluje o hodně větší tým.

A kolik vlastně tým Očního 
studia čítá optiků a optometris-
tů? Je s vámi někdo celou dobu 
působení? 
Katka z hodonínské pobočky je 
s námi od začátku. Je to náš služebně 
nejstarší zaměstnanec. A pak některé 
kolegyně, které jsou dnes na pobočce 
Platinium, jsou u nás kolem 17 let. 
Teď je nás 38, ale náš tým se neustále 

rozrůstá. A rozrůstají se i rodiny na-
šich optiků. Nedávno jsme počítali, že 
za dobu od našich začátků přibylo do 
rodin zaměstnanců 35 dětí. To je taky 
krásné číslo. 

Co osobně považuješ za největší 
milník v historii Očního Studia? 
Je těžké vybrat konkrétní událost. 
Firmu budujeme krok po kroku. 
Významným milníkem ale rozhodně 
bylo otevření pobočky Platinium. 
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Díky vám se podařilo ve veřejné sbírce vybrat

Spousta lidí mě od tohoto plánu od-
razovala. Strašili, že je na špatném 
místě a nebude to fungovat. Ale ono 
to funguje. My jsme z této pobočky 
udělali naši vlajkovou loď a je to 
největší optika v Česku. 

A na co jsi hrdý? Co se povedlo? 
Myslím, že se nám povedlo vybudovat 
značku. Lidé nás znají, věří v kvalitu 
naší práce. Žejdl je prostě součástí 
Brna. Jsem také rád za náš stabilní 
a přátelský kolektiv. Jsme dobrý tým. 
Úplně čerstvá věc, na kterou jsem 
opravdu hrdý, je to, že jsme se stmelili 
a pomohli našemu kolegovi Michalu 
Marcínovi. Michal má od narození 
postižené nohy a nyní potřeboval 
nový typ invalidního vozíčku, který 
pojišťovny nehradí. Uspořádali jsme 
tedy sbírku, mluvili o ní, kde se dalo 
a nakonec se podařilo cílové sumy 
262 000 Kč nejen dosáhnout, ale 
dokonce ji i překročit zhruba za 
jeden měsíc! Tímto děkuji nejen 
všem kolegům, kteří pomáhali, ale 
také našim úžasným zákazníkům 
a obchodním partnerům, kteří na 
sbírku přispěli. My jako Oční Studio 
jsme nezůstali jen u morální podpo-
ry, samozřejmě jsme se také podíleli 
finančně a jsem za to moc rád. Taková 
pomoc mi dává smysl.

Dvě dekády už jsou dlouhá 
doba. Byly i nějaké krize? 
Samozřejmě byla spousta malých 
krizí, pořád se něco děje a musí řešit. 
Vždycky jsem tvrdil, že nejvíc nám 
paseku nadělala politika, přesněji 
nečekané nápady politiků, jako byla 
například v roce 2013 změna DPH 
nebo nedávné zavedení EET. To jsou 
věci, které neovlivníme, ale musíme 
na ně reagovat. Ale to jsem netušil, co 
přijde na jaře letošního roku...

Ano, karanténa jistě nebyla nic 
příjemného. Jak jste toto nároč-
né období ustáli? 
Optiky zůstaly podobně jako napří-
klad lékárny otevřeny. Trochu jsme 
omezili pracovní dobu jednotlivých 
poboček, ale fungovali jsme, vždyť 
dobře vidět je nutnost. Samozřejmě 
jsme přijali opatření, abychom ochrá-
nili zdraví nejen našich zákazníků, ale 
také naše. Bylo to náročné období a já 
jsem moc vděčný za zaměstnance, 
kteří pracovali jako jeden tým a spo-
lečně jsme to díky tomu zvládli. 

Pociťujete dopady pandemie 
i v této době? 
Stále dbáme na bezpečí našich 
zákazníků i zaměstnanců. Na mysli 
mám například pravidelnou dezinfek-
ci na všech prodejnách, dodržování 
rozestupů a tak dále. Kvůli koronaviru 
jsme vlastně ani neoslavili naše dva-
cetileté výročí. 

A budete kulatiny tedy nějak 
slavit? 
Hromadným akcím doba nepřeje. 
Rozhodli jsme se proto, že uspořá-
dáme několik speciálních slevových 
akcí, nějaké již proběhly před prázd-
ninami a na podzim bychom na ně 
chtěli navázat. Ale jinak narozeniny 
oslavíme hlavně kvalitní prací, vyba-
víme obchody další novou techni-
kou, abychom byli stále na špici a šli 
s dobou.  

Co tě osobně na práci nejvíce 
baví? 
Těší mě, když člověk, který k nám 
přijde, odchází spokojený a opravdu 
dobře vidí. Že jsme mu pomohli nejen 
zlepšit zrak, ale třeba i změnit image. 
Mám rád osobní přístup a lokálnost. 
Stále se cítím jako živnostník, ne jako 
podnikatel. Nemám potřeby budo-
vat anonymní řetězec se stovkami 
zaměstnanců. Chci je znát a chci znát 
i naše zákazníky. Těší mě i úsměvy 
zaměstnanců, když vidím, že jsou u nás 
spokojení. 

Co Očnímu Studiu k jeho kulati-
nám přeješ? 
Moje největší přání je, aby nás to bavilo 
i za dalších 20 let. A taky abych u toho 
byl osobně i já. Aby nás značka Oční 
Studio Aleš Žejdl přežila. Vytrvala a byla 
známkou kvality.

262 000 Kč

DĚKUJEME!!!
na nový vozíček pro našeho kolegu.

 
Více informací o sbírce na našich 

webových stránkách

www.ocnistudio.cz
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Proměny našich 
Studií v čase

DŘÍVE

DŘÍVE

NYNÍ

NYNÍ

KŘENOVÁ

NÁDRAŽNÍ
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DŘÍVE

VEVEŘÍ

HODONÍN

NYNÍ

DŘÍVE

NYNÍ
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Jsme tady už dvacet let.  
A jedeme dál!

Už dvě dekády se 
staráme o zrak i image 
Brňanů. Právě letos 

slavíme dvacetileté výročí 
našeho působení. A rozhod-
ně nekončíme. Budoucnost 
vidíme jasně. Rádi bychom 
tu pro vás byli i nadále. Mini-
málně dalších dvacet let. 

Chceme pokračovat v naší kva-
litní práci, jít s dobou, sledovat 
aktuální trendy i technologické 
novinky, vybavovat naše optiky 
nejmodernějšími přístroji. Prostě 
být stále „IN“ a přitom nezapo-
menout na osobní přístup.  

Oční Studia jsou vybavena nejmodernější technikou.

Během dvou desetiletí se jedna optika 
rozrostla o další čtyři pobočky a náš 
tým profesionálních optometristů 
a optiků nyní tvoří třicet osm lidí. 
Naše pobočky nabízejí přes 12 000 
slunečních a dioptrických brýlí, dále 
kontaktní čočky a příslušenství k nim, 
lupy, dalekohledy… Zkrátka vše, co 
souvisí s dobrým viděním. 
 
Máme online rezervační systém ob-
jednání na měření zraku, dětské kout-

ky, klimatizaci na všech pobočkách 
i parkovací místa pro naše zákazníky. 
Naši zaměstnanci se pravidelně školí, 
umíme vyšetřit barvocit i prizmatické 
dioptrie, pracujeme s nejmoder-
nějším DNEye očním scannerem, 
využíváme metodu 3D vyšetření 
zraku. Jezdíme na veletrhy, orientu-
jeme se v módních i technologických 
novinkách, poradíme si s vyšetřením 
v angličtině.  
 
To, abychom tzv. nezamrzli, nás 
stojí hodně úsilí a času. Proto jsme 
rádi, když to ocení ti, pro které to 
děláme – vy, naši zákazníci. To, že 
jste u nás spokojení již dvacet let, je 
pro nás ten pravý důvod k oslavám. 

Moderní optiky 
v Brně  

a Hodoníně 
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Jsme moderní optikou a jméno Aleš 
Žejdl se stalo obchodní značkou, 
která v Brně něco znamená. Řečeno 
slovy jedné naší zákaznice: „Nošení 
brýlí měníme na přednost a vyšet-
ření zraku je u nás zážitek.“ 

Optika v době koronaviru 
Současná situace bohužel nepřeje 
hromadným akcím, takže jsme naše 
kulatiny nemohli oslavit společně 
s vámi, našimi klienty. Letos jsme 
se museli vzdát i naší pravidelné 
prodejní výstavy brýlí. Místo ní jsme 
vám však nabídli několik slevových 
akcí, na které budeme navazovat.  
 

DĚKUJEME 
ZA VAŠI  
PŘÍZEŇ  

A DŮVĚRU 

Klademe velký důraz na zdraví 
našich klientů i zaměstnanců, takže 
prioritou je pro nás přísné dodržo-
vání všech hygienických a bezpeč-
nostních opatření.  
Brýle a péče o zrak nás stále baví 
a těší nás. Naše narozeniny chceme 
oslavit kvalitní prací a nezapome-
neme ani na nové technologie, 
abychom vám stále mohli dopřát 
to nejlepší. Snažíme se, aby znač-
ka Oční Studio Aleše Žejdla byla 
i nadále zárukou kvality, a to i za 
dalších dvacet let.

Chcete i vy vidět jasně? 
Přijďte na některou z našich 

poboček nebo se rovnou 
objednejte na vyšetření.

Orlando Bloom
#BOSSeyewear

Orlando Bloom
#BOSSeyewear
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Jaké brýle  
se právě nosí

Kdo sleduje trendy ze 
světa oční optiky 
opravdu pozorně, 

mohl si všimnout, že se 
kulaté brýle objevují 
v nabídce módních značek 
stále častěji. Jemný kulatý 
design se stal horkým 
trendem a vypadá to, že 
jeho popularita ještě pár 
sezón vydrží.

Kulaté brýle jsou k dostání 
v kovovém nebo acetátovém 
provedení, náročnější nositelé 
ocení vzhled z ušlechtilých kovů 
a kombinaci více materiálů. Kula-
té brýle tu byly, jsou a budou, co 
ale stojí za jejich popularitou?

Moderní kulaté brýle 
Nyní jsme svědky nové generace 
kulatých brýlí, které jsou mladistvější 
a stylovější než kdy dřív, a to pře-
devším díky novým technologiím, 
inovativním materiálům a barevným 
kombinacím.  
 
Svým nositelům dodávají nový, svěží 
vzhled. Působí umělecky a bohémsky, 
zjemňují ostré rysy a přísný výraz 
tváře. V kulatých brýlích vypadá každý 
přátelštěji a přístupněji než v těch 
hranatých. Navíc korespondují se sou-
časnými trendy hipsterů a bohémů. 
 
I když k vidění jsou hlavně kulaté tva-
ry, neznamená to, že ty hranaté jsou 
úplně out. Opak je pravdou, například 
oversized čtvercové rámy patří mezi 
poslední hity z nových kolekcí. 
 

Jako vždy ale platí, že nejlepší je 
nechat si poradit od odborníků. Ně-
komu sluší brýle kulaté a nenápadné, 
jinému pravý opak. Ideální variantou 
pak je, když máte několik odlišných 
modelů brýlí, které můžete podle 
nálady a příležitosti střídat.

Velký výběr kulatých i hranatých 
V našich Očních Studiích si můžete 
vybírat z více než 12 000 brýlí. Při 
výběru tedy určitě oceníte pomoc od 
zkušených optiků a optometristů, kte-
ří se orientují v posledních trendech 
a zároveň dokáží odhadnout, jaké 
brýle na váš obličej sednou nejlépe.

Přijďte se přesvědčit. 
Těšíme se na vás! 
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Na co se zaměřit při 
koupi dioptrických 
sportovních brýlí?

Ostrý zrak je důležitý 
u každé sportovní ak-
tivity. Potřebujete-li 

si k dokonalému vidění do-
pomoci dioptriemi, máte dvě 
možnosti – buď kontaktní 
čočky, které ovšem nemusí 
být vhodné pro každého, 
nebo kvalitní sportovní di-
optrické brýle.  
 
Správně vybrané sportovní 
brýle zajistí ostré a pohodlné 
vidění, které má velký vliv 
na podaný výkon.  
 
Jejich výběr by se proto 
neměl podceňovat. Navíc 
kvalitní brýle mohou sloužit 
i mnoho let. Na co se tedy 
zaměřit při jejich výběru? 

S klipem, nebo bez? 
V současné době lze zvolit buď brýle 
s dioptrickým klipem, který se vloží 
z vnitřní strany brýlí (za nedioptrické 
barevné zorníky), nebo vybrat brýle pří-
mo s dioptrickými barevnými zorníky, 
v takovém případě již dioptrický klip 
nepotřebujete. Obě varianty mají svá 
pro a proti. Správnou volbu ovlivňuje 
více faktorů (počet dioptrií, typ oční 
vady, druh sportu…), proto je nejlepší 
probrat vše se zkušeným optikem.

Jakou barvu brýlových čoček? 
Barva zorníků (brýlových čoček) může 
být různá, přičemž právě u sportů často 
hraje zásadní roli. Na vysokohorskou 
turistiku zvolíte brýle se zrcadlovou 
úpravou a velmi nízkou propustností 
pro světlo (okolo 5 %), hledáte-li však 
brýle na kolo do pošmourného počasí, 
vyberete ty s lehce nažloutlým či oran-

žovým zabarvením, které zvýší kontrast 
a rozjasní obraz. Speciální odstíny se vy-
rábí také na golf, tenis či na vodní sporty 
(zde se vyplatí vybrat brýle polarizační, 
které odruší odlesky od vodní hladiny). 
Každý výrobce nabízí škálu svých vlast-
ních barev s doporučeným použitím, 
opět platí, že opravdový odborník vám 
poradí s výběrem.

Bezpečnost nade vše 
Ochrana očí by měla být u sportu prio-
ritou. Dnes nabízejí v podstatě všechny 
sportovní brýle ochranu proti UV záření 
a také ochranu proti úrazu (nárazu). 
Odolnost materiálu, ze kterých jsou brý-
le i brýlové čočky vyrobené, by vás tedy 
měla zajímat. Čím odolnější, tím lepší. 
U sportovních brýlí je také důležitý 
komfort nošení. I proto mívají nastavi-
telné protiskluzové nosníky a stranice.

I styl hraje roli 
Sportovní brýle jsou k dostání v mnoha 
různých provedeních a stylech. Promy-
slete si, zda se k vám vybraný model 
brýlí hodí a využijete ho. 

Používat je můžete po celý rok 
Pokud máte pocit, že sezóna sportov-
ních brýlí je již letos za námi, nenechte 
se mýlit. Správně vybrané sportovní 
brýle naleznou využití po celý kalen-
dářní rok, na podzim při vycházkách či 
projížďce na kole, v zimě na běžkách, 
bruslích nebo při vysokohorské turi-
stice. Navíc u většiny modelů můžete 
měnit barvy zorníků, a tím jejich využití 
rozšířit o další aktivity.

Nezapomeňte, že kvalitní spor-
tovní brýle jsou vyrobené tak, 
aby nabídly vysoký komfort 
a neomezený pohyb. V ideálním 
případě jde pohodlí při sportu 
ruku v ruce s ostrým viděním. 

Přijďte se při výběru 
sportovních brýlí 
poradit k nám na 

pobočku Nádražní 10 
nebo Veveří 111, jsme 

tu pro vás. 
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533 133 237 
725 437 152 
brno2@ocnistudio.cz

Po–Pá: 8:30 – 19:00 
So: 9:00 – 12:00

VEVEŘÍ 111, BRNO 
P  administrativní budova Platinium

515 537 359 
725 437 154 
brno4@ocnistudio.cz

Po–Pá: 9:00 – 18:00

MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 14, BRNO
P  administrativní budova Rozmarýn

542 216 201 
724 219 181 
brno@ocnistudio.cz

Po–Pá: 8:30 – 19:00 
So: 9:00 – 12:00

NÁDRAŽNÍ 10, BRNO 
P  centrum města vedle CK Čedok

518 342 499 
725 437 150 
hodonin@ocnistudio.cz

Po–Pá: 8:00 – 18:00 
So: 9:00 – 12:00

ŠTEFÁNIKOVA 1, HODONÍN
P  světelná křižovatka Štefánikovy a Národní tř.

543 213 209 
725 437 153 
brno3@ocnistudio.cz

Po–Pá: 8:30 – 18:00

Zde také služby oční ambulance

KŘENOVÁ 71, BRNO
     přímo v budově IFMP

*

www.ocnistudio.cz

Objednejte se  
na moderní 3D 
vyšetření zraku!


