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Dalekohledové brýle patří mezi klasické optické zvětšující pomůcky a často se s nimi 
setkáváme u dětí ve školách pro zrakové postižené. U nás byl dosud dostupný pouze jeden 
typ dalekohledových brýlí, který dodávala firma Carl Zeiss v Jeně a které vycházejí z kon-
strukce Moritze von Rohra na principu holandského neboli Galileiho dalekohledu. Tento 
systém umožňuje zvětšení do dálky 2,2x, v praxi se používá zvětšení l,8x. Do blízka při 
použití předsádkových čoček je možno prakticky dosáhnout devíti až desetinásobného 
zvětšení. V zahraničí se též používají dalekohledové brýle zkonstruované na principu 
Keplerova dalekohledu, které poskytují větší zvětšení (do dálky 3,8x) a umožňují větší 
pracovní vzdálenost do blízka - například při desetinásobném zvětšení činí tato vzdálenost 
15,5 cm, zatímco u Galileiho systému je to 4 cm. Jedinou nevýhodou je zde užší zorné 
pole, přesto se tento typ také prosazuje do praxe. 

Největším nedostatkem dalekohledových brýlí je výrazné koncentrické zúžení zorného 
pole, které dosahuje zhruba 15° a prakticky znemožňuje, aby se člověk s nasazenými dale-
kohledovými brýlemi orientoval v prostoru při chůzi. Při pohybu člověk vždy preferuje 
dobré zorné pole s normální lokalizací předmětů před lepší centrální zrakovou ostrostí. 
Mnohem bezpečněji se pohybuje pacient s visem 1/50 (což je praktická nevidomost) a 
normálním zorným polem, než pacient se zorným polem zúženým pod 20°, byť by měl 
centrální zrakovou ostrost 5/5. Náhlé zúžení zorného pole při nasazení dalekohledových 
brýlí je pro pacienta krutější, než pozvolné zužování při některých chronických očních 
chorobách, např. pigmentové degeneraci sítnice nebo glaukomu, kdy pacient během let 
nabude schopnosti do určité míry kompenzovat ztrátu zorného pole natáčením očí a 
trupu. Kromě toho při pohledu dalekohledovými brýlemi se zdají předměty příliš velké a 
příliš blízké, což působí zdání jejich rychlého pohybu v zorném poli při pohybech hlavou. 
Připočteme-li k tomu ještě nepohodlí způsobené značnou vahou dalekohledových brýlí a 
faktor estetický - jejich nápadnost vyplývá z toho, že použití dalekohledových brýlí pro 
běžné nošení na veřejnosti, na ulici, ve společnosti apod. nepřichází v úvahu. 

Dalekohledové brýle zlepšují zrakovou ostrost zvětšením obrazu. Předepisují se lidem s 
trvale sníženou zrakovou ostrostí, t.j. osobám slabozrakým. Slabozraký je ten, kdo žádným 
z obou očí ani s optimální běžnou brýlovou korekcí nevidí více než 5/20, ale lépe než 
2,5/50. Pacienti s visem horším než slabozrakost, ale lepším než vnímání pohybu před 
okem s jistou projekcí světla spadají do kategorie praktické nevidomosti neboli zbytků 
zraku. Člověk, který není s to lokalizovat zdroj světla, čili chybí mu světelná projekce, je 
hodnocen jako nevidomý. 

Podle našich zkušeností jsou dalekohledové brýle vhodné pro pacienty s těžší slabozra-
kostí až tzv. lepším zbytkem zraku, tj. zhruba od visu 5/35-50 do 1/50. Pacienti s lehčí sla-
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bozrakostí dalekohledové brýle nepoužívají, neboť malé zvětšení do dálky nekompenzuje 
nepohodlí spojené s jejich nošením a do blízka tito lehce slabozrací jsou zpravidla schopni 
číst běžné písmo, byť i za cenu velkého přiblížení, bez optiky, event. s běžnou korekcí. U 
pacientů s malým zbytkem zraku již zase zvětšení obrazu nepřináší žádný užitek, neboť je 
prakticky stejně nevýhodné, rozezná-li prsty z 20 nebo 10 cm, a do blízka zvětšení není 
dostatečné k rozeznání běžného písma. 

Z námi sledovaných cca 300 uživatelů dalekohledových brýlí jich zhruba 2 5 % spadá do 
kategorie zbytků zraku, ostatní jsou slabozrací. Průměrná zraková ostrost všech uživatelů 
dalekohledových brýlí činí s optimální běžnou korekcí do dálky 4,5/50 /0,09/. 

Dalekohledové brýle užívá tedy pacient pouze v klidu, kdy se uvedené negativní faktory 
tolik neuplatňují , a to jednak na dálku a jednak - s použitím předsádkových čoček - do 
blízka. Jak již bylo řečeno, u nás používané dalekohledové brýle poskytují na dálku 
zvětšení pouze l,8x, což není mnoho. V praxi to znamená zlepšení zrakové ostrosti o 
necelé dvě řádky na optotypu. U našeho souboru 300 pacientů s průměrným visem do 
dálky 4,5/50 s běžnou korekcí, činila průměrná zraková ostrost s dalekohledovými brýlemi 
5/35. D o dálky proto používá dalekohledové brýle jen určitá část zrakově postižených s 
visem do dálky kolem 5/50, - 5/35, pro něž je zlepšení o dvě řádky v této oblasti významné. 
Používají dalekohledové brýle zejména při sledování televize, ve škole na tabuli, v kině, v 
divadle. 

Jiná je situace při použití dalekohledových brýlí do blízka. S předsádkovými čočkami 
zde můžeme dosáhnout zhruba až devítinásobného zvětšení (s predsádkou + 20,0), což 
umožňuje výrazné zlepšení rozlišovací schopnosti. Naši pacienti používající dalekohledo-
vé brýle mají p růměrnou zrakovou ostrost do blízka s optimální brýlovou korekcí J.č.9 a 
to nikoliv ze standardní vzdálenosti 30 cm, nýbrž s přiblížením na optimální vzdálenost. 
Velikost běžného knižního tisku lze přirovnat Jägrovu optotypu č. 5, což znamená, že tito 
zrakově postižení nejsou schopni s běžnou korekcí ani s největším přiblížením číst knihy a 
časopisy. S dalekohledovými brýlemi dosahují naši zrakově postižení pacienti p růměrné 
zrakové ostrosti do blízka J.č. 3-4, což dostačuje ke zvládnutí čtení valné většiny knih a pe-
riodik. 

Dalekohledové brýle předepisujeme zrakově postiženým dětem - především žákům škol 
pro zrakově postižené - nejčastěji ve 3. třídě ZŠ, tj. ve věku 8 - 9 let. U mladších dětí se 
aplikace těchto brýlí neosvědčila, neboť zrakové nároky v prvních dvou třídách ZŠ nejsou 
ještě tak veliké a děti tudíž ještě neocení výhody dalekohledových brýlí. Při předpisu je 
velmi důležité přesně stanovit optimální korekci do dálky. Je-li to možné, vycházíme 
přitom z objektivně stanovené refrakce buďto skiaskopií nebo na autorefraktoru, a to 
pokud možno v atropinové cykloplegii. Zjištěné hodnoty vždy doplňujeme subjektivním 
vyzkoušením optimální korekce, přičemž je nutno postupovat s velkou pečlivostí a trpěli-
vostí a dosáhnout maximální spolupráce pacienta. Při zkoušení samotných dalekohledov-
ých brýlí se snažíme malému pacientovi vždy vysvětlit, o co se jedná, zejména mu 
objasníme výhody dalekohledových brýlí a názorně mu předvedeme, o kolik více s nimi 
uvidí. Upozorn íme ho však i na nevýhody - zúžené zorné pole, do blízka pak malou pra-
covní vzdálenost a malou hloubku ostrosti - samozřejmě používáme pojmů dítěti srozu-
mitelných a názorného předvedení. Většina dětí ve věku 8 - 9 let se velmi rychle naučí 
dalekohledové brýle používat a pracovat s nimi. Pochopitelně existují výjimky - dobře spo-
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lupracujícfm a bystrým dětem s dobrým rodinným prostředím je možno dalekohledové 
brýle předepsat již mnohem dříve a naopak, u dětí s opačnými vlastnostmi nebo žáků 
zvláštní školy s předpisem raději počkáme. V tomto směru se nám velice osvědčila spolu-
práce s učiteli, kteří většinou velmi dobře odhadnou, které dítě je již "zralé" na dalekohle-
dové brýle a které ne. 

I když žijeme ve věku rozvíjející se elektronizace, která nás stále udivuje novými a 
lepšími systémy v oblasti pomoci zrakově postiženým, optické pomůcky si stále uchovávají 
svou významnou a těžko nahraditelnou pozici. I v této oblasti se uplatňuje technický 
pokrok a začíná už i občas pronikat k nám. V příštím období však musíme spíše očekávat 
obtíže, neboť optika z bývalé N D R nám bude jen těžko dostupná a tuzemská výroba prak-
ticky neexistuje. 
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