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Také máte někdy pocit, že za hor-
ších světelných podmínek klesá kva-
lita vašeho vidění? Není to jen pocit, 
ale realita, která zdaleka nemusí být 
způsobená nedostatkem světla. Potíže 
mohou vycházet z nesprávné korek-
ce zraku pro podmínky se sníženým 
osvětlením a také z poměrně nového 
poznatku očního lékařství, kde vědci 
změřili vliv rozkladu světla v očním 
systému pomocí Wavefront analý-
zy. Tento systém umožňuje měření 
lomivosti světelných paprsků ve více 
než 1500 místech oka během jedno-
ho okamžiku. Výsledkem je komplex-
ní obrázek o dioptriích celého očního 
systému. Potíž ovšem nastává s tím, 
jak vykorigovat data z tak obrovské-
ho množství měřicích bodů jedněmi 
brýlemi.

Vnímání lidského zraku při slabém 
světle nebo v noci se specifi cky liší 
od vidění ve dne. Změna se týká i 
dioptrické hodnoty. Řada lidí popi-
suje nedostatečnou zrakovou ostrost, 
snížený kontrast nebo zvýšenou cit-
livost na světlo při stmívání, ale také 
v mlze, za deště a v málo osvětlených 
místnostech, jako je například kino, 
divadlo, apod.

Vlivem nižší intenzity světla 
dochází ke zvětšování průměru zor-
nice, díky čemuž se do oka dostává 
více světelných paprsků. Zároveň se 
ale objevují významné optické vady 
(aberace vyšších řádů), které se při 
její menší velikosti (za světla) pro-
jevují pouze minimálně. Tyto vady 
nelze zcela běžnými vyšetřovacími 
postupy přesně zjistit.

Moderní oční optika a o� almolo-
gie toto řešení má. Je jím nový optic-
ký přístroj pro měření zraku tech-
nologií Wavefront analýzy, přístroj, 

který se rozšiřuje i na českém trhu 
v optikách pod označením DNEye 
Scanner.

Tento unikátní přístroj od známé 
německé značky Rodenstock umož-
ňuje provádět detailní měření a ana-
lýzu optického systému celého oka. 
Díky nové technologii vyšetření a 
následné výrobě brýlových čoček lze 
využít 100% zrakového potenciálu 
oka vidění za všech světelných pod-
mínek.

Pro komplexní analýzu optického 
systému je důležitá rozšířená zorni-
ce. DNEye Scanner měří za podmí-
nek nočního vidění i denního osvět-
lení celý rozsah, a to ve více jak 1000 
bodech. Na základě naměřených 
hodnot s přihlédnutím na velikost 
zornice je následně optimalizováno 
subjektivní měření dioptrií.

Díky takto získaným hodno-
tám lze propočítat hodnoty korek-
ce v každém bodě brýlové čočky a 
dosáhnout tak maximálního kom-
fortu nositelů brýlí. Takto optimali-
zované brýlové čočky mají pozitivní 
dopad na kvalitu života lidí, kteří v 
noci pracují, řídí, nebo se pravidel-
ně potýkají se špatnými světelnými 
podmínkami. 

Výsledkem jsou pak jedny brýle 
poskytující nejlepší možné vidění za 
různých podmínek osvětlení. Opti-
malizace DNEye přináší lidskému 
oku až o 20% ostřejší vidění a o 15% 
širší zorné pole, pokud DNEye Scan-
ner lidské oko vyhodnotí jako vhod-
né pro DNEye korekci.

Unikátní přístroj DNEye Scanner 
Rodenstock najdete pouze v Optice 
Látal na adreseStudentská 4, Žďár 
nad Sázavou (budova polikliniky).

Přijďte a uvidíte!
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Aktuálně velmi diskutovaným 
tématem ve Žďáře je dokoupení 
akcií distribuční společnosti SA� . 
Tím by se Žďár stal jediným vlast-
níkem. Zde jsou dvě reakce, které 
došly na adresu Žďárských novin. 

Dát 78 miliónů za něco, 
co nechybí?

14. března mne zaujal článek zve-
řejněný v iDNES s názvem „Žďár 
kupuje dodavatele tepla, chce kon-
trolovat jeho cenu“. Odhlédnu od 
faktu, že jako zastupitel se o výdaji 
ve výši 78 mil. Kč dozvídám z novin 
(ale, díky bohu za to), nemám žád-
nou ekonomickou rozvahu nebo 
výsledky natož znalecký posudek 
ocenění společnosti. Koaličních 
16 hlasů funguje, tak proč dávat 
informace nebo jednat s opozicí? 
Nezbývá mi tedy než svoje otázky a 
pochybnosti „nekompetentně“ sdě-
lovat a diskutovat prostřednictvím 
medií. 

Otázka č. 1: Co bude město kon-
trolovat na státem věcně usměrňo-
vané ceně tepla, a co kontrolovali 
zástupci města v uplynulých letech? 
Bránilo jim v tom Nové Město na 
Moravě, Velké Meziříčí a Dolní 
Rožínka? Dosud spolupracovali 24 
let, co se změnilo?

Otázka č. 2: Jaká je tržní cena 
společnosti? Bohužel neznám ani 
znaleckou cenu ani způsob oceně-
ní, proto mohu vycházet pouze ze 
skutečnosti, že stejných 38% akcií 
SA�  nabízelo Nové Město neú-
spěšně na volném trhu. V době eko-
nomického růstu a investičním boo-
mu tento výsledek něco znamená. 
Možná, že slova radního, poslance a 
člena představenstva SA�  a.s. pana 
Zlesáka (ANO 2011) pronesená v 
předvolební debatě a facebookové 
diskuzi, že zachraňovali společnost 
SA�  před insolvencí byla pravdivá. 
Potom ovšem nechápu cenu 78 mil. 
Kč, protože fi rma v insolvenci má 
obvykle cenu zápornou. 

Máme věřit řediteli SA�  panu 
Scheibovi, že „čistý zisk v posled-
ních letech se pohybuje mezi třemi 
a sedmi miliony korun“? Pokud ano, 
tak alespoň můžeme udělat zjedno-
dušenou úvahu o návratnosti inves-
tice, když cenu 78 mil. Kč vydělíme 
průměrnými 5 mil. Kč, dostaneme 
více než 15 let, než se městu inves-
tice vrátí. SA�  nevlastní dostateč-
nou kapacitu výroby tepla, které 
distribuuje a prodává! Soběstačnost 

ve výrobě tepla znamená další sta-
miliony investic do jeho zdroje.

Otázka č. 3: Má a umí město 
podnikat? Už dnes strategicky ří-
dí a odpovídá za 12 příspěvkových 
organizací. Má ještě distribuovat 
a prodávat teplo a telekomunikač-
ní služby? Umí a má vedení měs-
ta kapacitu na řízení a kontrolu 
akciové společnosti, když nejsou 
v pořádku základní veřejné služby 
jako sečení nebo zimní údržba?

V poslední době se stále častěji 
objevuje volání po alespoň „malých 
technických službách“, které podle 
některých vyřeší vše, co se dosud 
nedaří. SA�  by tak mohl být tou 
základnou, ale nemá kromě organi-
zační struktury nic pro vlastní čin-
nosti technických služeb (lidi, tech-
niku, technologii atd.) Po nákupu 
společnosti za 78 mil. Kč tedy 
odhadem další investice v řádu desí-
tek mil. Kč a problém se zadáváním 
veřejných zakázek a hospodářskou 
soutěží.

Jsme na konci dlouhé etapy hos-
podářského růstu, přesto do roz-
počtu 2019 bylo zapojeno 65 mil. 
Kč ze 100 miliónové rezervy měs-
ta, nefungují základní veřejné služ-
by, komunikace, chodníky a někte-
rý další majetek města je v tristním 
stavu. Potřebuje město a jeho oby-
vatelé utratit 78 mil. Kč za něco, 
co mu nikdy nechybělo a teplo ani 
internet nezlevní? 

Proč a pro koho tedy? Bez úpl-
ných informací, analýz a rozborů, 
které dají odpovědi na tyto a možná 
i další otázky, by bylo nezodpověd-
né zvednout ruku pro tento nákup.

 Jan Havlík
 (Autor je zastupitelem
  za Změna 2018)

Udržení příznivé 
ceny tepla je prioritou

Naše město má největší horkovod-
ní soustavu pro zásobování teplem na 
Vysočině. Velká část bytového fon-
du, městských, soukromých a státních 
budov je na ni napojena. Proto je pro 
vedení města nesmírně důležité, aby 
cena tepla z tohoto zdroje zůstala i 
nadále velmi příznivá. 

Jenom zdražení tepla z horkovo-
du na úroveň průměrné ceny v ČR 
by pro městský rozpočet znamena-
lo navýšení nákladů za teplo přes 
5 mil. Kč ročně. Znamenalo by to 
i značný zásah do rodinných roz-
počtů obyvatel a firem napojených 

Z vašich dopisů redakci

na horkovod. V konečném důsled-
ku by pak mohlo dojít k rozpadu 
horkovodní sítě. To by byla vel-
ká škoda, protože se jedná o zdroj 
vytápění, který nejméně zatěžuje 
životní prostředí v našem městě. 

Žďár do této chvíle vlastní při-
bližně 62 % akcií SATTu. Nové 
Město na Moravě, Velké Meziří-
čí a Dolní Rožínka vlastní zby-
lých 38 % akcií. V minulém roce 
se tato města rozhodla svůj podíl 
prodat na volném trhu za mini-
mální cenu přesahující 90 mil. Kč. 

Naštěstí pro Žďár se žádný soukro-
mý kupec nenašel a Žďár tak mohl 
podat nabídku dle svého znalecké-
ho posudku v hodnotě přibližně 
78 mil. Kč. 

Naše město se v minulosti nepro-
zíravě zbavilo velké části svého 
majetku vč. technických služeb. 
SATT se tak mimo jiné může stát 
dobrým odrazovým můstkem pro 
vznik malých technických služeb 
Žďáru.  Radek Zlesák
 (Autor je zastupitelem
  za ANO 2011)


