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Brýlové čočky pro pohodové řízení
Jak mohou brýlové čočky ZEISS učinit jízdu méně stresující a více bezpečněj-

ší.
Řízení – mnozí ho prostě zbožňují, ovšem pro většinu z nás je to nutnost, kte-

rá nám dává vysoký stupeň nezávislosti. Nicméně studie ukázaly, že mnozí se při 
řízení cítí nejistě, napjatě a vystresovaně – zvláště za zhoršené viditelnosti: v deš-
ti, mlze či při zhoršených světelných podmínkách, ale i za svítání či stmívání. Při 
řízení je dobrá viditelnost pro bezpečnost a prevenci nehod naprosto zásadní. 
Je-li zhoršená, jsme dříve unaveni a reagujeme pomaleji. Co však řidiči k zajiš-
tění dobrého vidění skutečně potřebují? Jaké požadavky mají brýle pro řidiče 
v dnešní době splňovat? Společnost ZEISS se tomuto tématu věnovala velmi 
detailně. Zrodila se brýlová čočka DriveSafe. Jedná o plnohodnotnou brýlovou 
čočku pro každodenní celodenní použití. Nejde tedy pouze o specializovanou 
čočku do auta. 

 Zeiss proto přichází s řešením těchto situací pomocí Luminance Design® 
Technologie, která pracuje  s šířkou našich zornic a výrazně zlepšuje vidění a 
odhad vzdálenosti v popsaných situacích. 

 
Další nepří-

jemností se 
kterou se běž-
ně na silnicích 
setkáváme je 
oslnění pro-
tijedoucími 
auty. Dnes již 
mají moder-
ní auta svět-
la xenono-
vá či s LED 
technologií. 
V každém 

případě není nic příjemného pokud Vás takové auto, jedoucí proti Vám oslní. 
Tyto nové refl ektory vyzařují relativně hodně modrého světla na které je lidské 
oko citlivé zejména v noci a za zhoršených světelných podmínek. Nová brýlo-
vá čočka DriveSafe řeší tyto situace pomocí nové povrchové úpravy DuraVisi-
on® DriveSafe, 
která absor-
buje až 64%  
nepříjemného 
oslnění.  Byla 
vyvinuta spe-
ciálně pro ten-
to produkt. 

 Poslední 
situací, kte-
rou nová čoč-
ka zlepšuje, 
je dynamické 
střídání pohle-
dových vzdále-
ností u progresivních (multifokálních) čoček. Bylo zjištěno, že při řízení se 97 % 
času díváme do dálky na vozovku, 2 % času na přístrojovou desku a 1 % času do 
zpětných zrcátek. Většinu času tak sledujeme co se děje před námi, ale v průbě-
hu řízení musíme dynamicky měnit vzdálenosti a kontrolovat přístrojovou des-
ku a situaci za námi a kolem nás. To vyžaduje pružnou akomodaci (zaostřování), 
která se ve věku v rozmezí 35-40 let zhoršuje. Brýlová čočka DriveSafe poskytu-
je plynulé zaostřování na střední i dalekou vzdálenost pomocí optimalizace zón 
respektive jejich rozšířením. Výsledkem je brýlová čočka, která zaručuje příjem-
né střídání všech pohledových vzdáleností s minimálním horizontálním pohy-

bem hlavy. Tato 
čočka však také 
splňuje všechny 
požadavky pro 
běžnou celoden-
ní čočku. 

Carl ZEISS je 
progresivní fi rma, 
která vždy rea-
guje na aktuální 
požadavky svých 
zákazníků. Proto 
pečlivě sleduje 
všechny situa-
ce do kterých 
se dnes člověk 
dostává a snaží 

se poskytnout adekvátní řešení v podobě nové technologie, kterou použije pro 
své brýlové čočky. Čočka DriveSafe doplňuje široké portfolio značky a nabízí 
kvalitní a příjemné vidění pro každodenní používání. Brýlovou čočku DriveSafe 
najdete v nabídce Oční optiky Žilka v Jihlavě a Praze.
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