Beno Blachut, optik-optometrista
Po absolvování studia na Střední zdravotní škole, obor oční optik začal v roce 1975 působit
v tomto oboru a po studiu optometrie začal pracovat v jednom z prvních středisek
zabývajících se aplikací měkkých kontaktních čoček.
V roce 1991 otevřel soukromou praxi a následně se od roku 1996 začal specializovat na
řešení refrakčních vad způsobených deformacemi rohovky keratokonem, či různými
poraněními, a to pomocí pevných kontaktních čoček. K této problematice absolvoval řadu
specializačních stáží v zahraničí, především v Německu a Švýcarsku. Také se věnuje řešení
dalších atypických refrakčních vad, často ve spolupráci a oftalmology, což umožňuje
poskytovat pacientům komplexní péči o zrak.
Mimo odbornou činnost zastával nejprve funkci viceprezidenta a po dvě volební období
funkci prezidenta Společenstva českých očních optiků a optometristů. V té době se rovněž
aktivně zúčastňoval zasedání Evropské rady pro optiku a optometrii (ECOO).
V letech 1996–2000 působil jako externí učitel na I. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy pro
obor optiky a optometrie.
Od roku 2016 provozuje praxi v rámci Polikliniky na Národní.
Beno Blachut, optician-optometrist
After completing his studies at the Secondary Medical School, the department of opticians,
he began to work in this field in 1975. After completion of the optometry studies he began
to work in one of the first centers for the application of soft contact lenses.
In 1991 he opened a private practice and from 1996 began to specialize in the treatment of
refractive defects caused by corneal deformations by keratoconus or by various injuries by
means of rigid gas permeable (RGP) contact lenses. Has completed a number of specialized
internships especially in Germany and Switzerland. He also deals with the treatment of other
atypical refractive defects, often in co-operation with ophthalmologists, which allows to
provide comprehensive vision care for the patients.
Besides his professional activities, he held the post of Vice-President and, after two election
terms, he became the President of the Community of Czech Opticians and Optometrists. At
that time, he also actively participated in the meetings of the European Council for Optics
and Optometry (ECOO).
From 1996 to 2000 he worked as an external teacher at the First Faculty of Medicine of the
Charles University in Optics and Optometry department.
Since 2016 he has been practicing in Poliklinika na Národní.

