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 L E N K A   M I C H Á L KO VÁ

KV TINOVÁ VAZBA
  svatební    slavnostní    pohřební vazba    věnce  

smuteční vazba + stuhy s nápisy    dekorace    aranže  

 TELEFON: 775 208 285
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Po domluvě 
dodám po Jihlavě.
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Objekt se nachází na soukromém pozemku, 
který je střežen kamerovým systémem, 
možnost bezproblémového parkování v areálu.

TELEFON: 603 805 066, 775 208 285

E-MAIL: Lenka@memoriasro.com 

E-MAIL: Petr@memoriasro.com 
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ZPRACOVÁNÍ A VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 

JIHLAVA
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Vážení čtenáři,
jistě jste si všimli, že nejen internet, 

ale i nejrůznější časopisy jsou v po-
slední době plné článků o vidění. To je 
jistě chvályhodné. Já se dnes, ve svém 
příspěvku, zaměřím na zrakovou po-
hodu a ostrost vidění při řízení vozi-
dla.

Asi 80% informací je přijímáno zra-
kem. To platí ve zvýšené míře i za vo-
lantem. Dobré vidění například zaručuje správné a dostatečně rychlé přečtení do-
pravních značek a ukazatelů. Pomůže v okamžiku, kdy je třeba rychle reagovat na 
změnu dopravní situace. Dalším faktorem, který je obzvlášť důležitý při řízení vozi-
dla, je prostorové vidění. Pokud je řidič optimálně vykorigován a má dobře udělané 
brýle, či správné kontaktní čočky, pak můžeme říci, že získává optimální zrakovou 
orientaci. Včas rozeznává jiné účastníky dopravního provozu a dobře se mezi nimi 
orientuje. To může být rozhodující při jízdě v pruzích, ve složitých dopravních situ-
acích, kdy řidič musí zareagovat v čase mnohdy kratším než 2 vteřiny.

Schopnost vidění za volantem se objektivně zhoršuje při špatném počasí a v noci. 
Problémy s viděním za zhoršených světelných podmínek trápí přibližně polovinu 
lidí, kteří nosí dioptrické brýle a potíže často přiznávají i lidé bez diagnostikované 
dioptrické vady. Téměř polovina všech vážných dopravních nehod se stane v noci, 
ačkoliv je na silnici pouze dvacet procent aut. Pouze řidič, který vidí, neohrožuje své 
okolí, sám sebe a ani své spolucestující. Průzkumy provedené mezi řidiči říkají, že 
50% řídí bez vykorigování svého zraku. Řídit vozidlo s objektivní vadou zraku je 
však velké riziko. 

Jak vidí                   …  krátkozrací

…  dalekozrací

nebo s vážnějším postižením zraku

V praxi řidiči absolvují vyšetření očí při žádosti o řidičský průkaz a pak až v 65 
letech. To je ovšem naprosto nedostatečné. Je na odpovědnosti každého řidiče 
jak se vypořádá s tímto problémem.

V České republice má každý možnost si nechat změřit svůj zrak. Prostorové-
mu vidění se však věnuje minimum diagnostických pracovišť. Přitom 30% po-
pulace má s prostorovým viděním problém, který si neuvědomuje a dokonce 
významný počet osob ví, že vidí dvojitě. Ještě menší počet pracovišť se věnuje 
diagnostice a následnému řešení špatného vidění za zhoršených podmínek a 
v noci. Tyto odchylky mají na svědomí aberace vyšších řádů na rohovce. Tyto 
vady umí korigovat pouze asi 10 pracovišť. Patříme mezi ně v Praze již 5 let a v 
současné době i v Jihlavě. Zveme ty z vás, kteří máte nějaké výše uvedené pro-
blémy do naší oční optiky ke konzultaci a řešení vašeho problému.

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 29, 586 01 JIHLAVA, www.optik-zilka.cz


