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POJISTITEL PLNÍ DLE ROZSAHU A MÍRY POŠKOZENÍ, MAXIMÁLNĚ VŠAK DO LIMITU PLNĚNÍ.

Diagnóza limit plnění

PORANĚNÍ HLAVY

1 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10 cm² 10 %

2 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu přes 10 cm² 15 %

3 Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy (potvrzeno neurologickým a psychi-
atrickým vyšetřením) 

10-100 %

Traumatická porucha nervu

4 – lícního 15 %

5 – trojklanného 10 %

Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo poškození hlavy a krku mimo hodnocení jizev v obličeji a na krku

6 – lehkého stupně 5 %

7 – středního až těžkého stupně 20 %

8 Mozková píštěl po poranění spodiny lební (likvorea) 10 %

Nos

9 Ztráta části či celého nosu bez poruchy dýchání 12 %

10 Ztráta části či celého nosu s poruchou dýchání 20 %

11 Deformace nosu bez funkčně významné poruchy průchodnosti 5 %

12 Deformace nosu s funkčně významnou poruchou průchodnosti 10 %

13 Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení 10 %

14 Perforace nosní přepážky 5 %

15 Úplná ztráta čichu 10 %

16 Úplná ztráta chuti 5 %

Oko

Při úplné ztrátě zraku nemůže rozsah trvalého následku činit na jednom oku více než 25 % a na druhém více než 75 %, a na obou očích více 
než 100 %. Trvalá poškození podle položek 23–28,31,32 se hodnotí i nad tuto hranici. - Procenta položek se připočítávají . Při hodnocení podle 
bodu 28 nelze současně hodnotit podle bodu 31,32.

Úplná ztráta zraku 

17  na jednom oku 25 %

18  na druhém oku 75 %

Poranění, jež měla za následek snížení ostrosti zrakové se hodnotí podle pomocné tabulky č. 1.

19 Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti   5 %

Ztráta čočky 

20  – na jednom oku 5 %

21 – na obou očích 10 %

ztráta zraku - stanoví se % podle pomocné tabulky č. 1 a připočítává se 10 % za obtíže z nošení afakické korekce.

22 Traumatická porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů 25 %

Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2
Ostatní omezení zorného pole se hodnotí podle pomocné tabulky č. 3

Porušení průchodnosti slzných cest

23  – na jednom oku 5 %

24  – na obou očích 10 %
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Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné 

25 – na jednom oku 5 %

26 – na obou očích 10 %

27 Rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle stupně 5 %

28 Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost, též ptóza horního víčka, pokud 
nekryje zornici (nezávisle od poruchy visu), pro každé oko  

5 %

Traumatická porucha akomodace (hodnoceno do 50 let)

29 – jednostranná 8 %

30 – oboustraná 5 %

Lagoftalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný

31 – jednostranný 8 %

32 – oboustraný 16 %

Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici. Omezení zorného pole je zahrnuto v polož-
ce.

33 – jednostranná 25 %

34 – oboustraná 60 %

Ucho

Ztráta nebo těžká deformace boltce

35 – jednoho 10 %

36 – obou 15 %

37 Trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce 5 %

Ztráta sluchu, vč. nedoslýchavosti (dle závažnosti)

38 – jednoho ucha při zachované funkci druhého ucha 15 %

39 – jednoho ucha při snížené funkci druhého ucha 25 %

40 – oboustranná jako následek jediného úrazu 40 %

Porucha labyrintu (dle závažnosti)

41 – jednostranná 20 %

42 – oboustranná 45 %

Jazyk

43 Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformitami 5 %

Zuby

44 Ztráta každého zubu 1 %

45 Ztráta vitality nebo deformita zubu v důsledku úrazu ā 0,5 %

46 Ztráta, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů 0 %

ÚRAZY KRKU

Zúžení hrtanu nebo průdušnice

47 – lehkého stupně 15 %

48 – středního a těžkého stupně 40 %

49 Poruchy hlasu až ztráta hlasu 25 %

50 Ztížení až ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy 30 %

51 Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou včetně souvisejících funkčních poruch 50 %
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HRUDNÍK

52 Deformace prsu, prsů 15 %

53 Amputace prsu, prsů do 50 let 35 %

53 Amputace prsu, prsů nad 50 let 30 %

Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené

54 – lehkého stupně 5 %

55 – středního a těžkého stupně 35 %

Poškození či poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu

56 – jednostranná podle stupně 40 %

57 – oboustranná podle stupně 85 %

58 Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce 85 %

59 Píštěl jícnu 30 %

Poúrazové zúžení jícnu

60 – lehkého stupně 10 %

61 – středního a těžkého stupně 55 %

BŘICHO

62 Porušení břišní stěny provázené porušením břišního lisu 20 %

63 Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy a výživy 85 %

64 Částečná nebo úplná  ztráta sleziny 15 %

65 Poškození tlustého střeva nebo konečníku, včetně souvisejících obtíží 50 %

LEDVINY

66 Ztráta celé nebo části jedné ledviny při zachování funkcí druhé ledviny 25 %

67 Ztráta celé nebo části jedné ledviny při snížené funkci druhé ledviny 50 %

68 Ztráta obou ledvin 75 %

Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně chronické druhotné infekce

69 – lehkého stupně 20 %

70 – středního až těžkého stupně 35 %

71 Píštěl močového měchýře nebo močové trubice 50 %

72 Chronický zánět ledvin nebo močových cest 30 %

Nelze současně hodnotit podle položky 70 při hodnocení položek 68-69.

POHLAVNÍ ORGÁNY

73 Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat) 10 %

Ztráta obou varlat či potence

74 – do 50 let 30 %

75 – nad 50 let vč. 10 %

Ztráta pyje nebo závažné deformity

76 – do 50 35 %

77 – nad 50 let vč. 20 %

78 Poúrazové deformace ženských pohlavních orgánů 40 %

Je-li hodnoceno podle položek 75–76, nelze současně hodnotit ztrátu potence podle položek 73–74.
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PÁTEŘ A MÍCHA

Omezení hybnosti páteře – bez neurologických příznaků

79 – lehkého stupně 10 %

80 – středního až těžkého stupně 40 %

Poruchy neurologického charakteru po úrazu páteře, míchy, míšních plen nebo kořenů

81 – lehkého stupně 20 %

82 – středního až těžkého stupně 100 %

PÁNEV

Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin

83 – u žen do 45 let 50 %

84 – u žen přes 45 let a mužů (bez rozlišení věku) 40 %

HORNÍ KONČETINA

Uvedené hodnoty se vztahují na praváky. U leváků platí hodnocení opačné.

Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem

85 – vpravo 60 %

86 – vlevo 50 %

Úplná ztuhlost ramene v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká)

87 – vpravo 35 %

88 – vlevo 30 %

Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° až 70°, předpažení 40° až 45° 
a vnitřní rotace 20°)

89 – vpravo 25 %

90 – vlevo 20 %

Omezení pohyblivosti ramenního nebo loketního kloubu nebo zápěstí 

91 – vpravo lehkého stupně 5 %

92 – vpravo středního až těžkého stupně 18 %

93 – vlevo lehkého stupně 5 %

94 – vlevo středního až těžkého stupně 15 %

95 Pakloub kosti horní končetiny bez rozlišení lokality (mimo člunkové kosti) 35 %

96 Pakloub člunkové kosti 15 %

Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti nebo kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných 
k léčení následků úrazu

97 – vpravo 30 %

98 – vlevo 25 %

Habituální vykloubení ramene (alespoň po třech jednoznačně úrazových luxacích ramenního kloubu)

99 – vpravo 15 %

100 – vlevo 20 %

Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární nebo akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce

101 – vpravo 6 %

102 – vlevo 3 %

Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu

103 – vpravo 5 %

104 – vlevo 3 %
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Úplná ztuhlost loketního kloubu nebo zápěstí 

105 – vpravo v nepříznivém postavení 30 %

106 – vpravo v příznivém postavení 25 %

107 – vlevo v nepříznivém postavení 20 %

108 – vlevo v příznivém postavení 15 %

Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních 

109 – vpravo v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých 20 %

110 – v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) 15 %

111 – vlevo v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých 10 %

112 – v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) 5 %

Omezení přivrácení a odvrácení předloktí 

113 – vpravo lehkého stupně 6 %

114 – vpravo středního až těžkého stupně 20 %

115 – vlevo lehkého stupně 4 %

116 – vlevo středního až těžkého stupně 15 %

Viklavý kloub ramenní, loketní, zápěstí

117 – vpravo 20 %

118 – vlevo 15 %

Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu

119 – vpravo 55 %

120 – vlevo 45 %

Zápěstí, ruka

Ztráta ruky v zápěstí

121 – vpravo 50 %

122 – vlevo 45 %

Ztráta všech prstů ruky

123 – vpravo 50 %

124 – vlevo 45 %

Ztráta prstů ruky kromě palce

125 – vpravo 40 %

126 – vlevo 35 %

Palec

Ztráta palce se záprstní kostí

127 – vpravo 25 %

128 – vlevo 20 %

Ztráta obou článků palce

129 – vpravo 18 %

130 – vlevo 15 %

Ztráta koncového článku palce

131 – vpravo 10 %

132 – vlevo 7 %
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Úplná ztuhlost mezičlánkového nebo karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení

133 – vpravo 9 %

134 – vlevo 7 %

Úplná ztuhlost základního kloubu palce

135 – vpravo 6 %

136 – vlevo 5 %

Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení

137 – vpravo 22 %

138 – vlevo 18 %

Trvalé následky po špatně zhojené Bennetově zlomenině s trvající subluxací, kromě plnění za poruchu funkce

139 – vpravo 4 %

140 – vlevo 3 %

Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti

141 – vpravo lehkého stupně 6 %

142 – vpravo středního až těžkého stupně 15 %

143 – vlevo lehkého stupně 5 %

144 – vlevo středního až těžkého stupně 12 %

Ukazováček

Ztráta koncového článku ukazováku

145 – vpravo 4 %

146 – vlevo 2 %

Ztráta dvou článků ukazováku

147 – vpravo 8 %

148 – vlevo 6 %

Ztráta všech tří článků ukazováku

149 – vpravo 12 %

150 – vlevo 10 %

Ztráta ukazováku se záprstní kostí

151 – vpravo 15 %

152 – vlevo 14 %

Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení

153 – vpravo 12 %

154 – vlevo 10 %

Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí

155 – vpravo 14 %

156 – vlevo 12 %

Nemožnost úplného natažení některého z kloubů ukazováku

157 – vpravo 3 %

158 – vlevo 2 %
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Porucha úchopové funkce ukazováku (omezení flexe do dlaně)

159 – vpravo lehkého stupně (chybí 1-3 cm) 6 %

160 – vpravo středního až těžkého stupně (chybí 3 a více cm) 10 %

161 – vlevo lehkého stupně (chybí 1-3 cm) 4 %

162 – vlevo středního až těžkého stupně (chybí 3 a více cm) 8 %

Prostředník, prsteník, malík

Ztráta koncového článku

163 – vpravo 3 %

164 – vlevo 2 %

Ztráta dvou článků

165 – vpravo 5 %

166 – vlevo 4 %

Ztráta tří článků

167 – vpravo 7 %

168 – vlevo 6 %

Ztráta celého prstu se záprstní kostí

169 – vpravo 9 %

170 – vlevo 7 %

Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí

171 – vpravo 9 %

172 – vlevo 7 %

Porucha úchopové funkce prstu (omezení flexe do dlaně)

173 – vpravo lehkého stupně (chybí 1-3 cm) 6 %

174 – vpravo středního až těžkého stupně (chybí 3 a více cm) 9 %

175 – vlevo lehkého stupně (chybí 1-3 cm) 4 %

176 – vlevo středního až těžkého stupně (chybí 3 a více cm) 7 %

Horní končetina – neurologická postižení

Porucha nervu axillárního

177 – vpravo 30 %

178 – vlevo 25 %

Porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní)

179 – vpravo 60 %

180 – vlevo 50 %

Porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů

181 – vpravo 45 %

182 – vlevo 40 %

Porucha kmene nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu

183 – vpravo 35 %

184 – vlevo 30 %
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Obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů

185 – vpravo 10 %

186 – vlevo 8 %

Porucha loketního nervu kmene s postižením všech inervovaných svalů

187 – vpravo 35 %

188 – vlevo 30 %

Porucha distální části se zachováním funkce ulnárního ohýbače karpu a části hlubokého ohýbače prstů

189 – vpravo 25 %

190 – vlevo 20 %

Porucha nervu muskulokutánního

191 – vpravo 25 %

192 – vlevo 15 %

Porucha středního nervu kmene s postižením všech inervovaných svalů

193 – vpravo 25 %

194 – vlevo 20 %

Porucha distální části s postižením převážně thenarového svalstva

195 – vpravo 12 %

196 – vlevo 8 %

Sensitivní větve na zápěstí s poruchou citlivosti

197 – vpravo 20 %

198 – vlevo 15 %

DOLNÍ KONČETINA

199 Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem 50 %

200 Nekrosa hlavice kosti stehenní 40 %

201 Pakloub kosti dolní končetiny bez rozlišení lokality 30 %

202 Chronický zánět kostní dřeně kosti stehenní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích 
nutných k léčení následků úrazu

25 %

Zkrácení jedné dolní končetiny

203 – do 1 cm 0 %

204 – do 4 cm 5 %

205 – do 7 cm 15 %

206 – nad 7 cm 25 %

207 Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchylkou osovou nebo rotační), za každých 5° 
úchylky

5 %

Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osové úchylky nelze současně započítávat zkrácení končetiny - musí být 
prokázány na RTG.

Kyčelní kloub

Úplná ztuhlost kyčelního kloubu

208 – v nepříznivém postavení 35 %

209 – v příznivém postavení 25 %

Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu

210 – lehkého stupně 10 %

211 – středního až těžkého stupně 30 %
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Kolenní kloub

Úplná ztuhlost kolenního kloubu

212 – v nepříznivém postavení 40 %

213 – v příznivém postavení 25 %

Omezení pohyblivosti kolenního kloubu

214 – lehkého stupně 8 %

215 – středního až těžkého stupně 25 %

Viklavost kolenního kloubu

216 – při nedostatečnosti jednoho postranního vazu 5 %

217 – při nedostatečnosti předního zkříženého vazu 15 %

218 – při nedostatečnosti předního i zadního zkříženého vazu 25 %

Trvalé následky po úrazu měkkého kolena s příznaky poškození menisku

219 – lehkého a středního stupně (bez prokázaných blokád) 5 %

220 – těžkého stupně (s prokázanými opětovnými blokádami) 10 %

Odstranění menisku

221 – části nebo celého menisku 5 %

222 – části nebo obou menisků 10 %

223 Odstranění čéšky včetně vychudnutí a omezení funkce čtyřhlavého svalu stehenního 10 %

Bérec

224 Ztráta dolní končetiny v bérci dle ztuhlosti kolenního kloubu 50 %

225 Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích 
nutných k léčení následků úrazu

20 %

226 Poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osové nebo rotační úchylce  
(úchylky musí být prokázány na RTG); za každých 5º  náleží 5%, hodnotí se až přesahují 5%)
Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce.  
Při hodnocení osové úchylky nelze současně započítávat zkrácení končetiny.

40 %

Hlezenný kloub

227 Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním 40 %

Ztráta chodidla v Chopartově kloubu

228 – s artrodezou hlezna 30 %

229 – s pahýlem v plantární flexi 40 %

230 – v Lisfrancově kloubu nebo pod ním 25 %

Úplná ztuhlost hlezenného kloubu

231 – v nepříznivém nebo pravoúhlém postavení 30 %

232 – v příznivém postavení (ohnutí do plošky 5 stupňů) 20 %

Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu

233 – lehkého stupně 5 %

234 – středního až těžkého stupně 20 %

235 Úplná ztráta pronace a supinace nohy, případně omezení dle rozsahu 10 %

236 Viklavost hlezenního kloubu (dle průkazu RTG) 15 %

237 Plochá, vbočená nebo vybočená noha následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy 20 %

238 Chronický zánět kostní dřeně v oblasti tarsu a metatarsu a kosti patní jen po otevřených zraněních nebo 
po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu

20 %
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Noha

Ztráta

239 – koncového článku palce nohy 3 %

240 – obou článků palce nohy 6 %

241 – obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí 12 %

242 – nebo úplná ztuhlost jiného prstu nohy, za každý prst 2 %

243 – malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí 10 %

244 – všech prstů nohy 15 %

Úplná ztuhlost

245 – mezičlánkového kloubu palce nohy 3 %

246 – základního kloubu palce nohy 5 %

247 – obou kloubů palce nohy (dle postavení) 8 %

248 Poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině 15 %

249 Poúrazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetinách 25 %

250 Poúrazové atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu 5 %

Neurologická postižení

Porucha nervu (hodnotí se podle výsledku EMG)

251 – sedacího 45 %

252 – stehenního 30 %

253 – obturatorii 20 %

254 – holenního dle rozsahu 30 %

255 – lýtkového dle rozsahu 25 %

Omezení pohyblivosti

256 – mezičlánkového kloubu palce nohy 1 %

257 – základního článku palce nohy 5 %

258 Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst 1 %

259 Atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu 5 %

Oběhové a trofické poruchy, algodystrofický syndrom

260 – na jedné dolní končetině 10 %

261 – na obou dolních končetinách 20 %

JIZVY

Plošné hypertrofické jizvy (bez přihlédnutí k poruše funkce)

262 Poškození do 0,5 % tělesného povrchu v obličeji a na krku 4 %

263 Poškození od 0,5 % tělesného povrchu v obličeji a na krku 20 %

264 Poškození do 1 % tělesného povrchu mimo obličej a krk 2 %

265 Poškození nad 1 % tělesného povrchu za každé další 1 % poškození tělesného povrchu ā 1 %, max. 50 %

Podélné jizvy

266 Jizvy v obličeji a na krku do 0,5 cm, mimo obličej a krk do 2 cm 0 %

267 Jizvy v obličeji a na krku od 0,5 cm, mimo obličej a krk od 2 cm, za každý 1 cm ā 0,5 %
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TABULKA Č. 1: (hodnocení dle položky 19)

Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí

´6/6 ´6/9 ´6/12 ´6/15 ´6/18 ´6/24 ´6/30 ´6/36 ´6/60 ´3/60 ´1/60 0

´6/6 0 2 4 6 9 12 15 18 21 23 24 25

´6/9 2 4 6 8 11 14 18 21 23 25 27 30

´6/12 4 6 9 11 14 18 21 24 27 30 32 35

´6/15 6 8 11 15 18 21 24 27 31 35 38 40

´6/18 9 11 14 18 21 25 28 32 38 43 47 50

´6/24 12 14 18 21 25 30 35 41 47 52 57 60

´6/30 15 18 21 24 28 35 42 49 56 62 68 70

´6/36 18 21 24 27 32 41 49 58 66 72 77 80

´6/60 21 23 27 31 38 47 56 66 75 83 87 90

´3/60 23 25 30 35 43 52 62 72 83 90 95 95

´1/60 24 27 32 38 47 57 68 77 87 95 100 100

0 25 30 35 40 50 60 70 80 90 95 100 100

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo 
bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé, u kterého došlo úrazem k oslepnutí, mělo zrakovou ostrost horší než odpovídá 75 % invalidity, 
náleží pojistné plnění ve výši 25 %.

TABULKA Č. 2:

Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole

Stupeň koncentrického zúžení jednoho oka obou očí stejně jednoho oka při slepotě druhého

k 60° 0 10 40

k 50° 5 25 50

k 40° 10 35 60

k 30° 15 45 70

k 20° 20 55 80

k 10° 23 75 90

k 5° 25 100 100

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická 
slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, náleží pojistné plnění ve výši 25 %.

TABULKA Č. 3: 

Hemianopsie homonymní Procento plnění

levostranná 35%

pravostranná 45%

binasální 10%

bitemporální 60%-70%

oboustranná horní 10%-15%

oboustranná dolní 30%-50%

jednostranná nasální 6%

jednostranná temporální 15%-20%

jednostranná horní 5%-20%

jednostranná dolní 10%-20%

kvadrantová nasální horní 4%

nasální dolní 6%

temporální horní 6%

temporální dolní 12%

Centrální scotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti.
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