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Jediný odborný veletrh 
oční optiky, optometrie 
a  oftalmologie na  čes-
kém a  slovenském tr-
hu již téměř dvacet let 
pomáhá zvyšovat kvalitu 
nabídky a služeb v tomto 
klíčovém oboru. přibližně 
osmdesát procent všech 
vjemů přijímáme zrakem 

a  opta dlouhodobě pomáhá odborným 
prodejcům, aby u  nás péče o  zrak byla 
na co nejvyšší možné úrovni. 

veletrh se konal v  ekonomicky složité situ-
aci, a  to nejen z  pohledu odkládané spo-
třeby a  snížené koupěschopné poptávky. 
Svou roli sehrálo také nevyzpytatelné počasí 
a v sobotu to na brněnském výstavišti vypa-
dalo jako na ladových obrázcích. 

tradiční odborné oční optiky se dnes po-
týkají s  konkurencí nekvalifikovaných pro-
dejců na  internetu, v  drogeriích i  v  hyper-
marketech, kde se nabízí standardizované 
zboží za  výhodnou cenu. přibližně pětinu 
českého trhu získaly optické řetězce, které 
k  prodeji přistupují diskontním způsobem 
a  spoléhají na  nedostatečnou osvětu, kdy 
část populace nedokáže správně poměřit 
cenu a výkon a často ani netuší, k jaké kva-
litě a  ostrosti vidění by jim mohly pomoci 
nejvyspělejší technologie. odborná úroveň 
oboru je přitom jedna z nejvyšších v evropě 
a náš trh nabízí i ta nejnáročnější řešení pro 
adrenalinové sporty, multifunkční využití při 
různých typech činností aj. S  tím vším se 
mohli seznámit návštěvníci veletrhu opta 

– především oční optici, kteří dnes hledají 
nové cesty ke  zvýšení konkurenceschop-
nosti ať už rozšiřováním odborných služeb 
o optometrii či kontaktologii nebo zacílením 
nabídky na konkrétní zákaznickou skupinu, 
například děti, seniory nebo sportovce.

v expozicích vystavovatelů hrály prim nové 
kolekce brýlových obrub a  slunečních brýlí 
pro nadcházející sezonu. na  jediném místě 
si návštěvníci mohli prohlédnout modely více 
než 250 značek a seznámit se s aktuálními 
módními trendy. U slunečních brýlí dominují 
velké a  poměrně hluboké očnice a  častá 
jsou gradální skla. Štíty ustoupily do pozadí 
a v nabídce pro letošní léto převládají dvou-
čočkové brýle buď v retro stylu s ostřejšími 
hranami nebo v klasických tvarech s většími 
očnicemi, které doplňuje stále oblíbená širo-
ká stranice
nebo naopak stranice velmi tenká, ale s vý-
razným zdobným prvkem. nabídka korekč-
ních brýlí zůstává velmi rozmanitá a  sahá 
od  vrtaných modelů s  ušlechtilým decent-
ním zdobením až po barevně i tvarově velmi 
nápadné brýle v retro stylu. 

veletrh oficiálně zahájili představitelé tří klí-
čových profesních sdružení české republiky 
a  Slovenska - Společenstva českých op-
tiků a  optometristů jako spolupořadatele, 
optické unie Slovenska a české kontakto-
logické společnosti. 

hostem zahájení byl děkan národo-
hospodářské fakulty vŠe praha a předseda 
správní rady liberálního  institutu miroslav 
Ševčík s přednáškou na téma „hospodářská 
situace čr a její vliv na podnikání“.

OPTA 2013 – novinky a trendy pro lepší vidění



rozšířil se tradiční odborný program. páteční 
blok přednášek byl věnován legislativní-
mu rámci a  ekonomice podnikání v  oboru 
oční optiky. v  sobotním cyklu přednášek, 
který probíhal v  tzv. lectures pointu pavi-
lonu B, dostali slovo především zástupci 
vyšších středních a  vysokých škol posky-
tujících vzdělání v  oboru. referáty z  oboru 
kontaktologie mj. připomněly 100. výročí 
narození prof. otto Wichterleho, posluchači 
se seznámili také a s  vývojem v oblasti fo-
tochromatické technologie, individualizace 
brýlových čoček aj.

příjemnou tečkou za nabitým sobotním pro-
gramem byla večerní after party pořádaná 
přímo v pavilonu na stáncích vystavovatelů 
a  zahájená komponovaným vystoupením 
na umělé ledové ploše. 

vážení vystavovatelé, vážení návštěvníci, rá-
da bych vám tímto poděkovala za podporu 
a těším se s vámi na jubilejní dvacátý ročník 
v termínu 14.-16.2. 2014, na který připravu-
jeme hned několik novinek. Jednou z  nich 
je například historicky první propojení s B2B 
veletrhem Styl a kabo, se kterým se opta 
bude překrývat v neděli, takže poslední den 
veletrhu lze využít jako prezentaci novinek 
módním návrhářům a  stylistům anebo na-
opak vyrazit mezi modelky, lingerie a kabelky.

věra menšíková

OPTA 2013 – novinky a trendy pro lepší vidění

STATISTIKY VELETRHU OPTA 2013

Počet vystavovatelů 131
Počet zúčastněných zemí 17
ČR, Dánsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Japonsko, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko, 
Rakousko, Slovensko, SRN, Španělsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie.

Počet návštěvníků 3 246 *
Zahraniční návštěvníci 11,89% ze 13 zemí
131 vystavujících firem 
250 zastoupených značek 
* Statistické údaje jsou poprvé v celé historii veletrhu opta  díky stoprocentní registraci s jedinečn ým kó-
dem a zavedení opta klUBovÉ karty očištěny od metodiky dřívějšího využívání firemních pozvánek /
duplicitní vstupy/ a představují v absolutním vyjádření počet návštěvníků s unikátním vstupem.



veletrh opta zahájili představitelé spolupracujících svazů a pozvání přijal také děkan národohospodářské 
fakulty vŠe praha a předseda správní rady liberálního institutu miroslav Ševčík a jeho přednáška na 
téma „hospodářská situace čr a její vliv na podnikání“ se setkala s velmi příznivým ohlasem. 

Ceny Top OPTA 2013 získaly čtyři exponáty
o nejlepší exponáty se na veletrhu opta soutěžilo již poosmé a odborná hodnotitelská komise tentokrát 
vybírala z jedenácti nominovaných výrobků. čtyři ceny pro vítěze na zahájení veletrhu převzali zástupci vy-
stavujících firem funforsun, alcon pharmaceuticals, Spektra a rodenstock čr.   

Oficiální zahájení s vzácnými hosty



After party ve velkém stylu
tradiční večerní sobotní program, který se nese v méně formálním stylu než obchodní jednání během dne, 
začal ohnivou show na ledě. poté na pódium nastoupil nejlepší revival rockové legendy Queen – skupina 
Queenie a zábava začala na plné obrátky.

Veletrh z pohledu návštěvníků

Další video  >>



Oldřich Dostál, jednatel společnosti  
New Line Optics:
Jsem velmi rád, že se opta i v této situaci stále 
koná a  že se ji podařilo zorganizovat na  takové 
úrovni. počasí sice zradilo a ovlivnilo návštěvnost, 
ale přišlo k nám hodně klientů, takže jsme spo-
kojeni. ve  srovnání s  loňskem jsme zvětšili stá-
nek o  30 procent a  mohu říci, že nám opta 
pomáhá. také doprovodný program s krasobrus-
lením se vydařil a celkově letošní ročník hodnotím 
pozitivně. 

Libor Pivoňka, produktový manažer 
společnosti Rodenstock ČR:
i  přes negativní vliv počasí hodnotíme letošní 
ročník velmi pozitivně. očekávání, které jsme 
měli, se naplnilo. návštěvnost byla určitě nižší, 
ale tato skutečnost se nás nijak významně ne-
dotkla a  po  obchodní stránce jsme s  veletrhem 
spokojeni. Jsme velmi rádi, že jsme opět získali 
cenu top opta, a  to za  inovovanou techniku, 
která našim obchodním partnerům pomáhá nabí-
zet jejich produkty.

Jiří Kaiser, jednatel společnosti  
Metzler International:
letošní opta dopadla lépe, než jsem očekával. 
obchodní výsledky zatím neznáme, ale pocitově 
jsem spokojen a návštěvnost v sobotu odpoled-
ne příjemně překvapila. vracíme se domů s  leh-
kým optimismem.

Václav Chovanec, jednatel 
společnosti OPTILAND:
vystavujeme tady každý rok a  letos jsme stánek 
koncipovali jako výkladní skříň, kde zákazník 
může na  stojanech snadno obsáhnout celou 
škálu naší aktuální nabídky. obchod probíhá 
po  celý rok, kdy náš zástupce objíždí optiky, 
ale na  veletrhu opta se situace otočí, zveme 
zákazníky k  nám a  snažíme se, aby se cítili co 
nejpříjemněji. optici tady mohou snadno poro-
vnat nabídky různých firem a  případně dojed-
nat nové obchodní podmínky, protože opta je 
ideální příležitost k  nastartování nové obchodní 
spolupráce. pro nás jako dodavatele je důležité 
tady být už proto, že naše nepřítomnost by trhu 
mohla dávat špatný signál.

OPTA 2013 – OHLASY



David Novotný,  
vedoucí provozu společnosti FEBA:
na veletrhu opta jsme každý rok, je to pro nás důležité 
místo kontaktů se zákazníky. můžeme jim představit no-
vinky a ukázat náš kompletní sortiment, ve kterém dnes 
převládají obruby a  sluneční brýle. opta je startovní 
bod našeho obchodního roku.

Jaroslav Majerčík,  
spolumajitel společnosti SAGITTA:
vedle ekonomické situace se proti nám spiklo i počasí, 
které ovlivnilo účast očních optiků. objednávky 
zákazníků, kteří přijeli, zdaleka nedosahovaly objemů 
z  předchozích let, takže náš ekonomický výsledek 
pouze pokryl náklady na výstavu. na druhé straně nás 
těší, že jsme zákazníkům mohli prezentovat náš stánek 
a nové výrobky.

Zuzana Jelínková,  
majitelka společnosti ZuZa optik:
Jsme pravidelní vystavovatelé. opta pro nás znamená 
především prezentaci, možnost představit nové výrobky 
a ukázat, že jsme na trhu. získáváme tady nové kontak-
ty, protože na veletrhu má šanci vidět naše zboží každý 
a  také ten, kdo nás ještě nezná. nové klienty se nám 
povedlo získat i letos, za což jsme rádi. Celkově letošní 
roční hodnotíme podobně jako loňský. čekali jsme více, 
ale naše očekávání zhatilo počasí, které se ukázalo jako 
velký problém.

Marta Regnerová,  
jednatelka společnosti MARE:
letošní opta byla poplatná době a  negativní náladě, 
takže ubylo vystavovatelů i  návštěvníků, což ovlivnilo 
i počasí. ale obchod pořád běží a navzdory současným 
podmínkám a negativním okolnostem jsem s výsledkem 
spokojená. výborná byla after party, která měla nád-
hernou atmosféru a program na ledě se opravdu vydařil.

Lucie Čubíková, spolumajitelka  
firmy Funforsun:
naše firma je na  trhu necelý půlrok, na  veletrhu opta 
vystavujeme poprvé a příjemně nás překvapilo, že jsme 
získali ocenění jak od odborné poroty, tak od návštěvníků 
veletrhu. máme z něj velkou radost a určitě nám pomůže 
i po obchodní stránce, protože mnozí se k nám na stá-
nek přišli podívat právě kvůli ceně top opta. distribuce 
do optik není právě snadná, ale optici tady mohli naše 
zboží vidět na vlastní oči a ohlas byl výborný, získali jsme 
velmi pozitivní zpětnou vazbu. mohu říci, že jsme se vele-
trhu trochu báli, ale výsledek je skutečně nad očekávání, 
takže jsme s účastí velmi spokojeni. 



lidovky.cz
Pálí vás oči z monitoru? 
Mohou pomoci speciální brýle
při práci na  počítači nebo dlouhodobém čtení 
textů na  jiné moderní technice si lze zrak chránit 
pořízením speciálních brýlí.

„Říká se jim kancelářské a jsou určeny i pro mladší 
generaci, hlavně studenty. Brýle se speciálními 
čočkami jsou schopné správně „vykorigovat“ oči 
pro čtení textu tak, aby se oddálil projev únavy,“ řekl 
Jiří Panenka z vedení Společenstva českých optiků 
a optometristů.
Právě ochrana zraku při čtení textů na  počítačích 
a  jiných moderních nosičích informací bylo jedním 
z  témat veletrhu Opta, který dnes po  třech dnes 
skončil v Brně. Příchozí zjistili, že brýle na počítač 
jsou ve světě optiky novinkou, která si teprve začíná 
hledat své příznivce.
Nabízí nejen ochranu před únavou zraku, ale i dalšími 
potížemi spojenými s  dlouhodobým díváním se 
na  monitor. Jde o  bolest hlavy, slzení a  vytváření 
vrásek u  očí. Nevýhodou těchto brýlí je zatím je-
jich cena, která začíná kolem 5000 korun. Brýlové 
čočky kancelářského typu se od klasických čoček 
liší právě tím, že jsou na konečnou vzdálenost.

„Jinými slovy nejsou určeny k pobytu venku, k řízení 
auta nebo pozorování vzdálených předmětů, což 
pro účely optiky znamená vzdálenost větší než šest 
metrů,“ vysvětlil panenka. zdůraznil ale, že nejsou 
ani shodné s  brýlemi „na  blízko“, tedy užívané 
hlavně ke čtení.
odborníci se shodují v  tom, že lidé dlouhodobě 
pracující na počítači by měli věnovat větší pozorn-
ost ochraně zraku. kromě speciálních brýlí mohou 
využívat i  různé barevné filtry, které zajišťují, aby 
světlo přicházelo do oka bez rušivých vlivů.

Brněnský deník    
Veletrh Opta představil dřevěné brýle 
z topolu
nové tvary brýlových obrub nebo různé pomůcky 
k usnadnění čtení, například digitální lupu, si mohou 
od  včerejška prohlédnout lidé na  devatenáctém 
ročníku mezinárodního veletrhu optiky a  optome-
trie opta na  brněnském výstavišti. akce slouží 
především odborníkům. nejlepším exponátům udělili 
porotci cenu top opta. 

letos zvítězily sluneční brýle ze třinácti vrstev topo-
lového dřeva nebo speciální roztok na čočky, díky 
kterému řadu hodin nevysychají. „tyto exponáty 
byly krásné i velice funkční,“ uvedl předseda hod-
notitelské komise Jiří panenka. porota ocenila vy-
brané vystavovatele trofejí ve tvaru křišťálové koule. 
veletrh končí zítra a  organizátoři už plánují další 
ročník. „Snažím se optu vidět optimisticky,“ řekl 
prezident slovenské optické unie pavel moravec. 
Stejně vnímá veletrh i ředitel brněnského výstaviště 
Jiří kuliš, který si ke  své řeči nasadil symbolické 
růžové brýle. doprovodný program opty letos 
ovlivnilo odřeknutí účasti některých vystavovatelů. 
„Řada menších firem pořádá odborné semináře 
jinde v Brně. asi je chtějí vést svým jménem,“ řekl 
mluvčí veletrhu Jiří erlebach. Ceny za  pronájem 
prostor na veletrhu s tím podle něj nesouvisejí. kuliš 
se kriticky zmínil o akci pro optiky pořádané v ho-
telu voroněž, který s  areálem výstaviště sousedí. 
konkurence by však mohla akci prospět. „plánuje-
me veletrh posílit,“ uvedl kuliš. 

právo
Brýle ze dřeva jsou lehké 
a nezpůsobují alergie
mají elegantní tvar, jsou lehké a  nezpůsobují al-
ergie, stojí až 5000 korun.hovoříme o  dřevěných 
obroučkách brýlí, které jsou k  vidění na  třídenním 
mezinárodním veletrhu oční optiky, optometrie 
a oftalmologie opta v Brně, který začal v pátek.
„Brýle s  dřevěnými stranicemi jsou velmi příjemné 
a  jemné. musí ale majiteli hned takříkajíc sednout, 
protože je nelze upravovat, ohýbat ani hoblovat,“ 
řekl právu drahoslav česák z ostravské společnosti 
amBg, která je na veletrhu prezentuje.
ocení je ti, kterým způsobují kovové obroučky kožní 
problémy a kterým nevyhovuje plast. vyrábí je fran-
couzská firma marius morel pod značkou Öga, její 
tvůrci se inspirovali skandinávskými vzory.

OPTA 2013: Výběr z tisku



Nejvíce obrouček je z plastu a kovu
obecně je nejvíce obrouček z plastu a kovu. značný 
zájem je v  poslední době o  brýle z  titanu, který 
se vyznačuje lehkostí i  tvrdostí. podle Jarosla-
va majerčíka, ředitele společnosti Sagitta, patřící 
k  největším prodejcům brýlí v  česku, tvoří základ 
celkových tržeb obroučky přibližně od 1500 do 2000 
korun.
i  v  těchto středních cenových kategoriích mají 
slušnou kvalitu, musí se však častěji obnovovat než 
dražší. majerčík právu také potvrdil, že v  tuzemsku 
se již dlouho obroučky nevyrábějí. „český trh je příliš 
malý, aby konkuroval asijské výrobě,“ řekl. nicméně 
i  v  obrovských výrobních halách v  číně prý viděl 
zvláštní oddělení označená slovem export, kde pro-
dukovali ve značně vyšší kvalitě.„v číně i jinde v asii 
probíhá ze strany evropských firem velmi tvrdá kon-
trola kvality. Co by neuspělo na našem trhu, to u nich 
neobjednáváme,“ doplnil.

mladá fronta dneS    
Začíná Opta, veletrh brýlí 
a očních lékařů
oční optici, optometristé, oftalmologové a  vůbec 
firmy, které se specializují na  zdokonalení lidského 
zraku, obsadili ode dneška do  neděle brněnské 
výstaviště. začal veletrh opta, ojedinělá akce své-
ho druhu ve  střední evropě. kromě nejnovějších 
brýlových obrub, kontaktních čoček a  technolo-
gických přístupů nabízí řadu přednášek a seminářů. 

„Je to tradiční veletrh určený pro odbornou veřejnost,“ 
řekl mluvčí opty Jiří erlebach. organizátoři evidují 
přes sto třicet vystavovatelů, představí se přes dvě 
stě značek. očekává se návštěva okolo pěti tisíc 
odborníků. „z hlediska návštěvnosti není veletrh výz-
namný, ale co do významu pro obor je tomu právě 
naopak,“ podotkl erlebach.

Spolupořadatelem je Společenstvo českých optiků 
a optometristů, partnery jsou optická únia Slovens-
ka a  česká kontaktologická společnost. kdo není 

členem, a přesto se chce zúčastnit, může se zaregi-
strovat na webu veletrhu. zaregistrovaný návštěvník 
má vstup zdarma, vstupenka pro neregistrované 
stojí na místě 300 korun. Brány výstaviště se otevírají 
každý den v devět hodin dopoledne.

zpravodajství čtk    
Odborníci: Trh s domácí 
optikou poškozují slevy
trh s domácí optikou prý poškozují slevy. lidé hle-
dí často na  cenu a  v  některých případech neměří 
poměr ceny a  kvality. podle odborníků by se ale 
měli při výběru brýlí více zabývat kvalitou. vyplývá to 
z vyjádření odborníků na veletrhu opta, který dnes 
začal v Brně.
podle předsedy hodnotitelské komise soutěže 
top opta a člena výkonného výboru Společenstva 
českých optiků a optometristů Jiřího panenky asi 20 
procent trhu ovládají obchodní řetězce. „nabízejí dis-
kontní zboží. díky ne zcela kvalitnímu personálu musí 
mít cenové lákadlo. nabídnou vlastně auto v základ-
ním provedení bez klimatizace a dalšího vybavení,“ 
uvedl panenka.

podle prezidenta české kontaktologické společnosti 
Jiřího michálka jsou lidé často obětí klamavé rekla-
my. „zrakem přijímáme 80 procent všech vjemů, je 
potřeba dbát o zrak a zdraví vůbec,“ uvedl michálek.
podle něj mezi spotřebiteli převládá zájem o  cenu 
a lidé nejsou ochotni utrácet za své zdraví přiměřené 
peníze. informace si často hledají na internetu. „Bez 
dostatečného vzdělání ale nejsou schopni všechny 
tyto informace správně zpracovat,“ uvedl michálek.

maloobchodní tržby v  očních optikách v  česku 
v  minulých letech spíše stagnovaly. konkrétní in-
formace nejsou k  dispozici. zástupci odborných 
společenstev je dnes na  dotaz čtk nechtěli ko-
mentovat. podle prezidenta Společenstva českých 
optiků a  optometristů (Sčoo) Bena Blachuta si 
prodejci nechtějí nechat nahlédnout pod pokličku 
a statistika oboru neexistuje.
v lepší situaci jsou specializované firmy. „Je nás čím 
dál tím více, takže se konkurence zvyšuje. málok-
terá optika zkrachovala, situace ještě není tak ka-
tastrofická, jak by se mohlo zdát. dýcháme,“ uvedl 
Blachut.

třídenní veletrh opta na brněnském výstavišti sez-
námí návštěvníky s  novinkami z  očního lékařství, 
optometrie a oftalmologie. Chce kromě jiného pro-
pagovat speciální pomůcky pro práci s počítačem. 
na akci vystavuje přes 130 firem.
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