
 14

VLASTNÍ  
OPTICKOU DÍLNU
ano, nebo ne?
Ti z  nás, kteří si již z  naše-

ho oboru něco pamatují, si 
možná vzpomenou, jak se v de-
vadesátých letech diskutovalo 
o  rušení vlastní dílny, která byla do 
té doby nedílnou součástí  každé 
optiky. Pokud jste se rozhodli 
otevřít optiku a odvážet zakázky 
jinam, mohli jste být označeni za 
výdejnu nebo sběrnu.

V průběhu času se však sní-
žil počet zakázek, které optika 
denně realizuje, a  otázka smy-
sluplnosti vlastní dílny je znovu 
aktuální. K těmto úvahám nám 
pomáhá i  technologický vývoj, 
kdy dálkové zábrusy v součas-
nosti uspokojí i  ty náročnější 
požadavky. 

Co hraje roli při rozhodování 
o udržení či zřízení vlastní dílny? 
A je to vždy jen otázka peněz?

Jaké jsou názory 
a zkušenosti optiků? 

Petra Andělová,  
Horus Optik, Praha 

Ve Vaší firmě jsme našli optickou 
dílnu. Proč ji stále máte? 
Hlavním důvodem je srdce. Rádi vy-
mýšlíme originální brýle a nemáme rádi 

bariéry. K  individuálnímu řešení patří 
i složitější úvaha nad výběrem brýlových 
čoček. Máme rádi, když skla prohlédneme 
před zábrusem, posoudíme, jestli jsme 
zvolili a objednali dobře a zda výrobce 
skel odvedl dobrou práci. Následně mů-
žeme upřesnit pokyny do dílny. V dílně 
máme kolegyni, která se specializuje na 
zábrusy, nic jiného nedělá. Její bohaté 
šestnáctileté zkušenosti se nám pozitivně 
promítají do finální podoby brýlí. Tím, že 
je součástí našeho kolektivu, má osobní 
zájem na tom, aby vše dobře dopadlo. 
Naším cílem není jen spokojený zákazník, 
ale nadšený zákazník.

Jaké bariéry máte na mysli?  
Vždyť i firma poskytující  
zábrusový servis má také zájem  
dělat perfektní věci.
Zájem na perfektním výsledku jistě má. 
Ale taková firma je ve složité pozici. 
Zpracovává něco, co si předtím vymyslel 
někdo jiný. A to není vždy jednoduché. 
Příjmy mají jen za samotný zábrus. Cena 
skel, která zpracovávají, často mnohoná-
sobně převyšuje cenu zábrusu. Z toho 
logicky vyplývá, že musí dbát na rizika 
spojená se vznikem zlomu. My si jako 
optici často vymyslíme věci, o  kterých 
víme, jak mají vypadat, ale sami bychom 
je brousit nechtěli. A  tím se vracíme 
k  bariérám. Znamená to, že zábrusová 

dílna nemusí chtít zabrušovat to, co si 
vymyslíte. A vy jako optik, pokud nemáte 
vlastní dílnu, musíte respektovat pravidla 
nastavená dodavatelem.

Jak konkrétně ovlivní vlastní dílna 
práci optika? 
Vliv vidím především na odvahu optika 
při kombinování skel a obrub. V Horusu 
umíme upravit skla zábrusem tak, aby 
i vysoké dioptrie vypadaly dobře v ten-
kých obrubách nebo vrtaných brýlích, 
například ubrousíme jen polovinu fazety 
skla. Protože víme, jak kolegyně v dílně 
pracuje, navrhujeme smysluplné úpravy. 
A pokud se spleteme, máme v ní partne-
ra pro řešení. Výroba samotná je pro nás 
výzva stejně jako výběr správných indi-
vidualizovaných víceohniskových skel.

Máte zkušenosti se zábrusy  
na dálku?
Ano, se všemi typy zábrusu. Pokud 
máme v  ruce např. sportovní brýle či 
složitější korekci, rádi je posíláme na 
zábrus i s obrubou. Máme dobrou zku-
šenost s  menšími firmami. Zakázku si 
tam prohlédnou, zváží náš nápad na skla, 
a pokud jsou rozdílného názoru, volají 
zpět a domluvíme se na úpravě. Násle-
duje výroba skel a zábrus u dodavatele. 
Výsledky bývají skvělé. Nevýhodou je 
delší dodací lhůta.
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Jindy z  důvodu nemoci nebo dovolené musíme dílnu 
zavřít. Potom zakázky zasíláme na zábrus, ale vybíráme si. 
Jednodušší odešleme a u těch složitějších domluvíme se zá-
kazníkem delší termín a počkáme na návrat kolegyně. To platí 
zejména u vrtaných modelů Minima, na které se specializuje 
jen pár řemeslníků v ČR. Naše kolegyně je mezi nimi. 

Máte pět optik a jednu dílnu. I Vaše optiky tedy 
zasílají  zakázky na dálkový zábrus. Není to tak  
trochu proti tomu, co říkáte?
Naopak, spojili jsme výhody všech variant. Platí, že naše spe-
cialistka má tolik zakázek, že brousí každý den. Udržuje a pro-
hlubuje si zručnost a zkušenosti. A my si můžeme vymýšlet. Na 
druhé straně jsme optimalizovali náklady. Je skutečně náročné 
mít s každou optikou zároveň vlastní dílnu. Finance je třeba 
směřovat také např. do vybavení pro optometrii. 

V  praxi jsem si ověřila, že zákazníci často oceňují právě 
pobočku, která má u  sebe dílnu. Stává se, že optik z  jedné 
naší optiky odešle zákazníka do dílny, a valná většina klientů 
tento návrh ráda přijme. A když víme, že je někdo na trhu lepší, 
zašleme zakázku na externí zábrus.

Udrží se vlastní dílny do budoucna  
nebo převáží jiný trend?
Na jedné straně vidíme v  jiných oborech návrat ke koře-
nům, ale zároveň slyšíme, jak je pravděpodobné, že optický 
trh směřuje k  vynechání optiků jako velmi nákladného 
mezičlánku na cestě brýlí od výrobce k zákazníkovi. Věřím 
technickému pokroku, tj. že bude možné vybírat brýle ve 
virtuálním zrcadle tak věrohodně, že brýle objednáte a ne-
cháte si je zaslat domů. Čím dál používanější 3D tiskárna 
zvládne vytisknout perfektně anatomicky sedící, avšak 
průměrné modely brýlí. My tu chceme být pro ty, kterým 
se líbí navštívit jejich optika a vybrat si originální brýle na 
míru. Pro to udělám vše a do mého plánu patří i vlastní dílna.

Zdeňka Medřická, EYE 2000 –  
optika a zábrus, Desná 

Jdete s trendem posílání brýlí na dálkový zábrus, sama 
takovou dílnu vlastníte. Co vás vedlo k jejímu založení?
První impulzy jsem vnímala u zákazníků optiky, kteří si přáli 
atypická skla, a my neměli tolik možností jim vyhovět. Kon-
krétně si pamatuji jednu paní – měla velmi silná skla a chtěla 
originální brýle, ve kterých by se její obličej zjemnil. Vymysleli 
jsme tehdy pro ni vrtané brýle Minima se speciálním zdobením 
a bočním zkosením skel. Zákaznice byla naprosto nadšená. 
Shodou okolností jsme hned poté jeli na výstavu a  vrtané 
brýle s  dekorovanými čočkami jsme měli sami na očích. 
Vzbudily tehdy obrovský zájem a návštěvníci byli až dotčení, 
že zdobené čočky nemáme v nabídce. Z nouze, kdy nikdo jiný 
podobné modely nedělal, jsme začali vymýšlet vlastní design 
brýlových čoček a zabrušovat je. Po více než dvaceti letech 
jsme specialisty na tyto vrtané brýle, které jsou pro optiky 
oříšek, a proto nám je posílají.
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BUĎ OPTIKEM 
A MISTREM 
KOMUNIKACE 
V HORUS OPTIK

www.horusoptik.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 firmu
• rád vidí za sebou výsledky
•  chce mít vliv na rozvoj a život naší firmy

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

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 

chcidohorusu@gmail.com
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Čím si vysvětlujete oblibu vrtaných brýlí? 
Jednu dobu se od nich optici odkláněli…
Právě že i přes odliv zájmu ze strany optiků 
je zákazníci stále vyhledávají. Minimalistic-
ké vrtané brýle se jim líbí, protože nejsou 
vidět, jsou lehoučké a umožňují široké 
zorné pole. Sedí jak lidem, kteří chtějí per-
sonalizovaný model, tak těm s atypickými 
rysy (vysoké dioptrie, nos po plastice atd.) 
Většinou nám chodí zakázky od optiků, 

kteří chtějí svým zákazníkům zhotovit 
něco jiného než ostatní, ať už tvarem, 
barvou či drobnými detaily (monogra-
mem, vyřezáváním, kamínky).

Jak řešíte situaci, kdy při zábrusu 
většinou nemáte brýle v ruce? 
Nechybí vám obruba? 
Naše originální tvary čoček brousíme 
jen do vrtaných brýlí Minima, kolegyně 

jich udělají několik za den a tím vše mají 
v ruce. Efektivní a precizní práci zajišťuje 
náš individualizovaný zábrusový formu-
lář pro optiky, které jsme naučili vyplnit 
každý drobný detail. K zakázce přistupu-
jeme jako k vlastní. Pokud narazíme na 
chybu, s optikem ji konzultujeme. Mys-
lím si, že tím se lišíme od průmyslových 
zábrusových servisů.

Kde vidíte jako úzce specializovaná 
dílna šanci do budoucna? 
Vývoj přenosu informací směřuje všechny 
činnosti k optimalizaci. K úsporám času, 
peněz, prostoru, osobní energie... Přesto 
jsou lidé a v budoucnu jich bude přibývat, 
kteří ocení, když se jim někdo osobně 
věnuje a nabídne jim řešení šité na míru. 
A  proto věřím, že stále budou optici, 
kteří chtějí svým zákazníkům nabídnout 
specifický produkt a navrch přidat zážitek 
z nákupu. Těm budeme nadále k dispozici 
a jako zábrus je podpoříme v rozvoji jejich 
jedinečnosti i byznysu.

Pavla Lokajová
Foto: archiv

Ukázka procesu a výsledku individualizovaně vyráběných brýlí Minima kreativ.

Optika má svou vlastní dílnu:
 • jsme schopni pružně reagovat na 
potřeby zákazníka 

 • zakázku máme plně v rukou, 
můžeme ovlivnit její urgenci 
a kvalitu

 • sami určujeme, co lze a co 
nelze vyrobit, nepřesvědčujeme 
dodavatele

 • máme v dílně oporu, dílna je 
v bezprostředním kontaktu nejen 
s námi, ale i se zákazníkem

 • pokud brousí sám optik, brousí 
v čase mezi návštěvami zákazníků, 
nenavyšují se mzdové náklady na 
dílnu, jsou však vysoké nároky na 
všestrannost optika

 • musíme zhodnotit pořizovací cenu 
vybavení, náklady na provoz dílny 
a mzdové náklady

 • zlomy skel jdou na účet optiky
 • z pohledu optika jako 
zaměstnance může být optika 
s dílnou atraktivnější

Zábrus na dálku s odesláním  
obruby výrobci:
 • nemáme žádné náklady  
na vybavení, provoz dílny,  
ani mzdové náklady

 • nemáme žádné náklady na zlomy 
skel spojené s prací v dílně

 • obracíme se na specialistu, který 
vykonává jednu činnost a jeho 
praxe se promítne do zábrusu

 • tuto službu může dobře využívat 
optika, která nemá zručné 
pracovníky

 • výrobce může odmítnout rizikový 
zábrus

 • normy kvality práce určuje 
zábrusová dílna

 • kreativní a individuální práce je 
komunikačně a administrativně 
náročná

 • mohou vznikat dohady nad 
vzniklým poškozením skel nebo 
obruby

 • optik může obtížně umožnit 
zákazníkovi osobní návštěvu v dílně

Zábrus na dálku bez odeslání 
obruby výrobci:
 • obruby naskenujeme v optice 
a nezabýváme se jejich transportem 
k výrobci

 • nemáme žádné náklady na 
vybavení, provoz dílny, ani mzdové 
náklady

 • nemáme žádné náklady na zlomy 
skel spojené s prací v dílně

 • musíme mít nebo si pronajmout 
tracer na obruby

 • musíme mít malý brus na 
případnou úpravu zábrusu 
a potřebnou zručnost pro 
dokončovací práce

 • normy kvality práce určuje 
zábrusová dílna

 • personální změny u dodavatele 
bývají časté, že si nestihneme 
vytvořit úzký vztah se specialistou 
na zábrus

 • na zakázce pracuje mnoho osob, 
čímž může chybět souvislost mezi 
začátkem a koncem výroby

Pro více informací kontaktujte zákaznické centrum Essilor:
CZ: +420 800 555  884 
SK: +421 800 137 087

www.facebook.com/
essilorczech, essilorslovakia

www.youtube.com,
kanál Essilor CZ, Essilor Slovakia

www.eyedrive.cz
www.eyedrive.sk
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* „Noční odrazivost“ až o 90 % nižší než u plastových čoček bez AR vrstvy (index 1,6).
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