
TZ – Jak nás omezují oční vady? Aktivně to zatím neřešíme! 

 

Praktickou otázku si položili odborníci z oční kliniky Gemini a provozovatelé cestovatelského 

portálu Turistika.cz. Průzkumu na téma omezení díky očním vadám při cestování se 

zúčastnilo téměř 200 respondentů, kteří se podělili o své zkušenosti se svým zrakem, brýlemi 

a čočkami 

Pokud se zaměříme rovnou na peníze, tak průměrné náklady na život s oční vadou se u dvou 

třetin respondentů pohybují okolo  5.000Kč ročně. Třetina se s náklady vyšplhá i na 

dvojnásobek této částky. Vyšší náklady jsou spojené s aktivním životem a koníčky, kterým je 

potřeba se přizpůsobovat.  

Z těch, které trápí oční vada, nosí více než polovina brýle. Jen necelá čtvrtina kontaktní čočky 

a druhá  téměř čtvrtina brýle ani čočky nenosí, i když  by měla. Oční vadu tak nijak aktivně 

neřeší,  ale tuší, že se jim bude zrak zhoršovat.   

Nejčastěji řeší cestovatelé problémy s brýlemi. Ztratí se, rozbijí se při aktivním pohybu nebo 

je třeba jednomu z nich ukradla v indii opice. Následky jsou pak velmi nepříjemné – lidé 

nemohou řídit automobil anebo si svoji dovolenou tolik neužijí.  Podobnou zkušenost má i 

uživatel serveru Sousedé.cz, kde průzkum také probíhal.  „Na dovolené jsem si rozsedl brýle. 

Bohužel už první den, když jsme dojeli na Lago di Garda v Itálii.  Jelikož jsem si zapoměl brýle 

náhradní, měl jsem z celého zbytku dovolené pouze velmi mlhavé zážitky. Až z fotek jsem 

viděl, že je to tam opravdu krásné,“  popisuje svůj zážitek s brýlemi František Okrouhlík z 

Olomouce. 

V dnešní době lze řešit bezpečně oční vady pomocí laserových operací. 80% dotázaných by 

také takovou operaci podstoupilo. Kliniku si lidé chtějí vybrat podle referencí a částečně i 

podle ceny. Od zákroku je naopak odrazuje vysoká cena a v 30% i strach z výsledku. 

Z těch, kteří už operaci podstoupili, jsou téměř všichni spokojeni, náklady na operaci jsou do 

několika let zaplaceny úsporou na brýlích nebo kontaktních čočkách. Další benefity jsou 

spojeny s problémy při ztrátě brýlí, čoček a dalších problémů při potápění, surfování, 

lyžování, jízdě na kole apod.   

 


