
Když jsem dostala zadání napsat 
článek na téma Co je to tradiční oční 
optika uvědomila jsem si, že toto 
slovní spojení znám, asi tuším, 
co se chce sdělit, ale nemýlím se? 
Když se člověk prochází městy 
České republiky a vlastně 
i evropskými městy, potkává 
obchody s oční optikou na každém 
rohu. Jak dokáží optici pracovat 
v tak náročném konkurenčním 
prostředí? Vlastní zkušenost 
zákazníka mi napověděla, že právě 
mezi tradiční české oční optiky patří 
Horus Optik a proto jsem požádala 
majitelku Horusu, Petru Andělovou, 
o rozhovor.

Nevím, zda mám pravdu, ale je 
Horus Optik tradiční optika? Máte 
pět obchodů, není už to trochu 
řetězec?
Vůbec ne, určitě se cítíme jako 
tradiční oční optika. Ještě bych to 
posílila slovem rodinná. Pět obchodů 
netvoří řetězec. Rozdíl mezi tradiční 
optikou a řetězcem není o počtu, 
ale o přístupu.

V tom případě můžeme pokračovat 
v rozhovoru a zeptám se vás na 
názor, proč vzniklo slovní spojení 
tradiční oční optika? Jaký má smysl 
a poslání?
Pamatuji si na pocit, když jsem 
poprvé slyšela o tradiční oční optice. 
Hned jsem se s označením ztotožnila. 
Myslím, že stačí tato tři slova 
a zákazník rozumí, že vstupuje 
do optiky, kde bude v centru zájmu 

odborníka a věří, že bude mít k němu 
osobní přístup. Myslím, že optici vyšli 
z potřeby odlišit se v komunikaci od 
velkých optických firem, které mají 20, 
30, 50 a více obchodů a mají obchodní 
sílu, nicméně spíše neosobní přístup 
a strategii založenou na výhodných 
akčních nabídkách.

Jako tradiční optika se ale může 
tvářit i ten jeden obchod patřící 
k velkému řetězci. Marketing umí 
dělat zázraky. To pak přeci zákazník 
rozdíl nepozná…
Máte pravdu, vidíme to i mimo náš 
obor. Krásným příkladem jsou su-
permarkety, kde se pohybujeme 
v zákoutí velkého obchodu s vytvo-
řenou atmosférou farmářských trhů, 
s produkty od lokálních dodavatelů, 
a my zákazníci máme dojem, že je to 
bio kvalita a vše je zdravé a milé. Když 
se ale rozhlédnete kolem sebe, tak jste 
u regálu sama a opodál stále stejný 
brigádník vykládá věci z palety a vů-
bec ho zákazník nezajímá. Nejde tedy 
o aranžmá, to pomáhá, ale nenahradí 
osobní a lidský přístup.

Úplně to vidím, ale proč tedy chcete 
takto o sobě mluvit, když se to 
snadno napodobí?
My ale o sobě nechceme jen tak 
mluvit, my takoví jsme a v tom je ten 
rozdíl. Být optikem v tradiční optice je 
náročné a těžko napodobitelné. Tím 
se přirozeně odlišujeme a jdou k nám 
zákazníci, kterým se takový přístup líbí.
Jsem přesvědčená, že zákazník 
je chytrý. Vnímá, jestli je to pouze 
hra a nebo zda souzníte s tím, 

jak vypadáte a co o sobě říkáte. 
Vlastně toto bývá častý problém 
samotné propagace. Firma někdy 
vyprodukuje skvělou reklamu 
a potom je těžké dostát nastavenému 
očekávání zákazníka (…smích).

Dobře, říkáte náročné. V čem je 
to náročné? Proč jednání optika 
z tradiční oční optiky nepřenesou 
řetězce do svých obchodů?
Jestli by nevadilo, pojďme se nejdříve 
podívat na to, v čem spočívá jednání 
optiků v tradiční optice, a potom 
si myslím, že přirozeně bude vidět, 
proč je to nereálné pro velkou firmu.

V čem je tedy kouzlo?
Já vám řeknu některé z našich firem-
ních hodnot a myslím, že na tom je 
postavené jednání optiků v Horusu.
Hlavní je, že jednáme tak, aby se 
zákazník vždy cítil v centru naší pozor-
nosti. Snažíme se pochopit a odkrýt 
jeho reálnou potřebu. Nespokojíme se 
s první odpovědí. Často člověk přijde 
s představou, a když se doptáme víc, 
zjistíme, že další brýle na čtení jeho 
problém nevyřeší. Multifokály ano, ko-
nečně přestane brýle hledat a ztrácet. 
Zákazníkovi umíme vždy nabídnout ne-
obvyklé a individuální řešení. Požádala 
jsem své kolegyně a kolegy o názor, 
kde vidí kouzlo své práce v tradiční 
oční optice. Jejich odpovědi měly 
společné, že především věnují zákaz-
níkovi mnohem více času, vytváří si 
vztah nejen se zákazníkem samotným, 
ale i jeho rodinou. Vnímají, že okamži-
kem, kdy brýle předáváme hotové, 
teprve péče o zákazníka začíná.
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Naším cílem není jen spokojený zákaz-
ník, cílem je zákazník nadšený.

Co považujete za nejnáročnější?
Rozhodně nejtěžší je vytvořit se 
zákazníkem vztah, pouto. Rozhodnutí 
o nákupu je založeno na důvěře zá-
kazníka v nás a to absolutní. Nemůže 
si vyzkoušet kompletní výrobek a čím 
individuálnější a kreativnější brýle jsou, 
tím více otazníků se skrývá. Často 
slyšíme o tom, jak máme zlepšo-
vat prodejní dovednosti. Jsou jistě 
důležité, ale pokud neumíte s těmito 
dovednostmi zacházet s citem, můžou 
naopak vznikající vztah mezi optikem 
a zákazníkem zablokovat.
Další složitý úkol je vzniklé pouto 
nenechat zaniknout. Říká se, že pro 
brýle se lidé vracejí za tři až čtyři roky. 
Naše statistika jasně ukazuje, že ti, 
kteří chtějí lepší brýle, často přicházejí 
za pět až šest let. A to je neskutečně 
dlouhá doba na udržení kontaktu 
se zákazníkem, natožpak vztahu. 
To, když optika umí, tak to je podle 
mého skutečné know-how.

Vy to umíte?
Já věřím, že ano. 

Proč myslíte, že si vaši kolegové 
vybrali takovou náročnou práci 
v tradiční optice a ne v řetězci?
Tak jak je znám, jsou to hrdí lidé, prá-
vem pyšní na to, co umí, a naše práce 
s individuálními přáními zákazníků je 
pro ně výzva. Když uspějí, tak je to 
výhra, která zahřeje.
Obecně jsem toho názoru, pro optiky 
z tradičních optik je důležitá seberea-
lizace. 

Vraťme se tedy zpět k otázce, 
proč řetězce nezkopírují stejné 
nebo podobné hodnoty?
Velikost firmy tedy rozhoduje?
Představte si, jak velký počet lidí 
pracuje ve firmě, která má 50 obchodů 
a v každém obchodě na dvě směny je 
například 6 zaměstnanců. V tak velkém 
počtu lidí se musí postupy sjedno-
covat, zjednodušovat, aby se daly 
kontrolovat. Nikoho nechci urazit, ale 
je i určitě těžké najít dostatečné množ-
ství kompetentních odborníků, a tak se 
nabídka zjednoduší tak, aby se práci 
mohl věnovat i méně zkušený člověk. 
Strategie je také v umístění obchodů 
v místech s vysokou průchodností 
lidí a zde jde při obsluze o čas a větší 
anonymitu. Velmi důležitou částí 
pro vytvoření příjemné atmosféry je 
i samotný kolektiv odborníků. Ve velké 
společnosti často vítězí rivalita. Já se 
v poslední době hodně soustředím 
na působení na lidi tak, abychom si 
byli více vzájemnou oporou a jeden 
druhému inspirací. 

Víte, mne slovo tradiční také trochu 
zavádí k myšlence, že firma je 
zkostnatělý dinosaurus. A to není 
moc pro váš obor atraktivní.
No to je hrozná představa. A bohužel 
to není úplně mimo realitu. Modernizo-
vat a vylepšovat je někdy velmi tvrdý 
oříšek. My často bojujeme s vlastní 
pohodlností. Teď mě úplně nenapa-
dá příklad, ale nejhůř se nám mění 
naše chování. Když dostanu nápad 
koupit nový přístroj, který rozšíří naše 
služby, modernizovat nábytek, koupit 
nové moderní obruby, to je poměrně 
jednoduché. Ale začít ten nový přístroj 
používat nebo uplatnit nové poznatky 
v mezilidském jednání, to je něco 
úplně jiného. 
Ale já slovo tradice v kontextu dnešní 
doby vidím vysloveně pozitivně.

Jaký kontext myslíte?
Dnes je všude kolem nás vidět popu-
larita revitalizovat řemesla, někdy tomu 
říkáme návraty ke kořenům. Slovo 
tradice ve mne takový návrat evokuje. 
Je to trend, který bude jistě atraktivní 
pro některé oční optiky a najde si své 
zákazníky, kteří upřednostňují lidský 
přístup a zájem o ně samotné. Každo-
pádně tradiční neznamená nemoderní! 

Teď možná položím nelogickou 
otázku. Jak vidíte prodej brýlí přes 
internet? E-shopy jistě nespojujeme 
se slovem tradiční.
Ano, e-shop určitě nevnímám jako 
tradiční oční optiku. Naopak obě cesty 
jsou zcela odlišné s různým cílovým 
zákazníkem, strategií a každá má jistě 
budoucnost. Tradice nám umožňuje 
se odlišit od internetového prodeje 
brýlí. Ale zároveň jsem přesvědčená, 
že mnoho z nás podceňuje sílu budou-
cího prodeje brýlí přes internet. S roz-
vojem techniky bude reálné i náročné 
zákazníky uspokojit nákupem brýlí bez 
přítomnosti optika. Když toto někde 
řeknu, většinou se mi lidé smějí, ale já 
to vidím tak, že 3D tisk, 3D scanner, 
stream videa, virtuální zrcadlo, velká 
obliba módních značek a silné finanční 
zázemí výrobců obrub a skel může 
výrazně zamíchat trhem oční optiky 
a mnoho z nás zcela vynechat z cesty 
brýlí od výrobce k uživateli.

To je pro mne poněkud nečekaně 
pesimistický závěr našeho rozho-
voru. Prozraďte mi, prosím, na co 
se v budoucnu v oboru oční optiky 
těšíte?
Víte, já jsem velmi kreativní člověk. 
U nás si spíš lidé říkají, s čím novým 
zase přijde?! Mně už dnes spíš láká, 
jak naplnit vizi být velmi netradiční 
optika.  

Za rozhovor děkuje 
Lucie Havrdová

BUĎ OPTIKEM
A MISTREM
KOMUNIKACE
V HORUS OPTIK

www.horusopti k.cz

Mezi námi
s radostí  přivítáme 
někoho, kdo…

• miluje práci se zákazníky
•  má radost, když vymyslí 

originální řešení korekce
• má nápady
•  umí vyplnit čas mezi 

zákazníky prací pro fi rmu
• rád vidí za sebou výsledky
•  chce mít vliv na rozvoj 

a život naší fi rmy

Jsme tradiční česká fi rma v Praze, 
která miluje kvalitní a originální 
práci v oboru oční opti ky. Jdeme 
stále kupředu, chceme se vždy 
odlišovat. V odbornosti , ve zboží, 
v tom, jací jsme lidé.

chcidohorusu@gmail.com

Jestli se pohybujeme na stejné 
vlně, napiš nám a společně se 
životopisem zašli popis vlastní 
zkušenosti  se zákazníkem, 
ze kterého jsi měl/a opravdu 
radost. My se ti  ozveme
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