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Dal Meoptě budoucnost

Příběh českoamerického byznysmena, který postavil na nohy továrnu na optiku a i v 85 letech řídí strategii a investice firmy a domlouvá velké obchody
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ni touha po zisku, ani vlastenectví nepřivedly
na počátku devadesátých let dnešního většinového vlastníka společnosti Meopta-optika
Paula Rausnitze ke koupi podílu v přerovské
firmě. Českoamerický podnikatel hledal tehdy zajímavé investiční příležitosti a chtěl si dokázat, že dokáže
i sám, bez svých bratrů, s nimiž podnikal celý život
ve Spojených státech, postavit skomírající firmu znovu na nohy. Vzal všechny peníze, které v USA vydělal,
a investoval je v Přerově. Začal firmu přetvářet a modernizovat, investoval do nových technologií a postupně zcela změnil její výrobní program od končících
armádních zakázek na sportovní optiku, kinoprojektory a high-tech produkci. A tak zatímco jiní v jeho
věku (bylo mu tehdy 63 let) začínají často uvažovat
o odchodu do důchodu, před Paulem Rausnitzem se
otevřela další významná životní etapa, která trvá už
dvacet let. Do Přerova nepřinesl jenom kapitál, ale
také své bohaté obchodní kontakty.
Letos Meopta-optika oslavila osmdesát let své existence. A za to, že to byly oslavy optimistické, vděčí právě Paulu Rausnitzovi. Zachránil ji před krachem, vrátil
jí její zašlý lesk a dnes může prohlásit, že Meopta zdatně konkuruje i těm nejzavedenějším světovým výrobcům optiky. I sám Paul Rausnitz letos slavil – v březnu
mu bylo už 85 let. Přes tento věk je pro Meoptu stále
klíčovým mužem. A nejen proto, že mu patří. Stále
se bez něj neobejde žádné strategické rozhodnutí či
schvalování investic. Navíc je aktivně činný i v obchodě
– sám vyjednává s nejdůležitějšími zákazníky. Více než
dvacetiletá „přerovská mise“ je sice jen částí barvitého životního příběhu Paula Rausnitze, rozhodně na ni
ale nedá dopustit. Ostatně, který z podnikatelů hovoří
o svých zaměstnancích jako o součásti své rodiny?

Do Meopty jsem
nešel proto, abych
vydělal peníze.
Já jsem si chtěl
dokázat, že můžu
něco i sám, bez
svých bratrů,
postavit na nohy.
Že můžu já sám,
i ve svém věku,
něco stále dokázat.
paul rausnitz

většinový majitel Meopty

Dětství, které jinému vydá za celý život
Když dnes Paul Rausnitz mluví o sobě, hodně se vrací
k válce. Bylo mu teprve deset let, když po německém záboru Sudet v roce 1938 přišel o domov v Jablonci nad Nisou, kde měl jeho otec Julius lékařskou praxi a maminka
Leonora obchod s bižuterií. Už tenkrát se jeho židovští
rodiče snažili zachránit před Hitlerem vystěhováním
celé rodiny do Spojených států. Jenže dřív došlo k oku-

paci Československa. Útěkem z Jablonce pro něj začínalo období, v němž už jako malý kluk musel prokázat
neuvěřitelnou odvahu, houževnatost a schopnost přežít
a které pak zásadně ovlivnilo celý jeho další život.
Na předmnichovský Jablonec vzpomíná jako na klidné město. Chodil tam sice do německé školy, ale rodiče
ho přihlásili i na češtinu. V rodině se mluvilo německy,
ale otec byl zároveň velký československý vlastenec
a chtěl, aby všichni tři jeho synové včetně benjamínka Paula uměli už brzy dobře česky. Vztah celé rodiny
k Československu ilustruje Rausnitz i na lásce k prezidentu Masarykovi. Když prezident zemřel, jeho otec
chtěl, aby celá rodina jela na pohřeb. „Do Prahy jsme
vyjeli ve čtyři ráno. Otec chtěl, abychom tam byli včas,
protože celá doprava v Praze stála. Zamluvil okno v paláci Koruna na Václavském náměstí, odkud jsme měli
všechno jako na dlani. Ještě si pamatuji, jak v čele pohřebního procesí jel generál Syrový na koni,“ vypráví
Rausnitz stále dobrou češtinou.
Po odsunu odjeli Rausnitzovi do Turnova, pak do Jičína a nakonec čekali na americké vízum v Praze. Do toho
přišla okupace. „První měsíce byl docela klid. Snažili
jsme se vycestovat do Itálie, ale ani to se nepodařilo. Pak
můj otec na Václavském náměstí potkal bývalého pacienta, vojáka v německé uniformě. Co tady ještě děláte, já
byl teď ve Vídni. Nečekejte na žádné vízum, tady to tak
nezůstane, kladl otci na srdce.“ Následně se Paul v létě
1939 společně rodiči a bratry pokusil utéct do Polska
a získat americké vízum tam. Namísto toho v pouhých
jedenácti letech skončil v ostravském vězení.
„Češi na základě dohody polské vlády s exilovou vládou v Londýně měli v Polsku právo zůstat. Navíc jsme
tam měli příbuzné. Tatínek s nejstarším bratrem Waltrem šli napřed. Jenže polská policie o té dohodě nevěděla a vrátila je do rukou německých vojáků. Šťastnou
shodou okolností byl mezi nimi jeden bývalý otcův
pacient a ten hlášení sepsal tak, že je mají po krátkém
vězení v Ostravě vyhostit,“ vzpomíná Rausnitz.
Tehdy se jeho matka rozhodla, že se Paul s dalším
bratrem Egonem pokusí o přechod sami: „Najala nám
taxík až k hranicím. Jenže nás tam taky chytili a my
skončili ve stejném ostravském vězení jako otec s nejstarším bratrem. Jak se mamince podařilo gestapo
přesvědčit, nevím. Ale pod podmínkou, že si otec odsedí několik týdnů a pak nás všechny vyhostí, nás tři
kluky z vězení pustili.“
Napodruhé útěk přes hranice Rausnitzovým vyšel.
Namísto do Ameriky se ale po vypuknutí války přesouvali stále víc na východ. Rausnitz říká, že měli štěstí,
když mohli žít dva roky v malé vesnici na Ukrajině, kde
otce potřebovali jako lékaře, a on mohl chodit dokonce
do školy. Když Němci napadli Sovětský svaz, Rausnitzovi uprchli až do Turkmenistánu. „Mysleli jsme, že
Rusko válku nepřežije a mohli bychom odtamtud utéct

do Afghánistánu nebo Íránu.“ Podle Rausnitze měli
v Turkmenistánu všichni namále: „Dostali jsme tyfus,
maminka skončila v nemocnici. Tam byl ale chleba,
který nám házela z okna. Jinak jsme neměli co jíst.“
Pak se celá jejich pětičlenná rodina připojila k československé jednotce, která vznikala v Buzuluku, a bojovali proti Němcům. „Jak jsme si přečetli v novinách, že
se jednotka formuje, tak jsme jeli. Dělal jsem u ní spojku
nebo řidiče,“ mluví o období, kdy v armádě působil jako
vojín elév. V té době mu bylo teprve čtrnáct. Celá rodina
se vrátila do Československa spolu s Rudou armádou –
konkrétně 1. československou samostatnou brigádou
pod velením generála Ludvíka Svobody.
Po skončení války se Paul a jeho rodina vrátili
do Jablonce nad Nisou. Dlouho tu ale nepobyli. Rausnitzův otec už v roce 1946 tušil, že demokracie v republice nebude mít dlouhého trvání, a rodina emigrovala
do Spojených států. „V únoru Československo odmítlo
americkou pomoc a bylo jasné, že demokratické strany
neměly šanci na přežití. Kdybychom neodešli, tak nás
zavřeli,“ je přesvědčen Rausnitz.

Od bižuterie až k vojenským letadlům
Bylo mu osmnáct, když za oceánem začal spolu s rodinou znovu. Rodinný podnik Rausnitzových, který
postupně prorazil na americkém trhu se špičkovými
optickými výrobky, začínal skromně – jako obchod
s bižuterií. Tu měli v krvi už z dob podnikání paní
Rausnitzové v Jablonci. V Americe nejprve založili
firmu WEPRA, která odkazovala na jména všech tří
bratrů – Waltera, Egona a Paula. „Pamatuji se, že když
se kdosi otce ptal, jaký má v Americe do začátku kapitál, řekl tři miliony dolarů. To ale bylo jen obrazně
jako ocenění nás tří synů. Skutečných peněz jsme si
přivezli málo,“ vzpomíná Rausnitz.
Start v USA jim ale znovu usnadnily otcovy lékařské
kontakty. Léčil totiž některé členy rozvětvené rodiny
Swarowských. Zakladatel stejnojmenné klenotnické
a bižuterní firmy Daniel se narodil poblíž Jablonce
a část jeho příbuzenstva tam žila i před válkou. „Na úplném začátku nám Swarovski prodal zboží na úvěr, využívali jsme také zboží, které nám posílal náš jablonecký
obchod. Po jeho znárodnění to skončilo a pokračovali
jsme už jen ve spojení se Swarovskými,“ říká Rausnitz.
Do podniku v Americe se zapojila celá rodina včetně
otce, který lékařskou praxi už za oceánem nikdy neprovozoval. „Pracovali jsme osmnáct hodin denně,
sami vozili balíky se zbožím zákazníkům na poštu.
Neměli jsme žádné zaměstnance,“ líčí Rausnitz začátek. Bižuterní firma fungovala až do roku 2000, kdy
odešli Paulovi bratři do důchodu a Rausnitzovi ji prodali právě Swarovským.
Po prvních obchodních úspěších dostala Rausnitzova firma od Swarovských nabídku na obchodní za-
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V menší míře dnes uskutečňuje i vojenské zakázky. Například pro rakouskou firmu Steyr vyrábí přístroje pro denní i noční vidění do bojových vozidel Pandur, zaměřovači z Meopty jsou
vybaveny i armádní pušky z České zbrojovky.
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ve svém přerovském závodě,
který se rozkládá na ploše téměř 135 tisíc metrů čtverečních. Jeho součástí je kromě
výroby optiky a mechaniky
také stále důležitější výzkumné a vývojové centrum.

Co vyrábí
Firma produkuje široké spektrum optických
výrobků. Přímo spotřebitelům jsou určeny dalekohledy, puškohledy, pozorovací dalekohledy (spektivy), ale například i adaptér umožňující připojení iPhonu k spektivům a dalekohledům a pořizování detailních fotografií.
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lo. Protože vyschl její dlouholetý zdroj většiny tržeb
– dodávky vojenské optické technologie pro armády
zemí Varšavské smlouvy, vrátila se firma k tomu, co dělala na úplném počátku své existence. Kinoprojektory
a sportovní optika se ukázaly jako klíč k úspěchu. Během let přibyly i zakázky pro průmysl, a to především
od firem zaměřujících se na high-tech produkci, jako je
například americká korporace Applied Materials.
Tato společnost navíc letos přerovskou Meoptu ocenila jako svého nejlepšího dodavatele za rok 2013. Optici
z Přerova se tak stali teprve sedmou firmou, která toto
ocenění dokázala získat. Zvítězili v konkurenci pěti set
ostatních dodavatelů. „Applied Materials je náš největší
odběratel v oblasti systémů na kontroly a detekci závad čipů při jejich výrobě,“ říká Libor Grygar, manažer
prodeje průmyslových optických celků.

iNveStiCe Si užívá kapitál pro investici do přerovské Meopty pocházel z jeho podílu na prodeji dvou amerických rodinných firem a z obchodů na burze. Té investice nelituje.
„Neměl bych tolik přátel jako nyní v Meoptě. Jen je mi líto, že mí bratři už zemřeli. Byli jsme jako jedna duše, jedno tělo,“ říká Paul rausnitz. foto: HN – tomáš škoda

stoupení dalších produktů. Šlo o broušené kameny pro
průmyslové využití. „Nic jsme o tom nevěděli, ale když
se chcete něco naučit a máte drive, tak dokážete i věci,
které jste si nedokázali představit. Pokud bychom začali obchodovat s něčím jiným než s bižuterií, tak bychom byli taky úspěšní,“ je přesvědčený Rausnitz.
Rozhodující zlom pro expanzi do optiky podle něj
nastal v 60. letech, kdy armáda kvůli válce ve Vietnamu
potřebovala více letadel a na trhu byl nedostatek speciálních zrcadlových hranolů do kabin letadel, které
umožňují pilotům mít přehled o tom, co se děje kolem nich. Pomohla opět osudová známost s rodinou
Swarovských.
„Měli jsme jednoho známého, který je dovážel ze
Švýcarska, ale potřeboval jich víc, jinak by přišel o zakázku. Věděl, že se se Swarovskými známe, a tak nám
nechal jeden vzorek, jestli by se to nedalo u nich nějak
zařídit,“ vzpomíná na vstup do optické branže v letech
1962 a 1963 Rausnitz. Swarovští požadovaný prvek dokázali vyrobit jen částečně. Povrch hranolů totiž musel
být pokryt speciální antireflexní vrstvou, kterou v té
době uměly vyrobit pouze dvě firmy na světě. Nakonec
to po mnoha složitých jednáních dopadlo tak, že rodina Rausnitzových přes svou firmu Tyrolit Company
začala vyrábět skleněné komponenty sama, posílala je
do Lichtenštejnska, kde jim byla nanesena antireflexní
vrstva, v USA pak Rausnitzovi lidé vše zkompletovali
a prodali armádnímu dodavateli.
Tak firma Tyrolit vstoupila mezi světoznámé optické výrobce jako Swarovski, Zeiss anebo Leica. „Dnes
s Meoptou konkurujeme všem,“ směje se Rausnitz.
Cestu na vrchol mu usnadnila schopnost vycítit
příležitost a semknutost jeho nejbližších. Když má
vyjmenovat hlavní pravidla pro fungování rodinné
firmy, několikrát připomíná obchodní zkušenost své
matky. „Kdysi její dva bratři měli společnou firmu,
a jakmile se oženili, tak se kvůli manželkám rozpadla.
Dodržovali jsme to a manželky do byznysu nikdy nepřibrali,“ říká Rausnitz. Další hlavní zásadou je vzájemný respekt a schopnost odpouštět chyby. „Když
se něco takového stane, ostatní to nesmí celý život
vyčítat,“ říká Rausnitz.
Devadesátá léta ve znamení příležitostí
Když na počátku devadesátých let cestoval východní
Evropou a spolu se svým synovcem hledal zajímavé
investiční příležitosti, navštívil také přerovskou Meoptu. Ta v té době měla vážné existenční potíže, byla
předlužená a prakticky před krachem. Po roce 1989
totiž přišla o všechny vojenské zakázky, na nichž byla
od 70. let existenčně závislá. Rausnitz se rozhodl, že
podnik postaví na nohy. Nerozhodl se tak ale proto, že
Meopta byla česká firma. On sám tento podnik vůbec
neznal. Poprvé o něm uslyšel od německého výrobce
strojů na opracování optických čoček – firmy LOH.
„Poprosil jsem je, jestli by nám nedali jména východoevropských firem, kterým své stroje prodávali, protože
by to pro nás mohlo být zajímavé. Meopta byla mezi
nimi,“ popisuje Rausnitz okamžik, kdy o firmě z Přerova
uslyšel poprvé. Postupně spolu se synovcem Geraldem
Rausnitzem, většinovým majitelem společnosti Tyrolit (později TCI a dnes Meopta U.S.A.), objeli všechny
firmy, které měli na seznamu. Přes Polsko, Maďarsko
a Rumunsko se nakonec dostali do Meopty Bratislava,
která ale vyráběla jenom základní, jednoduché komponenty a výrobky. Rozhodli se proto vyrazit přes Vídeň
do Přerova. „V podnikovém hotelu Meopty, kde nás
ubytovali, to vypadalo hůř, než jak jsem si pamatoval

paul Rausnitz (85)
Narodil se 9. března 1928 v Jablonci nad Nisou jako
nejmladší syn v rodině židovského lékaře. Jeho matka
provozovala obchod s bižuterií.
Po vypuknutí války odešel společně s rodiči
a sourozenci na ukrajinu a do Tádžikistánu. V roce
1942 se celá pětičlenná rodina v Buzuluku připojila
k formující se Československé armádě.
V roce 1946 emigrovali rausnitzovi do uSa
a založili rodinný bižuterní podnik, který se teprve
později zaměřil i na optiku.
Začátkem 90. let objevil rausnitz přerovskou
Meoptu a privatizoval ji. dnes jeho firma patří mezi
světové hráče v oboru optiky.
Jako výjimečná osobnost, která dokázala obnovit
zašlou slávu přerovské firmy a zachránit ji před
krachem, obdržel letos v říjnu od prezidenta
republiky Miloše Zemana medaili Za zásluhy o stát
v oblasti hospodářské.

předválečné vězení v Ostravě. A to byl rok 1991. Tak jsem
se seznámil s Meoptou,“ vzpomíná Rausnitz.
Pro Meoptu se prý nerozhodl ani kvůli touze po zisku: „Nešel jsem do ní proto, abych vydělal peníze. Já
jsem si chtěl dokázat, že můžu něco i sám, bez svých
bratrů, postavit na nohy. Že můžu já sám, i ve svém
věku, něco stále dokázat.“ Začal odkupem dceřiné společnosti Meopta-optika od mateřské firmy celé skupiny Meopta Přerov. A hned od svého vstupu v roce
1992 začal firmu přetvářet a modernizovat. Investoval
do nových technologií a během dvou let zvýšil počet
zaměstnanců téměř trojnásobně. A opět, už potřetí,
sehrálo významnou roli osobní přátelství rodin Rausnitzových a Swarovských.
Generální ředitel Meopty Vítězslav Moťka vzpomíná, jak na počátku 90. let sháněli společně s majitelem
pro firmu zakázky: „Přijeli jsme ke Swarovským, kde se
nás ujal technický ředitel. Jednal s námi svrchu jako
s někým, kdo toho moc neumí. Pak se najednou objevil sám Manfred Swarovski. Ledy okamžitě roztály
a navázali jsme spolupráci.“
Rausnitz postupně začal navyšovat svůj podíl i v mateřské firmě, který se nakonec vyšplhal na téměř sto
procent. V roce 2000 splatil poslední zbytky stomilionového dluhu celé skupiny Meopta. Po dvanácti letech
investic a změn bylo hotovo a v roce 2004 vznikla jediná akciová společnost nesoucí dnešní název Meopta-optika, která se později transformovala na společnost
s ručením omezeným.
„Když jsem sem přišel, vypadala továrna úplně jinak
než dnes,“ vzpomíná Rausnitz. To se ale rychle změni-

Meopta je moje druhá rodina
V současnosti tvoří dodávky optických produktů pro
průmyslové využití přibližně dvě třetiny objemu výroby firmy. Jenom asi pět procent připadá na dřívější
hlavní zdroj příjmů – vojenské zakázky. Pro společnost
jsou důležité především proto, že armádní zakázky
jsou výbornou referencí. Společnost dokázala získat
zakázku od firmy Steyr, aby vyvinula pro její transportéry Pandur systémy pro denní a noční vidění.
Zbytek produkce zahrnuje například už výše zmiňované kinoprojektory pro digitální projekce filmů
a sportovní optiku, jako jsou například dalekohledy.
„Na export jde přibližně 85 procent celkové produkce,“ uvádí Moťka. Za loňský rok firma utržila přes 1,9
miliardy korun a vydělala 32 milionů čistého zisku.
Zaměstnává téměř 2500 lidí.
Přerovská společnost ale zdaleka není pouhou výrobní linkou. Její záběr je velice široký a kryje prakticky všechny fáze života výrobku. V průmyslovém
parku, který pronajímá i dalším společnostem, funguje
kromě výroby mechanických a optických součástí a finální montáže i výzkumné a vývojové centrum, které
zaměstnává několik desítek špičkových odborníků.
Hlavním cílem majitele firmy Paula Rausnitze ale
není mít co nejvyšší zisk. Protože sám nemá děti, přijal všech dva a půl tisíce zaměstnanců Meopty za své
„adoptivní“ děti. To se projevuje v mnoha věcech. Například každý rok dostávají všichni pracovníci vánoční
dárky. Velice aktivní je také v oblasti charity. Podporuje
velký počet organizací, které pomáhají tělesně postiženým či dětem bez domova. Sám Rausnitz nebral ještě
před třemi lety za svou práci ve firmě mzdu. Ani jeho
současný plat nedosahuje podle Moťky zdaleka obvyklé výše pro manažera jeho postavení a zkušeností.
„Pro mě je důležité především to, aby moje děti, moji
zaměstnanci měli budoucnost, aby vedení firmy pokračovalo v lidském přístupu při řízení společnosti,
až já tady nebudu,“ přeje si Rausnitz. To, že nezaložil
rodinu a nemá potomky, jimž by mohl firmu předat,
považuje za jednu ze svých velkých chyb, možná za tu
úplně největší. „Mám sice synovce, ale děti jsou děti,“
říká na rovinu. „Asi jsem příliš mnoho cestoval. A americké dívky jsou taky úplně jiné než ty české. A já jsem
vyrůstal v české rodině, viděl jsem svou maminku, jak
se rodině věnovala. A žádnou takovou jako ona jsem
nenašel,“ vypráví Paul Rausnitz.
Sám o sobě říká, že v byznysu udělal celou řadu chyb.
Ta největší se prý stala při jeho investování na burze.
„Krize v roce 2008 mě málem položila. Nevěřil jsem, že
firmy jako Merril Lynch, Lehman Brother, Bear Sterns
nebo General Motors by mohly skončit v konkurzu.
Tyto firmy nepoložila ani velká hospodářská krize v roce
1929 a já jsem své investice dostatečně neochránil,“ říká
Rausnitz a tvrdí, že tehdy přišel skoro o veškerý svůj
osobní kapitál. Investovat ale nepřestal a i dnes je prý
několikrát denně ve spojení s burzou. „Opět jsem tím
v situaci, kdy si můžu dovolit dělat to, co si přeji,“ uzavírá s tím, že jeho favority na bezpečnou investici jsou
medicínské, farmaceutické či potravinářské firmy.

Historie firmy Meopta
1933 V Přerově zakládají alois Mazurek a alois Beneš
společnost optikotechna. dr. Mazurek vytváří první
československý zvětšovací objektiv. Později firmu kupuje Česká zbrojovka.
1946 Z optikotechny se stává národní podnik Meopta (ME – mechanická, oPTa – optická výroba).
1971 Většinu produkce zaujímají armádní zakázky
pro státy Varšavské smlouvy (až 75 % obratu).
1990 Ztráta všech armádních zakázek. Začíná období restrukturalizace, Meopta se dělí na dceřiné firmy
a snaží se najít nové trhy.
1992 Paul rausnitz kupuje dceřinou společnost Meopty zabývající se optikou.
2004 restrukturalizace ukončena, vzniká jediná firma Meopta-technika, a.s. Většinu společnosti ovládá
Paul rausnitz.
2010 Firma intenzivně investuje do nových technologií a modernizace. Cílem je vybudovat v Přerově světové výzkumné a vývojové centrum.

SemkNutá rodiNa Všech pět bojovalo ve válce. V roce 1942 se rausnitzovi přihlásili do československého
praporu v Buzuluku a se Svobodovou armádou se zúčastnili i bitvy u Sokolova. dnešní majitel Meopty Paul rausnitz
stojí na snímku vpravo vedle svého bratra Egona. Jeho otec Julius (vpravo dole) v armádě působil jako lékař a matka
leonora (vlevo) jako zdravotnice. Mezi nimi sedí nejstarší z jejich tří synů Walter. foto: arCHiv p. rauSNitZe

