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ZODPOVĚDNOST NEZÁVISLÝCH 
OČNÍCH OPTIK 

Pokud se mě někdo zeptá, jakou optiku mu doporučím, 
odpovím že tu, kde je pod nápisem „Oční optika“ 

uvedeno konkrétní jméno majitele firmy. Nejlépe v okolí 
svého bydliště. Pro toto vymezení se oproti provozovnám 
maloobchodních řetězců mám své zdůvodnění.

Myslím, že osobní odpovědnost za poskytované služby, 
které navenek reprezentuji svým jménem, mě nutí dělat 
svou práci tak, abych se za ní, potažmo za své jméno, 
nemusel stydět.

Můžeme zapůsobit reklamou, slevami, ale pokud někdo 
na brýle od nás neuvidí, nebo nedostane produkt který 
si skutečně zaplatil, můžeme o důvěru a finanční zisk 
rázem přijít.

A právě důvěra zákazníků v Oční optiku Zvoníček ve 
Vrchlabí, je to, co mi dělá radost ale zároveň i starost 
o udržení dobrého jména naší firmy.

Optik Josef Zvoníček začal ve Vrchlabí poskytovat své 
služby v rámci Státního podniku oční optiky v roce 1972, 
od roku 1992 pak jako vázanou živnost. Od roku 2000 
poskytuje Bc. Leoš Zvoníček refrakční měření zraku ve 
vlastní optometristické vyšetřovně. Zrakový trénink je 
nejnovější součástí služeb pro naše klienty.

Kromě moderního interiéru obchodu se snažíme pře-
kvapovat designovými novinkami dioptrických i sluneč-
ních brýlí. Kromě světově známých značkových produktů 
však podporujeme i tradiční české výrobce brýlových 
obrub i brýlových čoček. Jaký sortiment chceme nabízet 
a koho z dodavatelů upřednostníme záleží na našich 
preferencích. To je další přednost nezávislých optik, díky 
které můžeme klientovi nabízet nejvhodněji zvolený pro-
dukt z optického trhu.

Většinu oprav i veškeré zábrusy čoček zhotovujeme ve 
vlastní optické laboratoři. Ta je od obchodních prostor 
oddělena skleněnou přepážkou, takže zákazníci mohou 
vidět vykonávat optické řemeslo na vlastní oči.

Stálý kolektiv kolegů s odborným vzděláním v oboru je 
vždy připraven řešit individuální požadavky i různorodé 
rozmary zákazníků. Bez vlastní optické „rodiny“ by nic 
z výše uvedeného vykonávat nešlo, díky! 

Tradice, odbornost, kvalita, nové technologie – to vše 
se snažíme prezentovat. Odměnou nechť nám je, pokud 
se někoho v Krkonoších zeptáte kam do optiky, jasná 
odpověď: „No pro brejle přeci ke Zvoníčkoj“.

Bc. Leoš Zvoníček (majitel firmy)


