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PAMĚTI OPTIKA   autor: redakce

ŽIVOTNÍ POUŤ 
OČNÍ OPTIKOU
Jmenuji se Josef Navrátil, je 

mi osmdesát pět let a moji 
známí, přátelé a kolegové mě 
nabádají, abych zavzpomínal na 
svoji životní pouť oční optikou, 
neboť jsem měl to štěstí, že jsem 
mohl přes padesát let v oboru 
oční optiky působit a podílet se 
na jeho rozvoji.

Pozn. redakce: pan Josef Navrátil je 
bohužel již jeden z posledních pamět-
níků, kteří mohou dnešním mladším 
optikům připomenout začátky oboru 
oční optiky u nás, a vzpomínat může 
dlouho a hlavně právem – v oboru 
působil přes padesát let, z toho téměř 
třicet let (až do roku 1994) byl ředitelem 
monopolního národního podniku Oční 
optika, který měl v 70. letech minulého 

století přes 700 očních optik po celé 
republice. 

O své pouti oční optikou bude pan 
Navrátil vyprávět na stránkách našeho 
časopisu.

Předválečné začátky 
oboru

Oční optici se nenazývali vždy oč-
ními optiky – před 2. světovou válkou 
šlo o společnou živnost spolu s jem-
nými mechaniky, s hodináři a dalšími 
živnostmi. Většinou se tedy jednalo 
o malé živnostníky, kteří pracovali 
např. s manželkou nebo sami a op-
tickou činnost měli jako přidruženou. 
Hlavní náplní jejich činnosti bylo hodi-
nářství nebo zlatnictví – zkrátka to byli 

jemní mechanici, proto se jejich spo-
lečenstvo jmenovalo Společenstvo 
optiků a mechaniků. V tehdejší době 
byla společenstva organizace, které 
dobrovolně sdružovaly živnostníky – 
majitele tzv. cechů (např. mlynářů, 
řezníků, ale i optiků) podle živnosten-
ského zákona a byly řízeny živnosten-
skou komorou. Dělníci nepatřili pod 
společenstva, ale v souladu s názvem 
oboru podnikání vytvářeli Hromadu 
pomocnickou, později přetvořenou 
na odborovou organizaci ROH. Z toho 
důvodu vzniklo po roce 1945 takzva-
né Družstvo brýle, jež zahrnovalo asi 
třicet optiků z Prahy. Nezahájilo však 
nikdy svoji činnost, protože jeho čle-
nové měli vložit při zahájení kapitál 
ve výši jednoho milionu korun, což 
nedali nikdy dohromady.
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Pokud se chtěli noví optici stát 
živnostníky, muselo k tomu vydat Spo-
lečenstvo optiků a mechaniků souhlas, 
což bylo výhodné proto, že se tak čistil 
obor po odborné stránce. Nevýhoda 
spočívala v tom, že se starší optici okolo 
třiceti a padesáti let nemohli stát živnost-
níky, a to z toho důvodu, že neobdrželi 
souhlas Společenstva na místa, kde již 
měl optiku jiný živnostník.

Ve čtyřicátých a padesátých letech 
(asi od roku 1935 do roku 1950, do zná-
rodnění) se optikem dalo vyučit u optika 
živnostníka, majitele obchodu. Stávalo 
se ale, že optici nemohli sehnat dobře 
placenou práci, takže pracovali v optic-
kých továrnách (bylo to především ve 
válečných letech a mnohdy též podle 
tzv. pracovního nasazení podle potřeb 
okupantů). V Praze to byla například 
továrna na optické přístroje Srb a Štýs 
(po roce 1948 se z ní stala Meopta), 
nebo továrna Eta (pozdější Dioptra). 
Po válce se tito optici vrátili nebo našli 
místo u optiků živnostníků. Patřili mezi 
ně mimo jiných Karel Hykl, Josef Brožek, 
Karel Bílek a další.

Osobnost Bohdana 
Heřmanského

Nejdůležitější osobu v oboru ztělesňo-
val bezesporu Bohdan Heřmanský, bývalý 
starosta Společenstva optiků a mechaniků 
a majitel největší oční optiky v Praze na 
Václavském náměstí v pasáži Koruna, 
akademický malíř, jehož obrazy visely 
dokonce v Národní galerii. Jeho otec byl 
rakouským generálem, měl údajně titul 
polní podmaršálek.

Heřmanský byl už před válkou velmi 
levicového a pokrokového smýšlení. Byl 
členem KSČ a údajně mu ručitele pro 
vstup do strany (tehdy museli být dva 
ručitelé) dělal sám Antonín Zápotocký, 
budoucí prezident.

Jako rakouský občan uměl Heřmanský 
perfektně německy. Za války vystudoval 
Zeissovu optickou podnikovou školu 
v Jeně a stal se právoplatným optikem. 

Někteří majitelé optik kupovali brý-
lové obruby a dioptrická skla od velké 
německé firmy Zeiss, která ve válečných 
letech podporovala v Jeně odbornou 

optickou školu pro výuku učňů (později 
podle říšských zákonů střední školu, která 
opravňovala její absolventy k tomu, aby 
si otevřeli optickou živnost). Světovou 
předností této školy bylo studium refrak-
ce, které zde bylo zavedeno po dohodě 
s oftalmology. Podle jenského kodexu ze 
třicátých let prý mohli absolventi zkoušet 
a předepisovat korekci osobám starším 10 
let a nemajícím astigmatickou vadu vyšší 
než dvě dioptrie.

Za války, kdy bylo nutno veškeré vzdě-
lávání urychlit, se ze dvou- a čtyřletých 
škol stávalo studium pouze šesti- nebo 
dokonce tříměsíční. Původní dvouletá 
škola u Zeisse tak byla za války zkrácena 
na čtvrtletní a tu Bohdan Heřmanský vy-
studoval. Firma Zeiss též pro živnostníky 
pořádala podnikové kurzy z vybraných 
předmětů (z prodejních a reklamních 
důvodů). Absolventi obdrželi velké tištěné 
diplomy, které si vystavili v obchodě.

Za války koupil Heřmanský židovskou 
optiku Linhart a přejmenoval ji na Linhart-
-Heřmanský. Je prokázáno, že se zasadil 
o to, aby pan Linhart a účetní Luka jako 
Židé nešli do koncentračního tábora. 
Doplňuji, že dodnes je ve Vídni firma 
Herzmansky z rodinné větve od generála 
Heřmanského, které patří obchodní domy.

Heřmanský byl na svou dobu velmi 
pokrokový. Ve své optice v pasáži Koruna 
na Václavském náměstí zaměstnával přes 
dvacet optiků, což znamenalo, že musel 
mít odborovou organizaci. Ta měla zá-
vodní radu a dostávala podíly od majitele 
na kulturní společenskou činnost (tehdy 
se tomu říkalo fond kulturní a sociální 
pomoci).

Největší zásluha Bohdana Heřmanské-
ho spočívala v tom, že chtěl obor dostat na 
světovou úroveň, a proto prosadil název 
oční optik (z německého Augenoptik). 
Chtěl obor přizpůsobit německému stylu, 
jenž se vyučoval hlavně v Jeně, a chtěl, 
aby oční optici mohli zkoušet zrak, čímž 
započala dlouholetá bitva mezi optiky 
a očními lékaři. 

Ferdinand Koš

K zajímavým osobnostem oboru pa-
třil ve čtyřicátých letech také Ferdinand 
Koš, jemuž optici říkali Ferda. Jeho rodina 

byla jednou z největších kominických 
firem – pracovalo pro ni přes dvě stě 
kominíků. Jako bohatá firma si koupili 
optickou firmu pana Hellera, který jim 
dělal garanta a ještě po válce ve firmě 
pracoval. 

Ferda Koš ve válečných letech vy-
studoval tříměsíční Zeissovu školu a byl 
také mimochodem za války krátkodo-
bě zavřený. Dodávám, že kolegové si 
z něj kvůli tomu dělali legraci. Byl totiž 
„v nesprávnou dobu na špatném místě“, 
konkrétně ve vinárně, kde se poslou-
chal rozhlas (Volá Londýn) – psal se už 
rok 1945 a Němci za to tehdy všechny 
přítomné zavřeli.

    

Proč jsem si zvolil dráhu 
optika

Jsem ročník 1930 a základní školu 
jsem ukončil v roce 1945. Když jsem 
chtěl jít na studie na obchodní akademii, 
můj tatínek rozhodl jinak. Pronesl jen: 
„Ouředník, ouředník! Musíš mít řemeslo!“ 
Nevěděl jsem ale, co si mám vybrat, chtěl 
jsem pracovat jako obchodní příručí.

Můj otec byl živnostník, malíř pokojů. 
Rozhodl, že bych se k němu mohl jít učit, 
abych pokračoval v živnosti. Moje matka 
to však nechtěla, protože dříve malíři 
pracovali jenom v létě. Říkala, že v zimě 
budeme oba doma a budou z toho jen 
mrzutosti. 

Otec pocházel z Českomoravské 
vysočiny a v létě roku 1945 maloval vilu 
profesoru akademiku Jaromíru Kurzovi, 
který byl průkopníkem očního lékařství 

Josef Navrátil na fotografii z roku 1966.
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u nás. Kurz otci poradil, ať mě dá do 
učení na optika. Šel jsem se tedy v Praze 
představit do firmy Hausner na Národní 
třídě a byl jsem přijat na čtrnáct dní na 
zkoušku do učebního oboru oční optika 
(podle tehdejších zákonů byla zkušební 
doba čtrnáct dnů). Obstál jsem a od 
15. září jsem byl přijat.

Optici se tehdy dělili na krámské 
a dílenské – krámští prodávali, dílenští 
zhotovovali brýle. Já jsem u této firmy 
začal od píky, jako dílenský optik. 

Poválečná doba

Začal jsem velmi brzy chodit na 
schůze odborové organizace. Brával 
mě na ně s sebou tehdy Josef Malý, 
optik z firmy Hausner, kde jsem se učil. 
Pamatuji si, že v roce 1948 se měl někdo 
z odborové organizace zúčastnit školení 
sociálně právních referentů na ÚRO 
(Ústřední rada odborů), abychom vě-
děli, na co máme nárok. Protože nikdo 
z optiků nechtěl, Mirek Pražák rozhodl, 
že půjdu já a tímto způsobem jsem se 
tedy dostal mezi odboráře. Školení se 
konalo asi desetkrát a trvalo vždy ho-
dinu. Dozvěděli jsme se tam, že má být 
osmačtyřicetihodinová pracovní doba, 
že má být na provozovně lékárnička atd. 
(Když jsem to pak říkal paní Hausnerové, 
dala nám 2000 poválečných korun. Kou-

pili jsme za ně jodovou tinkturu, mastě 
na popáleniny a obvazový materiál. 
A přiznávám jako perličku, že jsme si 
koupili i likér Praděd.) 

Ani nevím, jak je to možné, ale v té 
době mě jako mladého osmnáctileté-
ho kluka zvolili předsedou odborové 
organizace závodní rady. Začalo to tím, 
že Bohdan Heřmanský, který byl v té 
době majitelem největšího optického 
závodu, předsedou Společenstva op-
tiků a mechaniků a současně prvním 
ředitelem znárodňovací společnosti 
optiků, chtěl tehdy vybudovat organi-
zaci očních optiků podle německého 
vzoru a mě bral jako předsedu závodní 
rady všude s sebou. Tehdy se to nosilo, 
takže jsem mu na to za pracující kývl. 
Musím přiznat, že po odborné stránce 
jsem toho moc nevěděl – nemyslím 
tím, jak vytvářet brýle, ale jakým smě-
rem by se měla ubírat optika. 

Heřmanský měl na ministerstvu 
zdravotnictví v první polovině pade-
sátých let problémy. Ptali se jej tehdy, 
proč prosazuje název oční optika, 
když už významově řecké slovo ob-
sahuje název o oku a ve slově optika 
je tím pádem slovo oční již obsaženo. 
Oponoval tehdy, proč se říká lidová 
demokracie (Československá repub-
lika se tehdy označovala přízviskem 
lidově-demokratická), když démos 
znamená lid.

Sanitas a přechod pod 
ministerstvo zdravotnictví

V době, kdy se provádělo tzv. dob-
rovolné zapojení a utvářel se celostátní 
podnik, tehdy nazývaný Sanitas, se ředi-
telem optického sektoru stal Heřmanský. 
Ve svém úsilí za uznání názvu oční optik 
využíval i konexe na osoby, které měly 
kontakty na tehdejší vládnoucí politiky. 

Na oddělení kvalitářů, kde se každé 
dioptrické sklo kontrolovalo, aby odpo-
vídalo tehdejším normám, pracoval čes-
kobudějovický optik, asi pětašedesátiletý 
pan Pospíšil. Nevím, zda jím skutečně 
byl, ale říkalo se mu baron Pospíšil. Žil 
v Praze, myslím u své dcery. Byl spolu-
žákem tehdejšího ministra zdravotnictví 
faráře Josefa Plojhara (byl ministrem od 
února 1948, kdy padla původní vláda 
vedená premiérem Gottwaldem). Pra-
vicoví ministři odstoupili a prezident 
Beneš na nátlak komunistů (Gottwalda) 
jmenoval vládu novou. Farář Plojhar byl 
tehdy předsedou strany Lidovců, která 
se připojila ke komunistům a vstoupila 
do tzv. Národní fronty. 

Když Heřmanský chodíval na minis-
terstvo, využil toho, že baron Pospíšil byl 
Plojharovým spolužákem, a brával ho na 
ta jednání s sebou. Tehdejší náměstek 
ministra Jaroš, sociální demokrat, se 
stavěl zásadně proti tomu, abychom 
byli samostatnými optiky. Chtěl totiž, 
aby šlo o společnou živnost. Na jednom 
jednání u náměstka si baron Pospíšil na-
sadil klobouk, prohlásil o dotyčném, že 
je pablb, a odešel. Na podnik pak přišla 
zpráva, abychom tam takového pána 
už neposílali.     

Heřmanský nakonec prosadil – jistě 
i díky baronu Pospíšilovi – název oční 
optik a změnu ve vzdělávání z učebního 
oboru na zdravotnickou tříletou, později 
čtyřletou školu zakončenou maturitní 
zkouškou. Z kovoprůmyslu jsme tedy 
přešli do vnitřního obchodu a zakrátko 
pod ministerstvo zdravotnictví, což byla 
obrovská zásluha Heřmanského – došlo 
totiž k očištění oboru.

Redakce
Foto: z archivu Josefa Navrátila

Pokračování příště.

Tovaryšský list získal Josef Navrátil v roce 
1949, a to v oboru optik-brejlař.

Živnostenský list Miroslava Stříbrného z roku 
1934.
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PAmětI oPtIkA   autor: redakce

žIvotní PoUť 
oční oPtIkoU
 2. část
Jmenuji se Josef navrátil, je 

mi osmdesát pět let a moji 
známí, přátelé a  kolegové mě 
nabádají, abych zavzpomínal na 
svoji životní pouť oční optikou, 
neboť jsem měl to štěstí, že jsem 
mohl přes padesát let v  oboru 
oční optiky působit a podílet se 
na jeho rozvoji.

Pozn. redakce: pan Josef Navrátil je 
dnes bohužel již jeden z posledních pa-
mětníků, kteří mohou dnešním mladším 
optikům připomenout začátky oboru 
oční optiky u nás, a vzpomínat může 
dlouho a hlavně právem – v oboru pů-
sobil přes padesát let, z toho téměř třicet 
let (až do roku 1994) byl ředitelem mono-
polního národního podniku Oční optika, 
který měl v 70. letech minulého století 
přes 700 očních optik po celé republice. 

O své pouti oční optikou bude pan 
Navrátil vyprávět na stránkách našeho 
časopisu. V první části svého vzpomíná-
ní v minulém čísle hovořil pan Navrátil 
o počátcích oboru v předválečném 
období, o svém rozhodnutí stát se opti-
kem a také o největší osobnosti v oboru 
v tehdejší době, Bohdanu Heřmanském. 
V tomto čísle bude vzpomínat přede-
vším na začátky optického vzdělávání 
u nás.

Firma Vejtruba a brusy

Po 1. světové válce u nás působila 
mezi jinými firma Vejtruba, které pat-
řilo několik optik po Praze. Jednalo se 
o několik bratrů, z nichž nejslavnější byl 
mistr světa v šestidenních cyklistických 
závodech na oválech, které se konaly už 

před 1. světovou válkou. Tento Vejtruba 
vlastnil optiku v Karlíně u viaduktu. Další 
optiku tato rodina provozovala na Ná-
rodní třídě v tzv. Chourových domech, 
jež byly v šedesátých letech zbourány 
a na jejich místě byla postavena Nová 
scéna Národního divadla. 

Další Vejtrubova optika se na-
cházela na Malém rynečku u Staro-
městského náměstí a pracoval v ní 
ještě starý optik Pepík Malát, ročník 
asi 1880. Ještě když já jsem pracoval 
a učil se na Národní třídě, měl pan 
Malát šlapací brus. Na tomto velkém 
kamenném brusu (průměr kotouče 
činil asi 80 cm) se šlapalo a brousily 
se na něm skleněné brýlové čočky po 
obvodu, takže to byl docela kumšt. 
Skla se tenkrát nejprve oštípala kleš-
těmi do určitého tvaru, nejčastěji 
kulatého, a potom se brousila. 
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Rok 1948 a situace 
po znárodňování

Abych mohl trošku více povyprávět 
o způsobu vzdělávání optiků, musím se 
zmínit, do jakých politických situací se 
obor dostal po tzv. Vítězném únoru po 
roce 1948. Podle znárodňovacích dekre-
tů se znárodňovaly podniky, které měly 
více než 500 zaměstnanců, doly, hutě, 
banky a další. To znamená, že optiků se 
to netýkalo. Už po roce 1945 se znárodnil 
veškerý majetek Němců, zrádců, kolabo-
rantů. V Čechách se to týkalo asi 15 op-
tických živností, které se staly základem 
optického podniku, nejprve v Okule 
a v roce 1949 v Sanitasu. V první fázi se 
znárodňovaly velkoobchody – například 
firma Ledecký, firma Haase, firma Zelený, 
velkoobchody s optickým zbožím. 

Ještě jednou zopakuji, že Bohdan 
Heřmanský, ač postaru těžký kapitalista 
a šlechtic, byl pokrokově činný už na 
akademii malířství v Mnichově. Byl 
členem KSČ, ale nevím konkrétně, zdali 
už od roku 1945. S některými optikami 
dohodl (ovšem podle zákona), aby 
jejich majitelé, než by se nechali zná-
rodnit, vstoupili do tzv. dobrovolného 
zapojení do socialistického sektoru, 
konkrétně do národního podniku 
Sanitas, který sdružoval a vedl nelékař-
ské zdravotnické obory a patřila pod 
něj výroba a prodej všech možných 
zdravotnických potřeb včetně výroby 
brýlí (mimo léčiv). Bylo jim slíbeno, 
že ve svých optických obchodech 
zůstanou vedoucími a že zařízení dílen 
a obchodů včetně zboží od nich bude 
odkoupeno. To se také postupně stalo 
a v letech 1950–1951 obdrželi tito 
optici dohodnuté částky určené při 
přejímání optik do Sanitasu, respektive 
optického sektoru. Je však smutnou 
skutečností, že v roce 1953 při měnové 
reformě utrpěli značnou ztrátu (převod 
30 : 1), pokud neměli tyto částky ulo-
žené na vkladních knížkách. Někteří 
optici, kteří již byli ve vyšším věku 
a optiku jim vedl zaměstnanec–optik, 
již pracovní smlouvu nepodepsali 
a vedoucím se potom stal původní 
zaměstnanec.

Heřmanský vstoupil do utvořivšího 
se národního podniku Okula, což byl 

výrobce brýlových obrub. Jednalo 
se původně o firmu Ekstein, která na 
počátku 20. století přesídlila do Čech 
z Vídně. Vzhledem k tomu, že na Šumavě 
byl nedostatek práce, byla konkrétně do 
Nýrska přeložena výroba skel a obrub. 

Heřmanský se stal šéfem znárod-
něných podniků. Neshodl se však 
s bývalým ředitelem Okuly Václavem 
Horným, proto odešel a přesídlil se svou 
znárodňovací, nebo spíše dobrovolně 
zapojující se skupinou do velkého zdra-
votnického podniku, který se jmenoval 
Sanitas (pamětníci si jistě vzpomenou na 
podnikové heslo: Brýle, vata, kylní pas, 
promptně dodá Sanitas). 

Optici vytvořili v Sanitasu tzv. optic-
ký sektor a Heřmanský se stal jeho ře-
ditelem. Protože z tvořících se podniků 
byli vyhazováni lidé, spojovaní s velkým 
kapitálem, nebo ti, kteří byli členy jiných 
stran než KSČ, doporučovalo se, aby 
ředitelem byl schopný odborník, ale 
za náměstka měl mít k sobě dělnický 
kádr. Heřmanský se staral o společen-
ský a odborný rozvoj optiky a usilovně 
pracoval na řízení provozoven a očních 
optik. Jako náměstka si k sobě vybral 
bývalého mistra z pražské továrny Srb 
a Štýs (pozdější Meopta) Františka Ha-
nušku, který vedl podnik po provozní 
stránce. Jeho funkce se nazývala hlavní 
oční optik.

Pod Sanitas jsme jako optici přestali 
spadat v roce 1953, kdy jsme se stali 
národním podnikem Oční optika.

Začátky optického 
vzdělávání v tuzemsku – 
škola v Jablonci nad Nisou

Hlavní snahou Heřmanského bylo 
pozvednout obor oční optiky na vyšší 
společenskou úroveň, aby si občané 
oboru vážili. Jeho největší zásluha spo-
čívala mimo jiné v tom, že se oční optik 
odlišil od optiků přístrojových, kteří se-
strojovali triedry a různé oftalmologické 
pomůcky. 

Vyšší úrovně oboru chtěl Heřman-
ský dosáhnout vzděláváním. Nejprve 
soustředil učně do Jablonce nad Nisou 
do dvouletého učebního oboru (od 
roku 1950) a pracoval na tom, aby op-
tici přešli z resortu vnitřního obchodu, 
kam patřil Sanitas, pod ministerstvo 
zdravotnictví. Pro vybrané vyučené 
optiky současně zařídil ve školním roce 
1950–1951 jednoroční průmyslovou 
školu v Praze na Smíchově. V roce 

Josef Navrátil na fotografii asi z roku 1951, kde drží standartu s logem podniku Oční optika 
v prvomájovém průvodu na Staroměstském náměstí.

Současná podoba bývalé Střední zdravot-
nické školy v Jablonci nad Nisou (dnes 
základní škola).
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1951 se pak Heřmanskému podařilo 
po mnoha obtížných jednáních na mi-
nisterstvu zdravotnictví a ministerstvu 
práce a sociálních věcí prosadit pro 
kategorii optiků pracovní název oční 
optik podle německého vzoru, a to 
vládním nařízením ze dne 11. září 1951, 
jímž byl oční optik zařazen jako střed-
ně zdravotnický pracovník. Obor tak 
přešel pod ministerstvo zdravotnictví 
a učňovská škola optiků se od školního 
roku 1951–1952 přeměnila na tříletou 
středně zdravotnickou školu. Většina 
žáků 2. ročníku přešla po předběžných 
zkouškách na tuto 3letou zdravotnickou 
školu. Někteří však pokračovali v učeb-
ním oboru a v roce 1953 školu ukončili 
jako vyučení. První absolventi 3leté 
školy obdrželi vysvědčení s názvem di-
plomovaný oční optik. Od školního roku 
1958–1959 bylo studium přeměněno 
na 4leté zakončené maturitní zkouškou. 
Ta absolventům umožnila studovat na 
vysokých školách, což někteří využili 
a stali se z nich oční lékaři.

Zdravotnickou školu pomáhal v Jab-
lonci zakládat akademický malíř Antonín 
Olivík, asi proto, že se s Heřmanským 
znali. Dostala samostatnou budovu pro 
výuku, v další budově se pak nacházelo 
ubytování a dílny. 

Na škole se samozřejmě projevovaly 
různé spory mezi vyučujícími zejména 
kvůli náplni ve vyučovaných předmě-
tech. Do osnov se uzákonila výuka nauky 
o zraku, kterou se dříve optici vůbec 
neučili. Tehdy ji na škole jako externí 
učitel vyučoval doktor Hrabě, jablonecký 
oční lékař.  

Po Olivíkovi, který ze školy odešel 
z osobních důvodů, dodalo minister-
stvo školství soudruha Emila Břicháčka, 
samorosta, který se stal autokratickým 
ředitelem školy. Prosazoval učitele, kteří 
byli jeho známými.  

Praktickou výuku ve škole učili optici 
Miroslav Nebesář, Antonín Hůlka, Karel 
Lukašovský, M. Brejcha (vedoucí dílen), 
Rudolf Kopanský, Miloš Setnička. Větši-
nou pocházeli z Jablonecka, měli to tedy 
do školy nejblíže a nebyl problém s jejich 
ubytováním. 

Já sám jsem se učil u soukromníků 
ve 4letém oboru, později jsem přešel 
na tříapůlleté studium, které Heřmanský 

zkrátil na dva roky. Byl toho názoru, že 
když se obor bude vyučovat intenzivně, 
budou dva roky na jeho pochopení 
stačit.

Jakmile obor optiky, který spadal 
pod ministerstvo vnitřního obchodu, 
přešel pod ministerstvo zdravotnic-
tví, přicházely na něj různé směrnice 
a nařízení. 

V tehdejší době bylo ve zdravotnictví 
ještě hodně řádových sester – jeptišek, 
které se staraly o pacienty. Po pětačtyři-
cátém roce, když se zdravotnictví sjed-
notilo, se nevědělo, co s jeptiškami dál. 
KSČ zrušila i ženské kláštery a tyto řádové 
sestry zůstaly ve zdravotnictví, v nemoc-
nicích. Aby mohly mít stejnou kvalifi-
kaci, vydalo ministerstvo zdravotnictví 
vyhlášku, že je během desetiměsíčního 
dálkového kurzu doškolí zdravotnickým 
způsobem a dostanou titul diplomovaná 
zdravotní sestra. Podobné desetiměsíční 
doškolení se týkalo také našeho oboru. 
Neměli jsme totiž vzdělání pro starší 
optiky, jen vyučené, kteří neabsolvovali 
ani tříletou (čtyřletou) zdravotnickou 
školu v Jablonci. Z toho důvodu jsme 
se také dostali (tehdy jsem to obíhal) do 
vyhlášky, podle níž nám bylo povoleno 
studovat dálkovým způsobem během 
desetiměsíčního kurzu. 

Tomáš Klauber 

Jednou z hlavních postav v oboru byl 
v tehdejší době Tomáš Klauber, oční op-
tik, jehož otec byl nesmírně vzdělaným 
očním lékařem v Českých Budějovicích. 
Kvůli německé okupaci v době, kdy byly 
zavřeny vysoké školy, nedostudoval 
medicínu, stal se proto tzv. národním 
správcem optiky. Patřil tedy mezi osoby, 
kterým byl svěřen národní majetek po 
zrádcích, kolaborantech a Němcích, 
kteří byli odsunuti z republiky nebo byli 
zavřeni.

Klauber se znal s Heřmanským a už 
při zakládání podniku se stal vzhle-
dem ke svým znalostem a vynikající 
němčině a angličtině tzv. odborným 
referentem, jenž měl za úkol vymýšlet, 
jakým způsobem vést obor dál dopředu 
a jak dodatečně vzdělávat starší, pouze 
vyučené optiky. 

V předchozích odstavcích jsem již 
hovořil o vzdělávání řádových sester, 
které se doškolovaly v desetiměsíčních 
dálkových kurzech. Tomáš Klauber vy-
pracoval osnovy, aby se mohlo začít také 
s desetiměsíčním vzděláváním optiků. 
Mnohým optikům, hlavně v Praze, se to 
však nelíbilo. Tehdy už jsme jako optici 
patřili pod lékárenské služby, psal se 
rok 1957 a pražští oční optici prostřed-
nictvím stranické organizace přišli na 
obvodní výbor KSČ s tím, že vedení jim 
sráží dělnickou práci a nutí je do povin-
ného vzdělávání. Brzy poté přišel dopis, 
že optici si vzdělávání nepřejí a nemáme 
v jeho přípravách pokračovat. Takže vše, 
co Tomáš Klauber připravil (měli jsme už 
i učitele), se zahodilo. Hlavním odpůr-
cem dodatečného a prý zbytečného 
vzdělávání byl Karel Medek – podle něj 
měl optik hlavně „dělat brejle“ a ne se 
starat o nějaké vzdělávání. Tomáš Klau-
ber tím byl samozřejmě velice rozhořčen. 

Mezitím byl zrušen národní podnik 
Oční optika a Tomáš Klauber odešel na 
patentní úřad jako odborný patentní 
referent. V pozdějších letech pak 
utekl se ženou do Švédska, kde našel 
uplatnění.

Vztah lékařů a optiků

Česká optika v té době kopírovala 
německou optiku, nikoliv anglickou 
nebo americkou (tzv. dispense optics), 
jež byla odlišná, snažili jsme se jako 
optici dostat na západní úroveň. Chtěli 
jsme tehdy mít takový systém, aby oční 
optik mohl zkoušet zrak a mít vzdělání 
refrakcionisty. Dříve se místo pojmu op-
tometrista používal pojem refrakcionista. 
Do té doby jsme se vzdělávali s přidru-
ženými živnostmi, jako byli obchodní 
příručí, mechanici, nebo dokonce 
zámečníci – tedy živnosti spojené spíše 
s elektrotechnickým průmyslem.

Lékaři však byli proti tomu, aby optici 
zrak zkoušeli. Celý tehdejší život optiků 
představoval boj s lékaři. Například 
i profesor Vanýsek, hlavní oftalmolog 
a šéf brněnské kliniky na ulici Pekařské 
a předseda vědecké rady ministerstva 
zdravotnictví, byl proti tomu, aby optici 
zkoušeli zrak, a na naší schůzi vždy křičel: 
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„Když chcete zkoušet oči, vystudujte si 
medicínu.“ 

Heřmanský však měl na věc odlišný 
názor. Ihned po znárodnění (dobrovol-
ném zapojení) v roce 1950, když optici 
ještě neměli zdravotnickou školu, se 
pokusil zavést kvalitnější vzdělání. Vybral 
asi dvacet mladých optiků, již vyučených, 
a umožnil jim zvýšit si vzdělání na prů-
myslové škole v Praze na Smíchově (na 
takzvané jednoleté mistrovské škole). 
Někteří absolventi této jednoroční prů-
myslovky pokračovali ve studiu dál na 
škole v Jablonci nad Nisou, a to přímo 
ve 3. ročníku. Někteří se také zúčastnili 
prvního vzdělávacího tříměsíčního kur-
zu z optometrie u primáře Víta Dostála, 
očního lékaře v Kroměříži.

Zmiňovanou průmyslovku na Smí-
chově vedli inženýr Valníček a RNDr. Alois 
Mazurek. Doktor Mazurek byl autorem 
prvních skript pro optiky – Základy 
praktické optiky, 1. díl – Optické výpočty 
a 2. díl – Brejlařská optika, jež byla vydána 
v roce 1950 (tuto učebnici mám, mimo-
chodem, ještě doma). 

Na této škole studovalo asi dvacet 
vybraných studentů. Byli to většinou po-
tomci těch majitelů optik, kteří vstoupili 
do společného znárodňovacího dekretu 
(tehdy se tomu říkalo dobrovolné zapo-
jení) a kterým Heřmanský slíbil vzdělání 
jejich dětí, aby mohly v optikách pokra-
čovat jako vedoucí. 

Situace se tehdy lámala, šlo o celko-
vý přerod z průmyslové činnosti – do-
posud jsme totiž byli pod odborovým 
svazem zaměstnanců v kovoprůmyslu, 
který založil slavný předválečný tajem-
ník Gustav Kliment a pod který spadala 
i skupina optiků. 

Heřmanský šel ve své vizi ještě dál – 
optikům nejenže prosadil titul oční optik, 
ale považoval je za kádrovou rezervu 
a dosazoval je do různých funkcí, do 
vedení podniku i na vedoucí pozice 
velkých optik. Troufnul si nakonec i na 
lékaře. Chtěl totiž optometrii prosadit 
na ministerstvu a tvrdil, že lékaři špatně 
provádějí refrakční zkoušky a že tím trpí 
mnozí pacienti. Jako důkazy ofotogra-
fovával špatné lékařské předpisy. Ty 
totiž putovaly přes centrální fakturaci 
lékařských předpisů národního podniku 
Oční optika (resp. poukazů na brýle).

Heřmanský se také domluvil s primá-
řem Vítem Dostálem na očním oddělení 
v Kroměříži, který se tehdy hodně zabý-
val strabizmem, tj. šilhavostí dětí. Stali se 
průkopníky toho, že se strabizmus začal 
léčit metodou zakrývání zdravého oka. 
Dělaly se tzv. okluze, které byly nalepova-
cí, zasazovací do brýlí nebo z gumy. Děti 
je tehdy hodně nosily. Toto řešení ovšem 
mělo i odpůrce – známý akademik 
Jaromír Kurz, předseda Oftalmologické 
společnosti, byl zásadně proti okluzi. 
Strabizmus chtěl léčit operativně, takže 
se tehdy operovaly i malé pětileté děti. 
Protože si doktor Dostál dobře rozuměl 
s Heřmanským, zřídil asi pro deset op-
tiků doškolovací středisko optometrie. 
Mezi těmito optiky byla například Táňa 
Matušková-Hájková, Miroslav Nebesář, 
Miloš Setnička a další. 

Já osobně jsem na této škole nebyl – 
jednalo se o období let 1951 a 1952, kdy 
jsem musel narukovat na dva a půl roku 
na vojenskou prezenční službu. 

Vznik ROH, odchod 
Heřmanského z oboru

Po skončení 2. světové války v roce 
1945 byly velké odborové organizace 
sdruženy do společné organizace ROH 
(Revoluční odborové hnutí) a my optici 
jsme spadali pod Svaz zaměstnanců 
v kovoprůmyslu. Tehdy ještě byly na jídlo 
tzv. potravinové lístky, které původně 
zavedli Němci, ale zůstaly zpočátku 

i v osvobozeném Československu. Optici 
vzhledem k tomu, že letovali a zasazovali 
skla do brýlí na plynových kahanech, 
dostávali větší příděly masa, mléka a ji-
ných potravin, které byly určeny pro tzv. 
těžce pracující.

Ústřední tajemník kovoprůmyslu 
nám pomohl tím, že nám zařídil první 
odborovou organizaci optiky v Praze při 
Ústřední radě odborů (ÚRO), a to díky 
konexi optika Karla Hykla, jehož otec 
byl spolupracovníkem již zmíněného 
tajemníka Gustava Klimenta.

 Heřmanský měl jednoho politicky 
mocného nepřítele, jímž byl Rudolf 
Fencl, pozdější předseda základní or-
ganizace KSČ v podniku Oční optika. 
Heřmanský byl při znárodňování optik 
Němců a kolaborantů, měl znárodňovací 
dekret a byl ředitelem podniku Oční 
optika. Fencl proti němu brojil, namítal, 
že je Heřmanský z bohaté rodiny a do 
KSČ nepatří. 

Dodávám, že v té době měly silné 
slovo tzv. kádry a nejmocnějším člo-
věkem v podniku byl tehdy kádrovák. 
U optiků to byl soudruh Makrlík , 
který přišel do podniku z okresního 
výboru KSČ, původně mechanik kan-
celářských psacích strojů (ti tehdy 
také patřili do Společenstva optiků 
a mechaniků).

Rudolf Fencl jako předseda stra-
nické organizace zosnoval akci proti 
Heřmanskému, jehož poté vyloučili 
z KSČ a musel odejít i z funkce ředitele. 
Do funkce byl po něm ministerstvem 

Fotografie ze schůze závodní rady na ředitelství podniku Oční optika (asi z roku 1951); nahoře 
zprava stojí Karel Topinka, Bohdan Heřmanský, Ota Charvát, Josef Navrátil a Rudolf Fryčovský.
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jmenován Ota Charvát, optik a vynikající 
organizátor. 

Osobně jsem tuto situaci bohužel 
nezažil, byl jsem právě v té době na 
vojně. Když jsem se v roce 1954 vrátil 
z vojny, zjistil jsem, že Heřmanský se 
hned po vyloučení z KSČ přihlásil do 
fabriky a dělal v ČKD. Pracoval u stroje 
a byl v podniku velmi vážený. Tehdy 
se například dělaly tzv. vývěsní skříňky, 
kam se umísťovaly zprávy KSČ a ROH. 
Heřmanský je organizoval, kreslil do nich, 
byl propagandistou, i když byl ze strany 
vyloučen. Stranická organizace ČKD se 
za něj tehdy postavila a pozvali nás, 
zástupce stranické organizace optiků 
i s předsedou Fenclem, na jaře 1954 na 
ÚV KSČ. Řekli nám, že jsme Heřmanské-
ho ze strany vyloučili nespravedlivě, že 
strana musí dbát i na inteligenci, tj. levi-
covou inteligenci, a že Heřmanskému 
máme vrátit členství ve straně. Tehdy 
jsme vrácení členství sice odsouhlasili 
na členské schůzi KSČ, ale Heřmanský 
přesto jako optik skončil, začal se živit 
jako akademický malíř a do oboru už 
bohužel více nezasáhl.

Rodinné zázemí

Jak už jsem zmiňoval v úvodu svého 
vzpomínání, pocházím z rodiny malíře 
pokojů – otec byl živnostník a nezaměst-
nával žádné dělníky. Maminka pocházela 
ze živnostenské rodiny; dřív se tomuto 
stavu říkalo kovozemědělci.  

Od roku 1937 jsem chodil do škol, 
které se tenkrát dělily na chlapecké 
a dívčí, s dívkami jsem tedy chodil jen na 
náboženství. Jsem pokřtěný katolík a za 
války se mi náboženské prostředí líbilo, 
dokonce jsem chtěl jít ministrantovat, 
protože jsem chodil do základní školy 
na Uhelném trhu v Praze 1, kam chodili 
faráři od svatého Dominika z Husovy 
ulice. Ti nás zvali na různé besídky a už 
za války nám pouštěli americké grotesky, 
Kocoura Felixe, Pepka námořníka nebo 
Ferdu Mravence. 

Ještě jako kluk jsem už za války zá-
roveň vstoupil do skautingu, který byl 
tehdy napůl ilegální. Měl jsem přezdívku 
Rys. Učili jsme se morseovku a já jsem už 
tehdy začal trošku „funkcionařit“ – měl 

jsem různé skautské hodnosti, byl jsem 
oddílový rádce a v závěru zástupce 
vedoucího oddílu s přezdívkou Akela. 
Náš oddíl měl číslo 302 a veleli mu dva 
vedoucí, kterým bylo asi 25 a 22 let. Jeden 
z nich už tehdy jezdil s auťákem, což nám 
klukům imponovalo. 

V osmačtyřicátém roce přišel zákaz 
skautingu a doporučili nám, abychom 
vstoupili do svazu mládeže. Poslechl 
jsem, byl jsem totiž zvědavý. Do místní 
skupiny Československého svazu mláde-
že (ČSM) v Praze 1, kde jsme bydleli, jsem 
tedy vstoupil s kamarádem ze skautingu 
Vaškem Pečenkou a moc se mi tam líbilo. 
Panovalo všeobecné nadšení, chodilo se 
na brigády, třeba do vybombardované 
polikliniky na Karlově náměstí otloukat 
cihly, aby se mohly znovu použít.

Ve svazu mládeže se mi líbilo hlavně 
z toho důvodu, že jsme se v něm popr-
vé setkávali s dívkami (jak jsem už říkal, 
tehdy se nechodilo do škol s děvčaty), 
zpívalo se, panovala nadšená atmosféra. 
Začal jsem chodit do svazu mládeže při 
Svazu tiskárenského průmyslu, protože 
jsem jako žák a dorostenec hrával za 
Racka ping-pong a chodívali tam i tiskaři, 
kteří mě někdy zvali na tzv. besídky (to 
bývaly společenské akce pro učně ve 
velkých podnicích, hrávalo se na nich 
divadlo, sportovalo se). Z toho důvodu 
jsem u nich krátkou dobu také dělal 
předsedu svazu mládeže. 

Poté se utvořila skupina ČSM při Sani-
tasu, tehdy se totiž skupiny musely tvořit 
podle zákona a musel je mít každý pod-
nik, v Sanitasu je tedy neměl jen optický 
sektor, protože optiků zase tolik nebylo. 
Kupodivu i tam jsem se stal předsedou 
ČSM a následně jsem byl delegován a stal 
jsem se členem obvodního výboru ČSM 
na Praze 1. Uvedené období skončilo 
v červenci 1951, kdy jsem dostal povolá-
vací dekret k vojenské prezenční službě.

Vojenská služba a práce 
u spojařů

Na vojně jsem byl  vybrán do 
důstojnické školy a měl jsem pode-
psat, že do této školy půjdu, tedy že 
zůstanu na vojně a stanu se vojákem 
z povolání. Měl jsem tehdy na vojně 

známé, jedním z nich byl kapitán Ka-
marýt. Původně jsem uvažoval o tom, 
že nástup do důstojnické školy pode-
píšu, že se mi na vojně líbí. Kamarýt se 
mě ale tenkrát zeptal, jestli jsem už byl 
doma. Když jsem řekl, že ne, zařídil mi 
dovolenku asi na šest dní a mohl jsem 
se doma poradit s rodiči, jestli mám 
na vojně zůstat, nebo ne. 

Maminka mi doma řekla, ať se roz-
hodnu podle sebe. Šel jsem tedy do 
podniku Oční optika, který už mezitím 
po Heřmanském vedl nový ředitel, 
Ota Charvát. Ten přišel do vedení 
podniku ze skupiny pražských optiků, 
která byla dříve ve vedení hromady 
pomocnické a která utvořila družstvo 
Brýle. Když jsem Charvátovi říkal, že 
chci zůstat na vojně, doporučil mi, ať 
nezůstávám a nabídl mi práci v no-
vém podniku. Chtěl mě udělat svým 
náměstkem z toho důvodu, že se ne-
mohl shodnout se svým dosavadním 
náměstkem Pepíkem Dvořákem. 

Na vojně jsem tedy po návratu 
z dovolenky oznámil, že mi nabízejí 
v práci dobré místo a že tedy nepode-
píšu. Tím jsem je namíchl, protože už 
jsme byli prokádrováni do důstojnické 
školy, a dostal jsem hned několik – asi 
dvacet – nočních služeb, které byly 
vždycky příšerné, protože se nastupo-
valo v šest nebo v osm večer a pak se 
osm hodin sedělo na fleku a koukalo 
do tmy. Štěstím bylo, že za celou dobu 
čtyř měsíců neprocházel lesem na 
Rozvadovsku, kde jsem sloužil, žádný 
diverzant, takže nedošlo ke střetu, 
jenom jsme hlídali hluboko v lesích. 

Již zmíněný kapitán Kamarýt mi 
navíc říkal: „Tady nezůstávej, tady je 
to pro tebe krutý. V Praze teď hledají 
někoho, kdo umí psát na stroji, ke 
spojařům. Umíš psát na stroji?“ Když 
jsem řekl, že trošinku, napsal do zprá-
vy, že umím na stroji psát dobře a byl 
jsem převelen do Prahy na velitelství 
pohraniční stráže jako spojař.  

Redakce
Foto: z archivu Josefa Navrátila,
www.7zsjbc.cz

Pokračování příště.
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PAMĚTI OPTIKA   autor: redakce

ŽIVOTNÍ POUŤ 
OČNÍ OPTIKOU
 3. část
Jmenuji se Josef Navrátil, je 

mi osmdesát pět let a moji 
známí, přátelé a kolegové mě 
nabádají, abych zavzpomínal na 
svoji životní pouť oční optikou, 
neboť jsem měl to štěstí, že jsem 
mohl přes padesát let v oboru 
oční optiky působit a podílet se 
na jeho rozvoji.

Pozn. redakce: pan Josef Navrátil je 
dnes bohužel již jeden z posledních pa-
mětníků, kteří mohou dnešním mladším 
optikům připomenout začátky oboru 
oční optiky u nás, a vzpomínat může 
dlouho a hlavně právem – v oboru pů-
sobil přes padesát let, z toho téměř třicet 
let (až do roku 1994) byl ředitelem mono-
polního národního podniku Oční optika, 
který měl v 70. letech minulého století 
přes 700 očních optik po celé republice. 

O své pouti oční optikou bude pan 
Navrátil vyprávět na stránkách našeho 
časopisu. V prvních dvou částech svého 
vzpomínání hovořil o počátcích oboru 
v předválečném období, o osobnostech 
optiky v tehdejší době a také o začátcích 
optického vzdělávání u nás. V tomto čísle 
zavzpomíná mimo jiné na pojízdné op-
tické autobusy, které jezdily po republice 
v padesátých letech minulého století 
a měly velký úspěch.

První optické zaměstnání – 
kvalitář

Po skončení vojny v únoru 1954 jsem 
nastoupil do oční optiky jako zástup 
pana Pražáka, vedoucího optiky na Sta-
linově ulici (dnešní Vinohradská). Bylo 
to moje první místo po vojně. Pamatuju 

si, že na jaře 1954 byl můj nástupní plat 
809 korun hrubého. Jednalo se o tak 
nízký plat, že jsem toužil po tom, abych 
se stal aspoň vedoucím skladu. Ředitel 
Ota Charvát mě pak udělal vedoucím 
oddělení kvalitářů, čemuž se tehdy říkalo 
vstupní kontrola. Měl jsem pod sebou asi 
třicet starších optiků a dostával jsem plat 
asi 1230 korun. Kontrolovali jsme hlavně 
kvalitu brýlových skel, která se dovážela 
z Dioptry; přeměřovaly se tehdy dioptrie 
u každého skla, jestli odpovídají, prů-
hledem se také kontrolovalo, jestli sklo 
nemá takzvané šlíry, bubliny a podobně. 

Poté mě opět zvolili do závodního 
výboru a stal jsem se na chvilku jeho 
předsedou.

V oddělení kvality jsem pracoval jako 
vedoucí asi rok, pracoviště bylo ve veliké 
místnosti asi o 100 metrech čtverečních 
v prvním patře na Staroměstském ná-
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městí 15, na rohu Celetné, byly to domy 
před Týnským chrámem. 

V půlce té místnosti jsme seděli my 
kvalitáři, ve druhé půlce vedoucí příjmu 
Jan Pospíchal s dalšími čtyřmi kolegyně-
mi a přijímali zboží – myslím tím hlavně 
skla. Rozbalovali zboží, odsouhlasili po-
čet kusů a předávali je nám, kvalitářům 
ke kontrole. Na každou krabičku s pade-
sáti nebo i sto kusy jsme dávali razítko. 
Každý kvalitář měl přitom svoje razítko, 
svou značku – většinou dvě písmena 
jako zkratku křestního jména a příjmení 
– a na každou krabičku dal svoje razítko, 
že ji zkontroloval. Poté putovalo zboží do 
skladu do druhého patra, nebo se odvá-
želo do skladu v Holešovicích a odtud 
pak šlo na jednotlivé provozovny. 

Kolegyně Fanynka Krčková

Rád bych se zmínil o našich tehdejších 
kolegyních – pro mě to tehdy byly dámy, 
já jsem byl kluk po vojně, bylo mi třiadva-
cet let. Jedna z nich, asi šedesátiletá, se 
jmenovala Františka Krčková, říkali jsme jí 
Fanynka. Byla to typická dělnická máma. 

Její syn Antonín Krček dříve ve válce 
za protektorátu pracoval v optické fabrice 
Eta a současně byl činný v protifašistic-
kém odboji. Po válce se stal vedoucím ta-
jemníkem městského výboru KSČ v Praze.  

Fanynka Krčková si mě velice oblíbila, 
dokonce tak, že mi ke svatbě koupila dva 
porcelánové jeleny. Na veselku jsem ji 
ale nemohl pozvat, bral jsem si totiž 
děvče ze Vsetína, kde se veselka konala. 
Mluvím o tom všem proto, abych vyjádřil 
Fanynčin vztah ke mně. Nesmírně jsem 
si jí vážil a náš přátelský vztah navíc také 
později pomohl oční optice jako oboru, 
a to prostřednictvím jejího mateřského 
vlivu na syna Antonína. V roce 1965 
jsme totiž utvořili znovu národní podnik 
Oční optika, zformovali vysoké školství 
a v tom všem se její syn promítal, osobně 
mi s ním zprostředkovala setkání. O tom 
se ale zmíním později. 

Fanynka Krčková byla členkou výboru 
KSČ. Musím podotknout, že v tehdejší 
době byla stranická organizace v jakém-
koliv podniku vůdčí silou a musela se u ní 
schvalovat řada věcí. Fanynka Krčková, 
která mě měla ráda, mě také později 

doporučila, abych se stal členem výboru 
KSČ. Byl jsem opravdu zvolen a přestal 
jsem dělat předsedu závodní rady.

Členem KSČ jsem já osobně byl už od 
roku 1948, přihlásil jsem se na tzv. Gott-
waldovu výzvu – Gottwald totiž tehdy 
vyhlásil milionovou stranickou organizaci 
v Československu a tento nábor skutečně 
napomohl k tomu, že KSČ měla v letech 
1949 až 1950 více než milion členů. 

Charvátovci versus 
Desinfekta, neshody 
v KSČ

Členové stranické organizace se 
mezi sebou na schůzích a ve výborech 
tehdy pořád hádali. Byli mezi nimi 
takzvaní charvátovci, kteří stáli za Otou 
Charvátem, tehdejším ředitelem. K těm 
jsem patřil i já a otevřeně přiznávám – 
chodil jsem s nimi na schůze i na pivo – 
spousta věcí se totiž opravdu řeší u piva. 

Zbytek tvořila tzv. Desinfekta, pod-
nik, který měl za úkol deratizovat krysy, 
v Praze tehdy hodně rozmnožené. Tento 
podnik, řízený městským národním 
výborem, umísťoval do všech domů ná-
vnady a zbavoval město krys a myší. Když 
byl zrušen, přešli někteří z vedoucích 
pracovníků do národního podniku Oční 
optika, mezi nimi také soudružka Barto-
šová, která se stala vedoucí zásobování 
celého podniku a politicky jej ovládala. 
Její muž byl v tehdejší době generálním 

ředitelem státní banky. V pozdější době 
nám optikům tato paní Bartošová dost 
pomohla, protože se stala sekretářkou 
náměstka ministra zdravotnictví, doktora 
Františka Jaroše, se kterým jsme absolvo-
vali řadu jednání. 

Podnik Oční optika

Pamatuji se, že tehdejší ředitel pod-
niku Oční optika Ota Charvát, se kterým 
jsem úzce spolupracoval, mě vzal s se-
bou jako předsedu odborové závodní 
rady na ministerstvo zdravotnictví 
k náměstkovi ministra Jarošovi. Jeho 
sekretářkou, respektive tajemnicí se 
stala zmiňovaná soudružka Bartošová, 
která od nás z podniku mezitím odešla. 
Jaroš byl doktorem práv a vzpomínám 
si, že to byl kdysi nejmladší poslanec 
za sociální demokraty. Byl ústředním 
tajemníkem nemocenské pojišťovny, 
ale sloučením sociálně demokratické 
strany s KSČ vypadl z místa poslance 

Jan Sucharda byl vedoucím a organizátorem provozu optických autobusů, sám též někdy 
v autobusech jezdil a pracoval.

Josef Navrátil a Karel Bílek (vpravo), který 
řídil první optický autobus.
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a byl jmenován náměstkem ministra 
zdravotnictví. 

Charvát se tehdy Jaroše ptal, jestli 
je to pravda, že podnik Oční optika 
bude zlikvidován, ale Jaroš tvrdil, že 
o ničem neví. Načež Charvát, který 
byl v ráži, si před ním odplivl a řekl: 
„Pojďte, kluci, jdeme od něj, je to hajzl.“ 
Taková slova se mu samozřejmě stala 
osudnými, protože zakrátko přišel na 
stranickou organizaci ředitel hlavní 
správy ministerstva zdravotnictví Brňák 
Tomáš Holý s tím, že Charváta odvo-
lávají z funkce a navrhují na ředitele 
národního podniku Oční optika Leo-
polda Fárníka z Brna, který byl původně 
národním správcem a vedoucím jedné 
z největších očních optik v Brně. 

Zajímavé bylo také navrhování na 
funkci náměstka ředitele, tehdy totiž 
býval jenom jeden náměstek a říkalo 
se mu hlavní oční optik. Ředitel Holý 

konstatoval, že to je naše věc, která jej 
nezajímá, šlo mu o to, abychom si jako 
stranická organizace navrhli, koho chce-
me. Došlo tedy k velké diskuzi, osobně 
jsme navrhovali Karla Medka, který byl 
vedoucím oční optiky na Václavském 
náměstí v Praze. 

Leopold Fárník se stal ředitelem 
národního podniku Oční optika v roce 
1956. Náměstkem musel být optik a Karel 
Medek jím být nechtěl, načež Fanynka 
Krčková řekla: „A proč by to nemohl být 
Pepíček Navrátil?“ Karel Medek byl o tři 
roky starší než já, takže byl zkušenější. 
Protestoval jsem tehdy, že jsem příliš mla-
dý. V té době jsem ještě dělal vedoucího 
tzv. kvalitárny, konkrétně OTK – oddělení 
technické kontroly. Ale umluvili mě a řekli: 
„Vem to, ty jsi dobrej kluk.“ Namítal jsem, 
že jsem na takovou funkci mladý, ale bylo 
mi řečeno: „Náměstkovi ministra vnitřního 
obchodu je také teprve 25 let, tak proč 

bys ty nemohl být náměstkem ředitele?“ 
Nakonec jsem tedy souhlasil a stal jsem 
se v roce 1956 hlavním očním optikem. 

Rok 1951: pojízdné 
optické autobusy 

Rád bych se ještě zmínil o jedné 
zásadní věci, kterou Heřmanský pro obor 
udělal. V republice bylo málo provozoven 
očních optik. Po celém Slovensku byly 
při znárodňování tři samostatné oční 
optiky. V Čechách a na Moravě jich sice 
bylo přibližně 200, ale víc než dvě třetiny 
z nich byly společné s hodináři – jednalo 
se o opticko-hodinářskou činnost. Bylo 
tedy zapotřebí vybudovat síť optik, která 
byla velmi malá a v mnoha okresech – 
vzpomínám si např. na Trhové Sviny nebo 
České Budějovice – optiky vůbec nebyly.

Heřmanský tedy v první fázi vymys-
lel tzv. pojízdné autobusy. Do menších 
autobusů byla vmontována optická 
dílna s karborundovým brusem, voda na 
broušení se dolévala z konví. Takto pu-
tovaly po republice celkem tři autobusy. 
Budu hovořit o tom budějovickém, ve 
kterém jsem měsíc jezdil a pracoval, když 
jsem v roce 1954 přišel z vojny. Autobus 
vždycky zajel na polikliniku do města, 
ve kterém ještě nebyla oční optika. Byly 
v něm elektrické kabely, ty se natáhly do 
špitálu a napojily se do elektrické sítě. 
Optici si pak k sobě zvali nositele brýlí 
z okolních vesnic. Protože někde neměli 
ani lékaře, jezdil v autobuse i oční lékař, 
v první fázi to byl doktor Drechsler. Au-
tobus byl rozdělen na dvě části – v jedné 
seděl lékař, který prováděl refrakce, měl 
refrakční skříň, optotyp a skiaskopické 
zrcátko. Po vyšetření pacienta napsal 
doktor lékařský předpis a předal ho op-
tikovi, který byl ve druhé části autobusu, 
v dílně. První autobus řídil Karel Bílek, 
vynikající optik z Prahy, ve druhém byl 
Antonín Pína, také optik. 

Karel Bílek pracoval ve válečných 
letech na základě totálního nasazení 
v Německu (v době protektorátu Čechy 
a Morava v roce 1943 vyšlo nařízení, že 
vzhledem k válečnému úbytku mužských 
pracovních sil musí ročníky 1921 a 1922 
odejít pracovat do Německa, šlo o tzv. to-
tální mobilizaci pracovní síly). Karel Bílek byl 

Optické autobusy křižovaly v padesátých letech republiku.
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jedním z těchto totálně nasazených a pra-
coval v Německu jako optik (v Německu 
optici směli zkoušet zrak), později jako 
refrakcionista na poliklinice. Po návratu 
z Německa prováděl v optice u Heřman-
ského načerno refrakce. Později zásadním 
způsobem pomohl rozvoji a aplikaci 
světového patentu měkkých kontaktních 
čoček profesora Wichterleho. Stal se ve-
doucím a prvním optickým aplikátorem 
i prodejcem těchto čoček v oční optice 
v Mostecké ulici na Malé Straně. Zde do 
aplikací zaučoval i další aplikátory, Pavla 
Treglera a Alenu Kurovskou. Vzhledem ke 
své vysoké odbornosti byl asi jeden až dva 
roky vedoucím optického autobusu.

Antonín Pína byl ročník 1920 a vyučil 
se optikem v Praze, v Perlové ulici u pana 
Pátka. Později na učňovské škole externě 
učil teorii zhotovování brýlí. Tehdy v letech 
1945–1948 učni optického řemesla, mezi 
které jsem patřil i já, chodili do učňovské 
školy jedenkrát týdně, většinou na čtyři 
až pět hodin, a to pouze na teoretické 
předměty, neboť dílenské stroje ve škole 
nebyly. Za praktickou výuku ručil a také 
ji učil majitel optiky nebo některý starší 
optik v optice, ve které učeň pracoval. 
Antonín Pína byl také při závěrečné uč-
ňovské zkoušce jako předseda, mám jej 
podepsaného na výučním vysvědčení. Pan 
Pína postupně dělal vedoucího několika 
očních optik a od roku 1957 dělal při Stře-
dočeském ředitelství lékárenských služeb 
vedoucího provozního oddělení očních 
optik, tzv. krajského očního optika a po-
sléze od roku 1965 ředitele Středočeské 
krajské správy n. p. Oční optika až do své 
náhlé smrti v polovině devadesátých let 
(zemřel na infarkt).

Vedoucím a organizátorem provozu 
autobusů byl Jan Sucharda, který též 
někdy sám v autobusech jezdil a pra-
coval a později zastával různé vedoucí 
funkce jako vedoucí plánovač, krajský 
optik a posléze dlouhou dobu vedoucí 
celého zásobování. Jan Sucharda ještě 
žije, je mu 94 let. 

Autobusy měly velký úspěch, Heřman-
ský je nechal zřídit v roce 1951 a shrnu-li 
to, byla to velká sláva. Na zahájení jejich 
provozu, když se rozjížděly po republice, 
přišel sám slavný ministr zdravotnictví farář 
Josef Plojhar, který řečnil o tom, co provoz 
autobusů přinese lidem, jak se zlepšuje 

zdravotnictví a dostupnost pro lidi, kteří 
potřebují brýle. 

Autobusy jezdily po republice docela 
dlouho a vystřídala se v nich celá řada 
optiků. Já jsem s nimi jezdil jen jeden 
měsíc, ale strašně mě to bavilo, poznával 
jsem nové kraje, každý den jsme byli 
někde jinde. Spousta lidí, kteří si přišli pro 
brýle, nám byla hrozně vděčná, babičky 
nám nosily vajíčka, slepice a podobně, 
nebylo to na kila, ale občas nám někdo 
něco přinesl. 

V těch místech, kam autobusy jezdily, 
jsme domlouvali s národním výborem, 
že v místě zřídíme provozovny oční op-
tiky. Naši žáci tehdy studovali na optiky 
v Jablonci a museli jsme je někam umístit, 
museli dostat ubytování. Národní výbory 
a Okresní ústavy národního zdraví (OÚNZ) 
nám tedy zajišťovaly, že mladí optici, kteří 
přišli do těchto míst pracovat, většinou 
jeden nebo dva, protože se jednalo 
o malé provozovny, spali na sesternách. 
Zdravotničtí pracovníci z OÚNZů měli 
ubytovny, kde jsme také přespávali. 

V průběhu let jsme se snažili na 
národním výboru dosáhnout toho, aby 
se do volebního programu (při volbách 

do národních výborů) prosadilo zřízení 
provozovny optiky, ke kterému příslušelo 
i přidělení bytu pro pracovníky optiky. 
Většinou šlo o byt na sídlišti, jež se v tom 
kterém malém městě stavělo, a muselo 
se tedy vždy počítat s bytem pro očního 
optika. Optiky, které tehdy byly v těchto 
místech zřízeny, se tam nalézají většinou 
dodnes.

Pojízdné autobusy musely asi po 
pěti letech ukončit svůj provoz. Okresní 
ústavy národního zdraví musely lékař-
ské předpisy, které doktor Drechsler 
v autobuse předepsal,  proplácet, 
financovat (zboží patřilo bývalému 
národnímu podniku Oční optika) 
a stěžovaly si, že jim to kazí rozpočet, že 
s tím nepočítali a nemají na to finance. 
Vzpomínám si, že tehdy stála obruba 
26 korun a sférické sklo stálo 7 korun 20 
haléřů – hovoříme o době po měnové 
reformě v roce 1953.

Jsou to zajímavé ceny, ovšem za rok 
to dělalo několik tisíc korun a OÚNZům 
to kazilo rozpočet. Kolem roku 1956 byly 
tedy autobusy zrušeny. Pro zajímavost 
uvádím, že plat optika byl v té době 
800–1200 korun. 

Zákaznice si v autobuse zkouší brýle za asistence očního optika Zdeňka Dvořáka.
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Rok 1957: optiky 
a lékárny 

V té době jsem se stal,  ne na 
dlouho, asi na tři čtvrtě roku, hlavním 
očním optikem. Otu Charváta tehdy 
vyhodili z funkce ředitele. Moudré 
hlavy přišly při kopírování Sovětského 
svazu na to, že tam se prodávají brýle 
v takzvaných „apťekách“, tedy v lékár-
nách. Tak proč by to tak u nás nešlo 
také? Proč by u nás měl být nákladný 
národní podnik, když by ekonomiku 
mohla řídit jiná složka, která řídí na-
příklad i lékárny? 

Vládní vyhláškou byl proto národ-
ní podnik Oční optika k 1. lednu 1957 
zlikvidován a jednotlivé provozovny 
byly převedeny do Krajských ústavů 
národního zdraví, které měly samo-
statnou složku – tzv. lékárenskou 
službu. 

Z funkce hlavního očního optika 
jsem přešel do funkce provozního 
očního optika, respektive vedoucího 
provozní služby oční optiky při léká-
renské službě hlavního města Prahy, 
kde pracoval i další provozák pro lé-
kárny, šéf lékáren, celá administrativa, 
účtárny apod. kromě skladu. V Praze 
tehdy přešlo pod lékárenskou službu 
asi čtyřicet očních optik.

Za  pomoci  Tomáše K laubera 
(hovoř i l  jsem o něm v minulém 
čísle) jsme chtěli spolu s řádovými 
sestrami, jeptiškami, zkvalitnit své 
vzdělání a dohnat mladé optiky, kteří 
studovali na střední zdravotnické 
škole v Jablonci. Když však stranická 

organizace v čele s Karlem Medkem 
vystoupila zásadně proti desetimě-
síčnímu kurzu, rozhodli jsme se, že 
budeme studovat jiným způsobem. 
Asi třicet se nás tehdy přihlásilo na 
střední školu pro pracující v Praze ve 
Štěpánské ulici – jednalo se o jakýsi 
typ gymnázia, i když v tehdejší době 
se tomuto typu vzdělávání neříkalo 
gymnázium, ale jedenáctiletka.

Škola pro pracující

Do školy pro pracující se chodilo 
po večerech třikrát nebo čtyřikrát 
týdně, přibližně od čtyř hodin do 
devíti do večera. Z třiceti pražských 
optiků, kteří se původně přihlásili, 
jich většina z této školy postupně 
odcházela. Nechci se vytahovat, ale 
dodělali jsme ji nakonec jen dva – já 
a Honza Zika. Ten po tomto druhu 
vzdělání velmi toužil, protože nebyl 
optik, pracoval původně jako hodinář 
a chtěl si doplnit vzdělání, aby mohl jít 
do Jablonce na dálkové studium. Do 
Jablonce jsme se tehdy přihlásili oba. 

Vzhledem k tomu, že jsem školu 
pro pracující dodělal, mohl jsem školu 
v Jablonci dělat jen v nástavbách, ve 
dvou letech. Řada optiků, převážně 
k rajských,  tento dálkový způsob 
studia oboru oční optika v Jablonci 
studovala. Byli tedy na stejné úrovni 
jako já a přišli z dvaceti krajů v repub-
lice – mohu jmenovat Jindru Königa, 
Miloše Nebesáře za Liberecký kraj, 
dále Standu Beneše, Láďu Dolanského 

a mnohé další, ze Slovenska v Jab-
lonci studovali Vojta Mušitz nebo Jan 
Pekár. Po studiích byli zaměstnáni na 
ředitelství Krajské správy lékáren jako 
vedoucí provozu očních optik. 

Když nám byl nadřízenými orgá-
ny zakázán samostatný podnik Oční 
optika, soustředili jsme svou píli na 
vzdělávání. V lékárenských službách 
jsme proto chodili na různé odbo-
rářské schůze a porady s lékárníky 
a zdravotními laboranty. Toužili jsme 
po tom, abychom se jednou úrovní 
vzdělání dostali na úroveň lékárníků. 
Začali jsme proto také obíhat různé 
orgány a zjišťovat, jakým způsobem 
bychom mohli vzdělání získat. Ře-
ditelem školy v Jablonci nad Nisou 
byl po panu Břicháčkovi inženýr Ma-
těják, který byl dříve zaměstnancem 
v chemické továrně v Ústí nad Labem. 
Inženýr Matěják nám vnuknul nápad, 
že bychom se mohli i v optice pokusit 
získat vysokoškolské vzdělání pro oční 
optiky dálkovou zkrácenou formou 
a vyřešit tak naše „refrakční spory“ 
s očními lékaři. Bohužel se nám to 
tehdy nepodařilo, protože jsme v té 
době za sebou neměli žádnou silnou 
politickou osobnost, jako o dvacet let 
později, ale o tom teprve bude řeč.

Ředitelem chemičky v Ústí byl 
tehdy Stanislav Rázl, který se později 
stal ministrem. Tato chemička měla 
tzv. podnikové vzdělávání na úrovni 
vysokoškolského, což znamenalo, 
že pro své zaměstnance vyčlenila 
z ministerstva školství pro chemický 
průmysl určité osnovy a stanovy a pro 
své pracovníky organizovala vzdělává-
ní ( jednalo se o velkou továrnu, měla 
asi 10 až 12 tisíc zaměstnanců). S ředi-
telem Matějákem jsem tuto chemičku 
navštívil, měl jsem proto možnost 
seznámit se s tehdejším ředitelem 
Rázlem, se kterým jsem v pozdější 
době spolupracoval, když působil 
jako předseda státní plánovací komise 
nebo v jiných funkcích.

Redakce
Foto: z archivu Josefa Navrátila

Pokračování příště.

Oční optik při ořezávání brýlových skel v autobuse (asi 1954).
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PAMĚTI OPTIKA   autor: redakce

ŽIVOTNÍ POUŤ 
OČNÍ OPTIKOU
 4. část
Jmenuji se Josef Navrátil, je 

mi osmdesát pět let a moji 
známí, přátelé a kolegové mě 
nabádají, abych zavzpomínal na 
svoji životní pouť oční optikou, 
neboť jsem měl to štěstí, že jsem 
mohl přes padesát let v oboru 
oční optiky působit a podílet se 
na jeho rozvoji.

Pozn. redakce: pan Josef Navrátil je bo-
hužel již jeden z posledních pamětníků, 
kteří mohou dnešním mladším optikům 
připomenout začátky oboru oční optiky 
u nás, a vzpomínat může dlouho a hlavně 
právem – v oboru působil přes padesát 
let, z toho téměř třicet let (až do roku 
1994) byl ředitelem monopolního ná-
rodního podniku Oční optika, který měl 
v 70. letech minulého století přes 700 
očních optik po celé republice.

O své pouti oční optikou vypráví pan 
Navrátil na stránkách našeho časopisu. 
V prvních třech částech svého vzpomíná-
ní hovořil pan Navrátil o počátcích oboru 
v předválečném období, o osobnostech 
optiky v tehdejší době, začátcích optické-
ho vzdělávání u nás nebo o pojízdných 
optických autobusech, které po republice 
jezdily v padesátých letech minulého 
století. V tomto čísle bude hovořit o tzv. 
období optického temna, které u nás pa-
novalo po roce 1957, kdy byl zlikvidován 
národní podnik Oční optika.

První optický časopis – 
odborné zprávy oční optiky

Když byl zrušen národní podnik 
Oční optika (v roce 1957), podávali jsme 
protesty na ministerstvo, že dochází 

k poškození oboru, ke snížení hodnoty 
jeho vzdělávání, že lékárenská služba 
a lékárny jsou hrobem pro rozvoj oboru 
oční optiky. Z těchto důvodů nám na 
ministerstvu zdravotnictví, kde byla tzv. 
hlavní správa zdravotnických potřeb, 
zařídili, že budeme moci vydávat samo-
statný časopis. Hlavní správy sídlily na 
ministerstvech (podle sovětského vzoru) 
a řídily jednotlivé obory. U nás to byla 
například Medika, pod kterou spadaly 
všechny lékárny v republice a sklady 
včetně farmaceutických a zdravotnic-
kých potřeb. Tento obrovský moloch 
byl později zrušen (v jeho čele stál Mgr. 
Pospíšil, který se nepohodl s ministrem 
Plojharem, byl odvolán a skončil v lékárně 
jako vedoucí lékárník) a bylo vytvořeno 
generální ředitelství Spofa (Spojené far-
maceutické závody), které řídilo všechny 
zdravotnické výrobní a farmaceutické zá-
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vody. Pro lékárny, které přešly pod národní 
výbory, byly zřízeny krajské správy lékáren 
a pro zásobování lékáren, očních optik 
a zdravotnických prodejen byl zřízen 
velký podnik Zdravotnické zásobování. 
V tomto podniku existovalo mimo jiné 
také oddělení reklamy, které vydávalo 
časopisy pro lékaře. Založili jsme tedy 
jako optici časopis pod názvem Odborné 
zprávy oční optiky, jenž byl vydáván cyk-
lostylovaným způsobem jako čtvrtletník. 
Snaha o vzdělávání byla sice veliká, ale 
otázkou zůstávalo, kdo bude do něj psát 
a přispívat? Trpěli jsme totiž nedostatkem 
článků. Do časopisu přispíval hlavně vyni-
kající nedostudovaný gymnazista, pražský 
optik Pavel Tregler, poté jsem do něj začal 
psát i já, některé články jsme sháněli od 
odborníků z lékárenské služby a také od 
učitelů. Přispívat do něj začal také Jaroslav 
Polášek, kamarád a vynikající odborník 
v oblasti zvukové, obrazové a reprodukční 
techniky (pracoval ve Výzkumném ústavu 
zvukové, obrazové a reprodukční techni-
ky v Praze 6). 

Osobnost Jaroslava 
Poláška

Rozvoji oboru v padesátých letech 
pomáhaly desítky spolupracovníků, 
kamarádů a důležitých lidí. Šlo většinou 
o vynikající oční optiky, ale i jiné kolegy, 
mezi které patřil i inženýr Jaroslav Polášek. 
Narodil se v roce 1928 a byl inženýrem 
elektrotechniky. Seznámil jsem se s ním 
na škole v Jablonci, kterou jsem začal 
studovat dálkově v roce 1958. On na této 
škole tehdy působil jako externí učitel, dří-
ve přitom učil na filmařské průmyslovce 
v Čimelicích. Zatajil, že je inženýr, přihlásil 
se na školu v Jablonci a dálkově ji s námi 
studoval. Chodil i do optických dílen ve 
škole a snažil se občas zabrousit i nějakou 
čočku do brýlové obruby, i když to se mu 
moc nedařilo. 

Seznámil jsem se s ním (a kamarádil 
s ním pak celý život) jednou v zimě, když 
jsme po škole jeli z Jablonce domů, do 
Prahy. Z Jablonce se jezdilo elektrikou do 
Rychnova nad Nisou, kde byla železniční 
stanice, protože v Jablonci nebyla. Padal 
tehdy sníh, seděli jsme na nádraží a če-
kali, neboť byla sněhová kalamita a vlaky 

nejezdily. Nebyla tam žádná restaurace, 
Jarda si ale na cestu někde koupil rohlíky 
a buřt. Seděli jsme tam tak šest hodin 
skoro do půlnoci a za tu dobu napadl 
asi metr sněhu. Pak konečně přijel nějaký 
vlak, do kterého jsme se dostali, jenže 
v Měšicích u Prahy vykolejil – zamrzla 
výhybka a vlak sjel na vedlejší kolej. 
S Jardou jsme si cestou ve vlaku potykali 
a zrovna mi nabízel rohlík s buřtem, když 
najednou se vagon vzpříčil, my jsme 
vyletěli do vzduchu a Jarda s těmi rohlíky 
padl na záda a při nárazu je chytal v letu; 
pak to skončilo a on nedržel žádný rohlík, 
ale žárovku, která se vyšroubovala. 

Jarda Polášek byl tím, kdo se snažil 
přinést do optiky co nejvyšší vzdělání. 
Začal psát do našeho časopisu, začal učit 
i na jiných optických školách – když se 
přesunula škola do Prahy, učil i tam, stal 
se členem výboru Společenstva očních 
optiků a de facto pomohl v 80. letech 
vypracovat první osnovy a v roce 1986 
založit vysokou školu aplikované optiky 
a optometrie na Přírodovědecké fakultě 
Palackého univerzity v Olomouci, která 
dodnes funguje.

Doba optického temna

Období, kdy byl bývalý národní 
podnik Oční optika (dříve optický sektor 
Sanitasu) zrušen a provozovny očních 
optik byly převedeny pod krajskou sprá-
vu lékáren, a to v celé republice včetně 
Slovenska, říkáme my optici období 
optického temna.

Zdravotnické sklady, zásobovací 
podniky a drobná výroba byly převede-
ny pod Zdravotnické zásobování Praha, 
vedoucím úseku optického zboží byl 
Rudolf Fencl. Nastala doba zmíněného 
optického temna, neboť na prvním mís-
tě při přidělování finančních prostředků 
na jakýkoliv nákup strojů, zboží nebo na 
vzdělávání zaměstnanců byla lékárenská 
služba. Vždycky jsme to komentovali 
tak, že v lékárenské službě je na prvním 
místě lékárník, na druhém laborant, pak 
uklízečka a pytel sádry a až nakonec 
oční optik. 

K dispozici nebyly ani finanční 
prostředky na stroje, které se nakupo-
valy z Kroměříže – kromě Okuly tehdy 

Ing. Jaroslav Polášek, CSc., byl výraznou osob-
ností oční optiky.

Titulní strany prvního optického časopisu z roku 
1967 a 1968.
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existoval ještě podnik Ergon Kroměříž, 
který dělal hlavně optické brusy a poz-
ději vyráběl první brousicí automaty 
BS 62. Tento automat obrušoval podle 
šablony brýlové sklo a přibližoval se 
strojům německé firmy Weco, které byly 
nejznámější, ovšem na dovoz těchto 
strojů nebyly devizové prostředky.

V té době neexistoval žádný pré-
miový řád, optikům se pouze platily 
přesčasy. Fungoval systém, ve kterém 
jsme soutěžili, kdo udělá větší poměr 
brýlových oprav, kdo zhotoví větší po-
čet lékařských předpisů na osobu atd. 
Existovaly určité normy, že teprve ten, 
kdo například v Praze měl výkon větší 
než 150 % (někteří měli i 180 %), tak-
zvaně bral přesčasové hodiny – deset, 
maximálně patnáct přesčasových hodin 
měsíčně.

Lékárníci a optici

Můžu si sice postěžovat na finanční 
situaci, která v té době pro optiky nebyla 
příznivá, úplně jiné to však bylo v oblasti 
mezilidských vztahů. Je fakt, že někteří 
lékárníci se povyšovali, že jsou něco víc 
než optici, ale mezi většinou z nás fungo-
valy dobré vztahy. Byli jsme tehdy mladí 
lidé – my provozáři, respektive krajští 
oční optici, bylo nám mezi 25 a 35 lety 
a s lékárníky jsme kamarádili, hrávali 
jsme fotbal, volejbal, měli jsme společný 
Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou, 
organizace sdružující zájemce o některé 
odbornosti a aktivity, pozn. red.), takže 
mezilidské vztahy byly docela dobré. 

Vzpomínám si, že jsme lékárníkům 
záviděli, jaké mají peníze. Někteří z nich 
odcházeli na venkovské posty. Když se 
pak na vesnicích nebo v menších měs-
tech připravoval volební program ná-
rodních výborů, bývalo jedním z bodů, 
že výbor zřídí optiku nebo lékárnu, 
což znamená, že musí optikovi nebo 
lékárníkovi, který tam půjde pracovat, 
zabezpečit ubytování a dotyčný dostal 
z bytové výstavby byt. Lékárník magistr 
Mirek Bubrle, který za nás optiky chytal 
ve fotbale, vždycky říkal: „To víš, na vesnici 
nemůžeš krávu uzdravit za 50 haléřů, 
tomu by babička nevěřila, ten lék tam 
musí stát padesát korun“. V tehdejších 

dobách nesměla být na obalech léčiv 
uvedena cena, takže pro lékárenské 
hochy, kteří odcházeli na vesnici, to bylo 
obrovské rito, měli se krásně. V optice na-
příklad taky zákazník nevěděl, kolik stojí 
oprava a jak se má účtovat, takže stála 
třeba pětikorunu, což byl takový malý 
přídavek k ubohé mzdě očního optika.

Provozní oddělení optik

Jediná výhoda doby, kdy jsme jako 
optici spadali pod lékárenské služby, byla 
ta, že oční optiky měly svá tzv. provozní 
oddělení. V čele takového oddělení stál 
oční optik, který měl jednoho nebo 
dva spolupracovníky, tzv. zásobovače, 
a administrativní sílu. Všechny ostatní 
úseky měly optiky společné s lékárna-
mi – účtárnu, mzdovou účtárnu, tzv. 
výstavbu provozoven, technické služby. 
Všechno se jinak používalo z lékáren, tak-
že optika spočívala po odborné stránce 
na provozním oddělení, v jehož čele stál 
krajský oční optik. Krajský proto, že jsme 
v tehdejší době spadali pod krajskou 
správu lékáren. Velkým štěstím pro obor 
podle mě bylo, že tím, že krajští optici 
byli oproštěni od ekonomicko-provozní 
činnosti, měli více času zaobírat se úrov-
ní provozoven a vzděláváním optiků. 
Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že 
když se národnímu podniku Oční optika 
vzala ekonomická činnost, musí se přidat 
na odbornosti. Proto i na ministerstvu 
zdravotnictví byl referent pro oční optiku 
a v tehdejší době tam také přešel bývalý 
ředitel národního podniku Oční optika 
Leopold Fárník, bývalý národní správce 
optické firmy v Brně. Byl to dobrý oční 
optik, který o obor jevil zájem a prosadil 
pro nás vydávání časopisu Odborné 
zprávy oční optiky a také zřízení katedry 
pro doškolování středních zdravotnic-
kých pracovníků – lékárenských labo-
rantů a očních optiků.

Krajští oční optici 
v republice

V první fázi existence krajských 
lékáren bylo ještě jiné státotvorné 
uspořádání (Československá republika) 

a rozdělení krajů. V roce 1960, kdy nám 
bylo přidáno do názvu jedno S (Čes-
koslovenská socialistická republika), 
už figurovalo krajů jen deset, proto 
i krajských správ lékáren zůstalo po 
reorganizaci jen deset a tím pádem 
i deset provozních oddělení oční op-
tiky. V jejich čele zůstali vynikající oční 
optici, jako například v Jihomoravském 
kraji Láďa Dolanský, v Západočeském 
kraji Stanislav Beneš, ve Východočes-
kém kraji Mirek Panenka, který měl 
k sobě vynikajícího optika Miroslava 
Víška, jenž měl na starosti zásobování. 
V Brněnském kraji to byl Rudolf No-
votný, v Ostravském Ludvík Gavelčík, 
později Zdeněk Malík, ve Středočes-
kém kraji Antonín Pína, v Olomouckém 
Milan Fidor.

V Praze jsem byl krajským očním 
optikem já a měl jsem k sobě dva 
optiky – Františka Hluchého a Zdeňka 
Trnku, později též Stanislava Dvořáka. 
Leopold Fárník na ministerstvu zdra-
votnictví zařídil, že krajští oční optici 
měli možnost se vzdělávat na tzv. 
doškolováku v Brně (Středisko pro další 
vzdělávání středních zdravotnických 
pracovníků, dnešní Národní cent-
rum ošetřovatelství a nelékařských 
zdravotnických oborů),  podobný 
doškolovák existoval také v Bratislavě. 
Na Slovensku byli krajští optici tři – 
v Západoslovenském kraji Vojtěch Mu-
šitz v Bratislavě, ve Středoslovenském 
nejprve Stano Richtárek a po něm 
Dušan Šebeň v Banské Bystrici a ve 
Východoslovenském kraji byl krajským 
optikem Vladimír Oulehla v Košicích.

Setkávali jsme se společně na 
školeních, která někdy trvala i čtrnáct 
dní, např. školení o zákonech o sjedno-
ceném zdravotnictví apod.; mohli jsme 
si tak vyměňovat zkušenosti a stěžovali 
jsme si mezi sebou vzájemně na to, jak 
velmi špatně je obor veden, že nejvýš 
stojí lékárník, pak laborant a až potom 
oční optik, na kterého už nezbývají 
prostředky.

Dopisy pracujících

V roce 1960 se chtěla komunistická 
strana rehabilitovat, protože se proje-
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vovaly určité ekonomické nedostatky, 
vyhlásila tedy akci s názvem Dopisy 
pracujících. Každá stranická organizace 
měla napsat stížnost na cokoliv ze svého 
oboru. Využili jsme toho a dopis jsme 
jako pražští optici zpracovali a poslali 
jej na okresní výbor KSČ. Upozorňovali 
jsme v něm na to, že nemáme k dispozici 
moderní stroje, že patříme pod lékárny, 
že máme malé platy... Říkalo se, že těchto 
dopisů pracujících bylo několik stovek 
nebo snad tisíc tun a lidé si v nich stě-
žovali na všechno možné – od toho, že 
nejezdí tramvaje, až po to, že mají málo 
peněz atd.

Bohužel ani tento dopis pracujících, 
který jsme s nadějí na změnu vypra-
covali, v podstatě nevedl k žádnému 
zlepšení naší situace. Možná nám trošku 
vylepšili platy, ale dál jsme patřili pod 
lékárenské služby a dál jsme se scházeli 
na doškolováku pro oční optiky. Vytvořili 
jsme funkci mistra v dílně a tito mistři 
se doškolovali také v Brně. Doškolovali 
jsme se na oční optiky specialisty, tehdy 
se totiž dělalo hodně okluzorů a po-
dobných specializovaných prací. Každý 
vedoucí optiky měl být podle tehdejšího 
zákona nejméně jednou za pět let pro-
školen. Zkoušelo se samozřejmě nejen 
z odborných předmětů, ale i ze základů 
marxismu-leninismu. To se ale týkalo 
pouze účastníků dlouhodobých, více 
než třísemestrových kurzů.

Na doškolováku se nám postupně 
podařilo oddělit se od lékárníků, respek-
tive vedoucí katedry, což byl lékárník, 
si k sobě vzal na pomoc očního optika 
Milana Fidora z Olomouce, jenž začal 
pracovat na tom, abychom utvořili sa-
mostatnou katedru očních optiků a on 
se stal jejím vedoucím (to už hovoříme 
o letech 1962 až 1963).

Osobnost Josefa Altmana

Pro rozvoj oboru byla katedra oční 
optiky velice důležitá. Obor totiž ne-
tvořilo jen vedení nebo pár špičkových 
optiků. Význam měly i desítky jednot-
livých pracovníků, z nichž nesmím 
zapomenout na Josefa Altmana. Byl to 
původně přístrojový oční optik, který 
pracoval v Praze u firmy Srb a Štýs, 

později v Košířích u firmy Meopta. Na-
rodil se v roce 1921 nebo 1922 a jak už 
jsem zmiňoval v kapitole o pojízdných 
autobusech v minulém čísle časopisu, 
za války musely tyto ročníky jít pracovat 
do Německa, protože chyběli muži, kteří 
odešli na frontu (hovoříme konkrétně 
o roce 1942). 

Altman spolupracoval s panem Sr-
bem, majitelem firmy Srb a Štýs, a ten mu 
zprostředkoval, že mohl odejít do Sudet, 
konkrétně do Turnova do firmy Omat, 
kde pracoval jako přístrojový oční optik. 
Tam si začal trošku hrát s kontaktními 
čočkami, jinými slovy dělal nástroje na 
kontaktní čočky a vytvářel čočky takzva-
ně lisované tlakem z perspexu, možná 
se jednalo tehdy ještě o tzv. celon, což 
byla hořlavá surovina na bázi slídy. Udělal 
formu, jakýsi kovový hříbek, na něj pro-
tihříbek, vše zahřál a tlakem vytlačil tzv. 
afokální kontaktní čočku, což znamená, 
že fokus – dioptrie se dělala slzou.

Ke konci války vytvářel tzv. sklerální 
kontaktní čočky opírající se o skléru, což 
byly čočky pro ty, kteří měli keratokonus 
nebo vysoký stupeň astigmatizmu. Po 
válce, někdy v roce 1945 až 1946, se 
Altman osamostatnil a stal se živnost-
níkem. Podařilo se mu získat v Jablonci 
nad Nisou velkou vilu po židovských ma-
jitelích, která měla asi dvacet místností, 
a v ní zahájil výrobu kontaktních čoček. 
Velmi úzce spolupracoval s tehdejším 
starostou Společenstva očních optiků 
Bohdanem Heřmanským, který měl 
největší optiku v Praze na Václavském 
náměstí v pasáži Koruna, jak již bylo 
řečeno dříve. 

Altman vytvořil kontaktní čočky 
i nejlepšímu tehdejšímu tenistovi Čes-
koslovenska Jaroslavu Drobnému. Čočky 
to byly sice sklerální, afokální, se slznou 
čočkou, ale dotyčný dobře viděl, proto-
že nosil brýle. Byl vynikajícím tenistou, 
v roce 1954 se stal i wimbledonským 
vítězem. Po komunistickém převratu se 
rozhodl opustit Československo a v roce 
1949 emigroval do zahraničí. Nejprve se 
stal občanem Egypta, po několika letech 
se usadil v Londýně, kde žil až do své 
smrti v roce 2001.

Josef Altman měl na rozvoji oční 
optiky a oblasti kontaktních čoček 
velké zásluhy, posunul ji na vysokou 

evropskou úroveň. Spolupracoval také 
s profesorem Janem Vanýskem, šéfem 
Oční kliniky v Brně. V padesátých letech, 
když probíhalo tzv. dobrovolné zapoje-
ní, vstoupil také do nově tvořícího se 
sektoru oční optiky při Sanitasu, jehož 
šéfem byl Heřmanský, a svou výrobu 
kontaktních čoček pod tímto sektorem 
dál rozvíjel. 

K 1. lednu 1953 byl z optického 
sektoru vytvořen samostatný národní 
podnik Oční optika a Altman se stal jeho 
zaměstnancem. Když jsem se stal v roce 
1956 hlavním očním optikem, byl jsem 
u pana Altmana jednou na kontrole. 
Svou výrobu a způsob, jakým kontaktní 
čočky vyráběl, velmi tajil, ani mě nepustil 
dál. A já, protože jsem byl tehdy mladý 
pětadvacetiletý kluk, jsem nebyl dosta-
tečně kurážný. 

Když došlo ke zrušení národního 
podniku Oční optika k 1. lednu 1957, 
přešel Altman díky profesoru Vanýskovi 
do Brna pod Okresní ústav národního 
zdraví, pod který patřila také Oční klinika 
na ulici Pekařské, jejímž šéfem byl právě 
profesor Vanýsek. Kromě kontaktních 
čoček vyrobil Altman také první in-
trakamerální čočky, tedy čočky, jež se 
v současnosti voperovávají po šedém 
zákalu, a profesor Vanýsek asi padesáti 
pacientům tyto čočky implantoval (už 
tehdy, v letech 1959 až 1960!) a měl 
s nimi velké úspěchy. 

Altman se také zabýval pohyblivými 
očními protézami – ne skleněnými, ale 
pryskyřičnými. Do oční protézy se nejpr-
ve zezadu udělal hranatý otvor (zámek) 
a do pacientova oka se po enukleaci oč-
ního bulbu přišily příčné i zevní svaly na 
jakýsi implantát, který se nechal přerůst 
spojivkovým vakem. Tím vznikly hrany, 
jež se zapasovaly do oční protézy a ta 
pak byla pohyblivá. Používání pohybli-
vých očních protéz je velikou zásluhou 
Josefa Altmana.

 
Redakce
Foto: z archivu Josefa Navrátila

Pokračování příště.
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PAMĚTI OPTIKA   autor: redakce

ŽIVOTNÍ POUŤ 
OČNÍ OPTIKOU
 5. část
Jmenuji se Josef Navrátil, je 

mi osmdesát pět let a moji 
známí, přátelé a kolegové mě 
nabádají, abych zavzpomínal na 
svoji životní pouť oční optikou, 
neboť jsem měl to štěstí, že jsem 
mohl přes padesát let v oboru 
oční optiky působit a podílet se 
na jeho rozvoji.

Pozn. redakce: pan Josef Navrátil je 
bohužel již jeden z posledních pamětníků, 
kteří mohou dnešním mladším optikům 
připomenout začátky oboru oční optiky 
u nás, a vzpomínat může dlouho a hlavně 
právem – v oboru působil přes padesát let, 
z toho téměř třicet let (až do roku 1994) 
byl ředitelem monopolního národního 
podniku Oční optika, který měl v 70. letech 
minulého století přes 700 očních optik po 
celé republice.

O své pouti oční optikou vypráví 
pan Navrátil na stránkách našeho časo-
pisu. V prvních čtyřech částech svého 
vzpomínání hovořil pan Navrátil o po-
čátcích oboru v předválečném období, 
o osobnostech optiky v tehdejší době, 
začátcích optického vzdělávání u nás 
nebo o pojízdných optických autobusech, 
které po republice jezdily v padesátých 
letech minulého století. Zmínil také dvě 
významné osobnosti z oboru, Jaroslava Po-
láška a Josefa Altmana. V tomto čísle bude 
vyprávět o obnovení národního podniku 
Oční optika, ke kterému došlo v roce 1965.

Osobnost Bohumila 
Haningera      

Další důležitou osobou, která naše-
mu oboru velmi pomohla, byl Bohumil 

Haninger, doktor práv. Vystudoval dálko-
vým způsobem ještě před válkou, takže 
to byl poctivý právník. V roce 1945 se 
stal tajemníkem primátora města Prahy 
doktora Václava Vacka, komunistického 
primátora, přestože on sám byl sociálním 
demokratem. Když se na konci roku 
1945 stal primátorem doktor Petr Zenkl, 
národní socialista, byl doktor Haninger, 
můj pozdější přítel, vyhozen. 

Haninger byl synem vzdělaného 
poštovního úředníka a již v mládí měl 
zájem politicky pracovat. Už před vál-
kou vstoupil do Čs. strany národně 
socialistické a byl krajským funkcioná-
řem mládeže této strany. V roce 1939 
se konal v Americe tzv. Sjezd obránců 
míru. Haninger jel na tento sjezd lodí, 
cesta trvala asi tři týdny. Na palubě se 
seznámil s právničkou, doktorkou Olgou 
Šízlovou, jejíž otec pracoval jako politický 
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kancléř prezidenta Masaryka. Po návratu 
ze sjezdu zpět do Československa se 
s doktorkou Šízlovou vzali. Stal se ta-
jemníkem národohospodářské komise 
sociálních demokratů a později tajem-
níkem ministra Eduarda Outraty, který 
byl předsedou Státní plánovací komise. 
Doktor Haninger kandidoval na poslance 
za sociální demokraty, ale nebyl zvolen. 

Doktora Haningera nám optikům 
doporučila doktorka Bartošová. Ta byla 
původně ředitelkou firmy Desinfekta, 
a když byla tato firma v roce 1953 zru-
šena, stala se Dr. Bartošová v národním 
podniku Oční optika vedoucí útvaru 
odbytu a zásobování. Poté se stala ta-
jemnicí náměstka ministra zdravotnictví 
dr. Jaroše a pomáhala nám s vytvořením 
nového národního podniku. Tvrdila o Ha-
ningerovi, že je to nejschopnější člověk, 
který má bohužel hřích, že byl ještě 
před druhou světovou válkou členem 
Čs. strany národně socialistické. Když se 
v roce 1948 slučovala sociální demokracie 
s komunisty, prováděly se třídní prověrky 
a doktor Haninger byl z KSČ vyškrtnut. 
V kádrových materiálech měl napsáno, 
že se ze strany jen vyškrtává – dokázalo 
se, že se prokazatelně zasloužil o zavedení 
plánovací dvouletky a první pětiletky.

Obnovení národního 
podniku Oční optika   

Oční optici byli osm let (od roku 
1957) součástí krajských správ lékáren, 
a to jak v Čechách, tak na Slovensku. 
Toto období bylo pro rozvoj oboru 
velmi obtížné. Zaprvé zaostával roz-
voj optické sítě, nebudovaly se nové 
oční optiky. (Ještě než byl v roce 1949 
ustaven národní podnik Oční optika, 
prodávalo v Československu brýle asi 
700 hodinářských živností. Ty Bohdan 
Heřmanský, ředitel optického sektoru 
v Sanitasu, pozn. red., zlikvidoval tím, 
že optici přešli pod zdravotnictví, a to 
vyhláškou ze dne 11. září 1951, vlád-
ním nařízením č. 77, které stanovilo, že 
oční optik je středním zdravotnickým 
pracovníkem, učňovská škola se stala 
zdravotnickou střední školou a kvalifi-
kaci očního optika bylo možné získat 
jen po složení maturity.) 

Zadruhé optici nedostávali žádné 
nové strojové vybavení, nebyly na nic 
peníze. Platy byly také velmi nízké a obor 
trpěl rovněž nedostatkem pracovníků, 
očních optiků. Škola byla v Jablonci nad 
Nisou, takže Východočeský kraj měl optiků 
nadbytek, ale v Praze, západních Čechách 
a na Moravě byl optiků nedostatek. K řešení 
této situace byl ministerstvem zdravotnictví 
uzákoněn pomocný technický pracovník 
– ten musel absolvovat čtrnáctidenní kurz, 
který organizovalo vedení lékárenské služby 
prostřednictvím provozního oddělení oční 
optiky. Kurz spočíval v tom, že na vybrané 
oční optice byl pracovník zaškolen k brouše-
ní brýlových skel a drobným opravám brýlí. 
Poté byl přidělen pouze na manuální prá-
ci – k broušení a zhotovování brýlí. Nesměl 
obsluhovat zákazníky a nebyl připouštěn 
ani k poradenské činnosti. 

Jedinou výhodou v tehdejší době 
bylo to, že jsme se jako optici stali součástí 
lékárenské služby a tím pádem se nás 
týkalo i doškolování. To probíhalo na ka-
tedře pro doškolování středních zdravot-
nických pracovníků v Brně (dnešní NCO 
NZO), konkrétně na katedře lékárenské. 
Jejím vedoucím byl lékárník magistr Jiří 
Vlach, se kterým jsme se docela spřátelili. 

Na školeních, která jsme v Brně 
jako krajští oční optici absolvovali, jsme 
kritizovali, jak je to v lékárnách špatné. 
S pražskými optiky jsme se tedy rozhodli, 
že s tím musíme něco dělat, že je třeba 
tuto nepříznivou situaci řešit. Veškerá 
organizační činnost a nový způsob 
řízení se v té době musel projednávat 
po stranické linii. V Praze jsme dosáhli 
toho, že jsme se na obvodním výboru 
KSČ pro Prahu 2 oddělili a stali jsme 
se samostatnou stranickou organizací 
očních optiků lékárenské služby. Shodli 
jsme se s lékárníky na tom, že naše 
problémy jsou odlišné, a proto jsme 
požádali okresní výbor KSČ o rozdělení, 
kterému bylo vyhověno. Ředitelé lékáren 
i krajští oční optici museli závažné věci 
projednávat ve výboru stranické organi-
zace. Byli v něm v tehdejší době slušní 
lidé a optici jako Pepík Brožek, František 
Hluchý, Zdeněk Trnka nebo Karel Medek, 
předsedou byl vynikající optik a charak-
terní člověk Vladimír Simon. 

V roce 1964 rozhodl ústřední výbor 
KSČ o zkvalitnění vedení hospodářské 

činnosti. V té době jsme pracovali na 
návrhu na obnovení národního podniku 
Oční optika – myslím tím skupinu optiků 
pověřenou výborem KSČ, ve které byli 
kromě mě Standa Dvořák, Jindra König 
z Ústí nad Labem, Standa Beneš z Plzně 
a Mirek Víšek z Východočeského kraje. 
Využili jsme tedy tohoto rozhodnutí 
ÚV, napsali jsme dopis, ve kterém jsme 
představili náš návrh, a předali jsme jej 
na ministerstvo zdravotnictví ministru 
Plojharovi. Seznámili jsme s ním také 
Zdravotnické noviny, protože v době pře-
stavby národního hospodářství se nové 
náměty objevovaly už v tisku – využili 
jsme tedy Zdravotnické noviny, v nichž 
měl svou rubriku také útvar, který se 
zabýval výrobou zdravotnických potřeb 
a zabezpečováním zdravotnických služeb 
nestátními zdravotnickými organizacemi. 

Po zveřejnění našeho návrhu napsal 
do Zdravotnických novin magistr Jirout, 
vedoucí oddělení lékárenských služeb 
na ministerstvu zdravotnictví, a kritizoval 
oční optiky. Psal, jak se máme dobře, co 
se pro nás všechno udělalo, že se pro 
nás zřídil časopis, že máme katedru pro 
další vzdělávání atd. Doslova také napsal, 
že skupina očních optiků obchází různé 
vládní činitele a přesvědčuje je o tom, 
jak je to v lékárnách špatné. To nás velmi 
popudilo, protože o situaci optiků jsme již 
dříve hovořili na poradách krajských opti-
ků a naše názory jsme magistru Jiroutovi 
řekli přímo do očí, on s námi však nesou-
hlasil. Nevěděli jsme si rady, co si počít 
dál, až mě napadlo využít přátelství s Fa-

Dr. Bohumil Haninger, spoluzakladatel národ-
ního podniku Oční optika.
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nynkou Krčkovou, mou váženou kolegyní, 
kterou jsem již zmiňoval ve 3. části svých 
vzpomínek v ČOO 4/2015. Její syn byl ve-
doucím tajemníkem Městského výboru 
KSČ v Praze. Obrátili jsme se na Fanynku 
s prosbou, zda by nám zprostředkovala 
se svým synem schůzku, a ona nám vy-
hověla. V únoru 1965 jsme tedy navštívili 
vedoucího tajemníka Antonína Krčka na 
městském výboru strany a předali jsme 
mu náš písemný návrh na opětovné 
utvoření nového podniku Oční optika. 
Byli jsme u něj celá skupina optiků ve 
složení Simon, Charvát, Navrátil, Dvořák 
a též Pepík Brožek, který se s tajemníkem 
Krčkem znal z doby protektorátu, kdy spo-
lu pracovali v optické továrně ETA (Krček 
tam pracoval jako mechanik). Zdůvodnili 
jsme mu, jak obor zaostává, že se nerozvíjí, 
že se nevyvíjí výroba brýlí ani skel a navrhli 
jsme řešení, co s tím dělat. 

Tajemník Krček nás k našemu překva-
pení vyslechl, pak vzal telefon a někomu 
volal. Říkal: „Františku, já tady mám stra-
nickou organizaci očních optiků z Prahy, 
mají vynikající návrh v rámci přestavby 
národního hospodářství na utvoření 
samostatného podniku ve spolupráci 
s výrobou, mě se ten návrh líbí, mohl bys 
je přijmout?“ Chvíli si povídali a pak nám 
tajemník Krček řekl: „Zítra budete v deset 
hodin u soudruha Pence na ústředním 
výboru KSČ.“ Nevěděl jsem, o koho 
jde, tak jsem se ptal: „On má na starosti 
zdravotnictví? Má to cenu k němu cho-
dit?“ Soudruh Krček se trošku namíchl 

a odpověděl mi: „To jsi tak nevzdělanej? 
To je přece tajemník ÚV KSČ, který má 
na starosti celou vládu!“ Tak jsme se 
k tajemníku Pencovi druhý den vypravili. 

František Penc byl bývalý horník, 
generální ředitel Ostravsko-karvinských 
dolů, který přešel do Prahy do aparátu KSČ 
a stal se tajemníkem ústředního výboru. 
Přijal nás a řekl: „Já už ten váš dopis znám,  
my jsme ho s Toníkem Krčkem při obědě 
projednali, už jsem s tím seznámil i sekre-
tariát a všem se nám to tady líbí.“ Vytáhl 
šuplík, ve kterém měl telefon, a řekl do 
něj jedno slovo: „Plojhara.“ To byl tehdejší 
ministr zdravotnictví. Dodnes si pamatuju, 
jak mu říkal: „Pepíčku, mám tu stranickou 
organizaci očních optiků z Prahy, oni mají 
v rámci přestavby národního hospodářství 
výborné nápady a nám tady v sekretariátu 
se to líbí. Prý dali svůj návrh k vám na minis-
terstvo, můžeš mi říct, co jste s ním udělali? 
Tys ho dal svýmu náměstkovi Jarošovi? Tak 
ať sem ten Jaroš přijde a řekne mi, co s tím 
návrhem udělal.“ 

My jsme v tu ránu strnuli – byli jsme 
relativně mladí kluci a ministr, to pro nás 
byl pojem, osobnost, a když s ním někdo 
takhle jednal, byli jsme úplně vyplašení. Pak 
nám Penc řekl: „Zítra běžte na ministerstvo 
a objednejte se u ministra Plojhara, on to 
s vámi určitě vyřídí.“ Volali jsme tam, ale 
jeho sekretářka nás odmítla: „On tady není, 
zavolejte později.“ Dostali jsme se tam asi za 
tři dny a ona nám řekla: „Pan ministr nemá 
čas, ale mám vám vyřídit, že od 1. července 
máte ten podnik.“ Bylo to na jaře roku 1965.

Vsuvka – kdo byl František 
Penc   

S Františkem Pencem jsem se spřáte-
lil, byl to takovej přijatelnej člověk, i když 
patřil mezi „ty nahoře“. V roce 1967 jsem 
ho pozval na slavnostní předání Rudého 
praporu práce ministerstva zdravot-
nictví a odborového svazu pracujících 
ve zdravotnické výrobě za vítězství 
v socialistické soutěži farmaceutických 
a zdravotnických podniků za rok 1966, 
které se konalo v Praze za účasti asi 200 
zástupců (optiků) z celé republiky včetně 
Slovenska. K fyzickému předání mohut-
né standarty náležela také finanční od-
měna odpovídající počtu zaměstnanců 
podniku, v našem případě to bylo okolo 
800 000 korun, přičemž 50 % z těch 
peněz se mohlo použít na pohoštění 
a cestovné zúčastněných včetně kul-
turní zábavy, hudby s tancem a kulturní 
vložkou. Vzpomínám si, že to bylo tehdy 
naše první celostátní optické setkání, 
účinkovali tam i herečka Jiřina Bohdalo-
vá nebo zpěvák Karel Hála, ze známosti 
přišel též syn prezidenta Novotného 
a další hosté. Druhá polovina peněz se 
musela použít na jednorázovou finanční 
odměnu zaměstnancům, myslím, že to 
tenkrát bylo asi 200 až 500 korun, což 
bylo na tu dobu docela dobré. 

V tehdejší době totiž strana a vláda, 
aby podchytily takzvanou iniciativu pra-
covníků, oceňovaly podniky, které plnily 
a překračovaly pracovní plán. Udělovaly 
jim různé rudé standarty a prapory, které 
znamenaly nejen společenské uznání, 
ale i jednorázovou finanční odměnu 
pro nejlepší pracovníky, a předávaly se 
různé diplomy na slavnostních shro-
mážděních. Při této příležitosti se vždy 
konala zábava s pohoštěním a kulturním 
programem, ve kterém vystoupili – vět-
šinou zadarmo – přední umělci.

František Penc už v té době nebyl 
tajemníkem, ale ministrem. Ptal jsem se jej: 
„Jak to, že jsi se z tajemníka stal ministrem?“ 
Odpověděl mi: „To je jednoduchý. Na zase-
dání předsednictva ÚV KSČ přišel generální 
tajemník a prezident Antonín Novotný a řekl, 
že musíme změnit energetickou základnu 
republiky. Že kromě těžby uhlí budeme 
stavět i atomové elektrárny, a tak musíme 
vybudovat velké ministerstvo pro energetiku, 

Oční optici (zprava) Jaroslav Hádek, Ota Charvát, Standa Dvořák a Josef Sládek na konferenci 
optiků v Lipsku v roce 1957.
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doly a těžařství a v jeho čele musí stát vynika-
jící člověk. Koukl se na mě a řekl: ‚A bude to 
Penc.‘ Tak jsem se stal z tajemníka ministrem.“ 

Ekonomické vedení 
podniku v tehdejší době  

Poté, co jsme uspěli na ústředním 
výboru KSČ a vešlo ve veřejnou známost, 
že máme podporu sekretariátu ÚV KSČ 
a že souhlasí, aby byl opětovně utvořen 
národní podnik Oční optika, zaznamenali 
jsme na všech úřadech včetně ministerstva 
zdravotnictví velkou úctu a všude s námi 
jednali nesmírně slušně. Řešili jsme však 
jeden problém – měli jsme vybudovat 
podnik, ale všichni jsme byli oční optici 
bez ekonomických znalostí. Vydali jsme 
se tedy na ministerstvo zdravotnictví, kde 
nám všichni fandili, za náměstkem ministra 
Jarošem. Když jsem mu řekl, že nejsme 
ekonomové a že budeme potřebovat s vy-
budováním podniku pomoc, doporučil 
nám již zmiňovaného doktora Haningera. 
Bylo mu sice už 55 let, ale byl to šarmantní 
člověk a bojovník, který se nikoho nebál 
a řešil věci okamžitě a rázně. Sepsal nové 
stanovy a přivedl i hlavního ekonoma, 
aby nám založil ekonomickou soustavu. 
Jmenoval se Pepík Strašík a původně před 
válkou pracoval jako účetní u firmy, která 
v Československu prodávala kafe. Byl to 
mazaný člověk, starý zkušený účetní, který 
se vyznal, uměl s každým jednat... V té době 
se používal systém SPH – socialistické pod-
nikové hospodářství podle Bati. Musely se 
vést karty, na každý šroubek, na každou 
obrubu a čočku byla karta. To bylo zapi-
sování! Každý večer se muselo odpisovat, 
co se prodalo, takže v každé optice musel 
být účetní. Pro takzvané jednokoňky, jak 
jsme říkávali malým optikám, byla třeba 
jedna účetní na tři optiky. Ale například na 
Václaváku byla velká optika, která měla asi 
20 zaměstnanců, a ta měla i svou samo-
statnou účetní, paní Růženku Krejčovou. 
To bylo papírů jako hrom, i když dnes lidi 
říkají, že je jich ještě víc než za socialismu.

Optici ve SPOFĚ   

Na konci padesátých a začátku šedesá-
tých let minulého století byly samostatné 
podniky sdružovány podle oborů činnosti 
pod některý hlavní podnik do takzvaných 

výrobně hospodářských jednotek (VHJ). 
My optici jsme se také chtěli začlenit 
pod nějakou VHJ, která by nás zaštítila. 
Stala se jí SPOFA, která sdružovala podniky 
vyrábějící zdravotnické potřeby a léky. 
Jejím generálním ředitelem byl inženýr 
Palkoska. Znali jsme také Pepíka Brauna, 
optika, který ve SPOFĚ pracoval, a předložili 
jsme mu následující návrh: „Hele, Pepíku, 
ministerstvo zdravotnictví nás chce zařadit 
do VHJ Zdravotnické zásobování (což bylo 
sdružení nevýrobních zdravotnických 
podniků, pozn. autora), ale my bychom 
raději šli do SPOFY, je tam i Dioptra a Okula.“ 
Odpověděl nám tehdy, že návrh předloží 
Palkoskovi. Když nás – mě a doktora Bohu-
mila Haningera – k Palkoskovi pozvali, ptali 
jsme se, jestli by nás nevzali pod svá křídla, 
protože pod nějakou VHJ jsme být museli. 
Palkoska byl přímočarý, řekl: „Tak dobře, já 
vás vezmu.“ Kromě jiného se nás zeptal: „Jak 
jste na tom s prémiema, kolik máte?“ Úplně 
jsem zcepeněl a říkám: „My jsme v životě 
prémie neměli, my jsme měli maximálně 
deset přesčasovejch hodin, kdo byl super, 
tak jich měl patnáct.“ On se otočil na své-
ho ekonomického náměstka, inženýra 
Jaroslava Aichnera, se slovy: „Hele Jardo, 
jak jsme na tom s penězma? Hoď jim tam 
milion korun!“ Takovým způsobem jsme 
se jako optici dostali trochu k penězům.

Doktor Haninger znal z dřívějších 
dob na úřadu vlády ředitele doktora 
Stránského, který zařídil, že jsme se dostali 
do vládních vyhlášek jako součást VHJ 
SPOFA (Výrobně hospodářská jednotka 
SPOFA). Ministerstva řídila vždy několik 
takových jednotek. Původní plán, který 
jsme projednávali na ÚV KSČ, byl, že se 
spojí několik podniků dohromady a že 
jak podnik zdravotnických služeb, oční 
optika, tak továrny na výrobu brýlových 
obrub a brýlových skel, tedy Okula Nýrsko 
a Dioptra Turnov, vytvoří jednu výrobní 
jednotku. K ní měl patřit ještě Ergon – to 
byla fabrika na protetické pomůcky pro 
invalidy. Ke spojení ale nikdy nedošlo. 
Dioptra byla sice pro, představitelé Ergonu 
by taky bývali souhlasili, ale zástupci SPOFY 
a Okuly byli proti tomu. Prohlašovali, že 
Navrátil dělá frakci, že chce rozbít SPOFU 
a udělat novou VHJ. A že Okula je zásadně 
proti tomu, protože svůj výrobní potenciál 
zaměřuje na výrobu obalů pro farmaceu-
tický průmysl. Tehdy měla Okula ve velké 

hale asi 200 foukacích strojů na plastické 
hmoty a vyráběla miliony obalů – plastové 
skleničky, zátky pro farmaceutickou výrobu 
a podobně, což jí přinášelo větší zisky než 
výroba brýlových obrub.

 Prostory pro sídlo podniku   

Doktor Haninger oběhal všechny úřa-
dy a zařídil, že jsme se skutečně zákonitě 
stali národním podnikem Oční optika. Mu-
seli jsme ale někde úřadovat, potřebovali 
jsme pro podnik nalézt vhodné prostory. 
První národní podnik řídil ještě akademický 
malíř Bohdan Heřmanský. Ten dostal pro 
rozvoj podniku budovu na Malém ryneč-
ku, která patřila Schneblingovi, výrobci 
zubní pasty Thymolin a farmaceutických 
léčiv. Byla to překrásná budova, stěny byly 
obloženy dřevem, všechno bylo luxusní, 
majitel byl velmi bohatý. V této budově 
jsme působili asi dva roky, pak Heřmanské-
ho z podniku vyhodili. Když jsme později 
odešli do lékárenských služeb, byla tato 
krásná budova předána hudební a artis-
tické unii, což byla velká škoda. 

Po obnovení podniku jsme tedy 
opět žádali o prostory a na ministerstvu 
zdravotnictví nám řekli: „Máme budovu 
na Gorkého náměstí, která je momentálně 
prázdná, tak se tam jděte kouknout.“ Bylo 
tam asi osm kanceláří, ve kterých jsme se 
usídlili. Také jsme potřebovali prostory pro 
ekonomického náměstka doktora Hanin-
gera a ty jsme našli v optice ve Štěpánské 
ulici. Byly to tři krásné prostorné místnosti, 
protože to byla bývalá lékárna a lékárny 
měly vždy velké prostory. Později jsme do-
stali od magistrátu hlavního města Prahy 
budovu v Karlíně, na Pernerově ulici 11, kde 
jsme sídlili společně se Škodovými závody, 
a samostatnou budovu k přestavbě na 
dálnici Sokolská 8 (v roce 1985).

Jak jsem se stal ředitelem    

Zajímavé bylo, jak se rozhodovalo 
o tom, kdo bude ředitelem nového 
podniku Oční optika. Skupina optiků 
vypracovala návrhy a projednala je, 
ale rozhodnout měla SPOFA. Doktor 
Haninger mi tehdy řekl: „Ty jsi ze všech 
optiků nejvíce činný, já tě navrhnu na 
ředitele.“ Stejný názor vyslovil i Pepík 
Braun, takže generální ředitel SPOFY 
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Palkoska přišel na stranickou organizaci 
s návrhem na mě. 

V té době, kdy se volba ředitele řešila, 
probíhalo soustředění krajských optiků na 
Máchově jezeře. Probíralo se tam také, kdo 
by mohl ředitelem být, padaly návrhy, že to 
nemůže být optik, že to musí být právník 
a podobně. Na toto soustředění mi zavolal 
Pepík Brožek, který pracoval jako optik spe-
cialista v optice na Václavském náměstí 51 
a byl členem výboru KSČ, a řekl mi: „Přijeď 
do Prahy, bude se tady jednat o tom, kdo 
bude ředitelem.“ Tak jsem sedl na autobus 
a jel jsem od Máchova jezera do Prahy 
do své vlastní kanceláře krajského optika 
v paláci Adria, na rohu Jungmannovy 
a Národní třídy, kde sídlila lékárenská služ-
ba a my jsme tam měli asi čtyři místnosti. 
V nich už zasedal výbor KSČ, byl tam Ota 
Charvát, Karel Medek i Standa Dvořák. 
Byli pravděpodobně dohodnutí, že by 
ředitelem mohl být také Standa Dvořák. 
Kolegové, kteří už tam seděli, překvapeně 
říkali: „Co tady děláš?“ Odpověděl jsem: 
„Byl jsem pozvanej.“ A oni se ptali: „A kdo 
tě pozval?“ Já na to: „No Pepík Brožek mi 
volal.“ Jednalo se tedy o Palkoskově návrhu, 
abych byl ředitelem já. Standa Dvořák byl 
proti tomu, Pepík Brožek byl zase na mé 
straně. Pak řekl Vláďa Simon, že dává hla-
sovat. Tak se hlasovalo, bylo to tři ku třem, 
nerozhodně, a tak předseda Vláďa Simon 
řekl: „Takže já to musím rozhodnout? Tak 
já jsem pro Pepíka Navrátila.“ A tak jsem se 
stal ředitelem národního podniku.

Nová struktura podniku Oční 
optika   

Utvoření nového národního pod-
niku Oční optika nebylo jednoduchou 

záležitostí. Po vydání vládního nařízení, 
na základě kterého jsme se stali součástí 
výrobní hospodářské jednotky SPOFA, 
bylo nutno podnik fyzicky uspořádat, 
tzn. nejdříve převést optiky z krajských 
správ lékáren, jež byly podřízeny kraj-
ským ústavům národního zdraví, do 
jednotného celku se sídlem v Praze, 
a projednat ve slovenských státních 
orgánech převedení slovenských optik 
do nové pražské celostátní oční optiky.

Byla vytvořena nová struktura čin-
nosti i organizace. Byl převzat systém 
krajských správ, to znamená, že bývalí 
vedoucí krajští oční optici – zaměst-
nanci v lékárenských službách – byli 
převzati spolu s provozovnami očních 
optik. Podniku byly předány početní 
stavy pracovníků, hmotné prostředky, 
vybavení, strojové zařízení a kompletně 
zařízené jednotlivé oční optiky. Výhodou 
bylo, že téměř všichni krajští optici měli 
radost z toho, že se opět utvořil národní 
podnik Oční optika, a ochotně pomáhali 
jej budovat. 

Chtěl bych na tyto význačné optiky 
vzpomenout a vyjmenovat je. V Praze 
to byli František Hluchý se Zděnkem 
Trnkou, ve Středočeském kraji Antonín 
Pína, v Jihočeském kraji Láďa Dolanský, 
v Ústeckém kraji Jindřich König, v Pl-
zeňském kraji to byl Stanislav Beneš, 
ve Východočeském kraji Miroslav Víšek, 
v Ostravském kraji Ludvík Gavelčík a v Ji-
homoravském kraji Rudolf Novotný. 

Na Slovensku vznikl odštěpný závod, 
v jehož čele stál Ing. Matušík. Ten byl 
původně přístrojovým optikem a byl 
zaměstnán u firmy, která vyráběla triedry 
a optické přístroje. Současně pracoval 
jako odborný referent na slovenském 
ministerstvu zdravotnictví, podobně 
jako Leopold Fárník v Praze na českém 
ministerstvu zdravotnictví. Tito referenti 
měli na starosti technický rozvoj oboru 
oční optiky. Matušíkovým zástupcem byl 
Ing. Mušic, původně oční optik, jenž si in-
ženýrská studia stejně jako Matušík dělal 
dálkově na vysokých školách v Bratislavě. 
Oba si sami řídili hmotné převzetí všech 
provozoven očních optik a současně 
budov, ve kterých poté sídlil odštěpný 
závod, a způsob převedení průběžně 
konzultovali s odbornými útvary praž-
ského nového podniku.   

Podnik podle německého 
vzoru   

Utvořením národního podniku Oční 
optika se převážné části očních optiků 
dostalo možnosti začít budovat obor na 
nejvyšší možné evropské úrovni, převáž-
ně podle německého vzoru. Cílem bylo 
vybudovat systém obdobný tomu, jenž 
fungoval v Německu. V praxi to znamená, 
že zákazník neboli uživatel brýlí přijde do 
oční optiky, kde mu oční optik vyzkouší 
zrak, provede tzv. refrakci pomocí moder-
ních vyšetřovacích přístrojů, na základě 
svých zkušeností mu vybere a doporučí 
obruby a ve výsledku mu zhotoví celé 
brýle. Přizpůsobí je tvaru obličeje, upraví 
je podle obličejových anomálií a současně 
vše dostatečně zkontroluje na přístrojích, 
aby zjistil, jak zákazník s těmito brýlemi 
vidí. K tomu nám měl napomoci rozvoj 
optometrie a především její uzákonění, 
úzká spolupráce s očními lékaři (bylo tedy 
zapotřebí zlomit odpor proti tomu, aby se 
oční optici věnovali optometrii, jíž se dřív 
říkalo refrakce). Dále bylo třeba pokusit 
se získat potřebné vybavení vyhláškou, 
vybavit postupně všechny oční optiky 
vyšetřovacími přístroji a zkvalitnit strojový 
park pro výrobu samotných brýlí. 

Velkým nedostatkem v tehdejší 
době – a vládní orgány to od nás často 
slyšely – se stala samotná výroba brýlových 
obrub i brýlových čoček, i když tehdy jsme 
je nazývali brýlovými skly, protože plastové 
čočky se u nás v té době ještě nevyráběly, 
vyráběla se skla silikátová. Touto výrobou 
se zabývaly dva podniky. Jedním z nich 
byl národní podnik Okula Nýrsko, který 
se zabýval především výrobou brýlových 
obrub. Potíž tkvěla v tom, že ročně vyráběl 
maximálně deset nových modelů pro 
pánskou a deset pro dámskou klientelu. 
Maximálně jsme tehdy v optikách hos-
podařili se čtyřiceti až šedesáti modely 
brýlí. Víc jich k dispozici nebylo, proto 
jsme už tehdy dováželi některé brýlové 
obruby z tehdejší Německé demokratické 
republiky (NDR) a v malém množství též 
od známých světových firem jako Roden-
stock, Eschenbach, Neostyle, Metzler apod.

Redakce
Foto: z archivu Josefa Navrátila

Pokračování příště

Leopold Fárník pracoval v letech 1957–65 jako 
odborný referent na ministerstvu zdravotnictví, 
v roce 1957 byl asi devět měsíců ředitelem n. p. 
Oční optika.
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PAMĚTI OPTIKA   autor: redakce

ŽIVOTNÍ POUŤ 
OČNÍ OPTIKOU
 6. část
Jmenuji se Josef Navrátil, je 

mi osmdesát pět let a moji 
známí, přátelé a  kolegové mě 
nabádají, abych zavzpomínal na 
svoji životní pouť oční optikou, 
neboť jsem měl to štěstí, že jsem 
mohl přes padesát let v  oboru 
oční optiky působit a podílet se 
na jeho rozvoji.

Pozn. redakce: pan Josef Navrátil je 
bohužel již jeden z posledních pamět-
níků, kteří mohou dnešním mladším 
optikům připomenout začátky oboru 
oční optiky u nás, a vzpomínat může 
dlouho a hlavně právem – v oboru působil 
přes padesát let, z toho téměř třicet let (až 
do roku 1994) byl ředitelem monopolního 
národního podniku Oční optika, který 
měl v 70. letech minulého století přes 700 
očních optik po celé republice.

O své pouti oční optikou vypráví pan 
Navrátil na stránkách našeho časopisu. 
V prvních pěti částech svého vzpomínání 
hovořil o počátcích oboru v předvá-
lečném období, o začátcích optického 
vzdělávání u nás nebo o pojízdných op-
tických autobusech, které po republice 
jezdily v padesátých letech minulého 
století. Zmínil také některé významné 
osobnosti z oboru a vyprávěl o obno-
vení národního podniku Oční optika 
v roce 1965. Tentokrát bude vzpomínat 
na kolegu a přítele Jiřího Heina nebo na 
historii podniku Okula.

Jiří Hein, kolega v podniku 
i vzácný kamarád    

Kolem oboru oční optiky se pohybo-
vala řada zajímavých osobností, které se 

velice zasloužily o jeho rozvoj. Rád bych 
se zmínil o Jiřím Heinovi, který byl pro 
optiku velmi důležitou osobou. Nastoupil 
do podniku hned po jeho vzniku jako ve-
doucí nákupního oddělení a stál u zrodu 
systému nové oční optiky po roce 1965. 
Byl jedním z vedoucích pracovníků v ob-
lasti zásobování, tj. nákupu, skladování 
a dodávání zboží, tedy brýlových obrub 
a čoček, doplňkového sortimentu, lup, 
pouzder na brýle, barometrů, triedrů 
apod. Hein se podílel na organizaci 
nákupu od domácích výrobců, tedy od 
podniků Okula (brýle), Dioptra (diopt-
rické čočky) a od zahraničních výrobců 
prostřednictvím podniků zahraničního 
obchodu PZO Merkuria, Skloexport, 
 Strojimport a dalších. V tehdejším sys-
tému zahraničních nákupů a prodejů 
nesměly národní podniky obchodovat 
přímo se zahraničními společnostmi, to 
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bylo možné jen prostřednictvím státních 
podniků určených pro styk se zahraničím.

Život Jiřího Heina v době 
války    

Život a osud Jiřího Heina byl velmi 
zajímavý a chtěl bych se o něm zmínit 
obšírněji. Jirka Hein byl židovského půvo-
du, jeho otec byl před 2. světovou válkou 
hlavním inženýrem ve Vítkovických žele-
zárnách. Jiří vystudoval obchodní akademii 
a uměl několik jazyků – německy, anglicky 
a francouzsky. Na podzim roku 1938, 
v době mobilizace před mnichovskou 
dohodou, která vydala Československo 
napospas Němcům, Jiří Hein narukoval 
se svým bratrem do Lipníku nad Bečvou 
jako četař aspirant-záložák. Velitelem 
posádky tam byl tehdejší podplukovník 
Ludvík Svoboda, který se později stal 
prezidentem republiky. Poté, co byla 
podepsána mnichovská dohoda a Hit-
ler překročil hranice, pozdější generál 
Svoboda odešel do emigrace a prohlásil: 
„Budu chránit tuto republiku, a kdo chcete, 
pojďte se mnou. Heinové, vy byste měli 
jít se mnou určitě, protože podle toho, jak 
jsou na tom občané židovské národnosti 
v Německu, jak je zavírají atd., nebudete 
to tady mít lehké.“ Jirka Hein i jeho bratr, 
oba svobodní, odešli s podplukovníkem 
Svobodou na podzim v roce 1939 do 
Polska. Hitler ovšem provedl bleskovou 
válku – tzv. Blitzkrieg – a Polsko během 
asi 14 dní porazil a celé je dobyl. Bratři 
Heinové museli utéct do Ruska, kde strávili 
v jakýchsi internačních táborech několik 
měsíců, to už se psal rok 1940. Mezitím 
Hitler vedl válku na západě, porazil Francii, 
a vojsko českých dobrovolníků, které se 
organizovalo ve Francii, se přesouvalo přes 
kanál La Manche do Anglie. Tam vznikla 
díky prezidentu Benešovi československá 
vojenská jednotka a nabírala lidi, z Ruska 
se tam přesunul i bratr Jirky Heina. Jirka 
odešel později, nikoliv však do Anglie, ale 
přímo do Tobrúku. Po porážce německého 
maršála Rommela se čeští vojáci vraceli 
zpátky do Ruska, jenže tam musely být 
tyto jednotky prokádrované, takže vojáci 
strávili asi půl roku v Jordánsku a zpět byli 
přesunuti až v době, kdy už ruské jednotky 
bojovaly na československém území. Jirka 
Hein se do těchto jednotek zařadil, když už 

byly v Liptovském Mikuláši. V té době už 
byl povýšen na kapitána a velel dělostře-
lecké baterii. Dostal dva Československé 
válečné kříže 1939, což bylo nejvyšší vo-
jenské vyznamenání pro účastníky druhé 
světové války. V Liptovském Mikuláši byl na 
pozorovatelně zraněn, zasáhla ho střepina 
do zadní části těla a nemohl se hýbat. Pro 
zraněného Jirku vlezl na pozorovatelnu 
jeho kamarád, důstojník jménem Král, 
původně zubař, se kterým Hein sdílel 
společnou zemljanku už za války v Rusku. 
Na kabátě stáhl Heina dolů a tím mu 
zachránil život. 

Po skončení války se účastnili slavnost-
ního pochodu na Staroměstském náměstí 
v Praze. Zmíněný kapitán Král tam Heinovi 
oznámil: „Jirko, mě Němci vybili všechny 
sourozence i rodiče, zůstala mi jen jedna 
sestra, která je teď v Holandsku, já tam za 
ní pojedu.“ Rozloučili se a od té doby se 
s ním Hein už nesetkal. 

Jiří Hein hned po válce v roce 1945 
odešel z armády a stal se pracovníkem 
UNRA (americké organizace, která pomá-
hala vyhladovělé Evropě potravinářskou 
pomocí). Jiří se stal ředitelem pro východní 
Evropu a Asii. Po skončení činnosti UNRA 
(asi v roce 1948) se stal obchodním 
ředitelem české firmy Tonak Nový Jičín. 
Později byl tzv. vyšetřován, zavřen a zbaven 
pracovní funkce. Bylo to v období, kdy byli 
západní vojáci perzekuováni (asi v roce 
1951). Pracovně skončil jako dělník v žele-
zárnách a po pracovním úrazu skončil jako 
úředník-fakturant v podniku Zdravotnické 
zásobování.

Působení Jiřího Heina 
v podniku Oční optika

V národním podniku Oční optika byl 
Jiří Hein vedoucím nákupu a nakupoval 
zboží pro oční optiky. Nakupovali jsme 
výrobky i od firmy Anger, která sídlila v ra-
kouském Linci. Byla to firma německých 
Čechů z Liberce, kteří byli odsunuti do 
Rakouska, kde založili fabriku na výrobu 
brýlí, na optyl, dokonce později pak 
i na plastové dveře. Někdy kolem roku 
1968 jsme s Jirkou Heinem jeli do Lince 
nakupovat zboží, jenže firma se mezitím 
přestěhovala do Vídně, tak jsme se vy-
pravili tam. Na podobných jednáních nás 
partneři většinou zvali na oběd nebo na 
večeři do restaurace. Tehdy ve Vídni se 
nás ptali, kam bychom chtěli jít, nám to 
bylo nejdřív jedno, ale pak si Jirka Hein 
vzpomněl, že na kopci Grinzing jsou vinice 
a že se zrovna v tu dobu, kdy jsme tam byli, 
začínalo prodávat nové víno, tak jsme řekli, 
že bychom se toho vína rádi napili. 

Podobenka Jiřího Heina.

Českoslovenští vojáci z jednotky, která bojovala v roce 1941 v severoafrickém Tobrúku (Jiří Hein 
druhý zleva).
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V Grinzingu je asi 500 restaurací, kde se 
v tu dobu prodávalo čerstvé nové sudové 
víno a k němu se podávalo maso, šunka, 
uzené, sýry a další studené pohoštění. Se-
děli jsme v jedné takové restauraci v koutě, 
popíjeli víno a kolem našeho stolu prošla 
elegantní dáma v černém, ve věku tak 
kolem padesáti let, a Jirka Hein říká: „To je 
hezká dáma, že?“ A Fritz Leucht, generální 
ředitel firmy Anger, s úsměvem říká: „Tak já 
ji zastavím.“ Ta dáma šla zřejmě na toaletu, 
a když se po chvíli vracela, německy jí řekl: 
„Madam, mohla byste se zastavit? Tomuhle 
pánovi se strašně líbíte.“ Jirka se jí německy 
zeptal, odkud je, a ona odpověděla: „Jsem 
z Ameriky a tady jsem byla na léčení v láz-
ních. Můj bratranec, který žije v Izraeli, má 
totiž tuberkulózu a jezdí sem každý rok na 
měsíc se léčit a já se tady s ním vždycky 
setkávám. A odkud jste vy, že tak krásně 
mluvíte německy?“ Jirka Hein říká: „To 
nebudete znát, já jsem z Ostravy.“ Ona na 
to: „Jak to, že ne? Ten můj bratranec je taky 
z Ostravy, ale teď už žije v Izraeli, je to zubař. 
A jeho manželka byla dneska u vašeho 
prezidenta Svobody.“ Jirka Hein se zeptal: 
„Ona byla v armádě?“ A dáma na to: „Ano, 
byla tam jako zdravotní sestra a namluvila 
si ho tam.“ Jirka se zeptal: „Jak se ten váš 
bratranec jmenuje?“ A ona řekla jméno: 
„Král.“ Jirka Hein úplně zbledl a ptal se: „Kde 
je, je tady?“ Ona ukázala: „Tamhle,“ Jirka se 
tam rozběhl přes celý salon a toho pana 
Krále přivedl k nám. 

Bylo to neuvěřitelné shledání, byl to 
skutečně ten důstojník, se kterým byl léta 
v zemljance v Rusku i u Tobrúku a který mu 
pak po zásahu střepinou zachránil život. 
Neviděli se víc než dvacet let od té doby, 

co Král po válce odjel do Holandska. Přivedl 
ho k nám i s jeho manželkou, padaly tam 
pusy, zdravili jsme se a já, protože jsem zví-
davý člověk, jsem se ptal té jeho ženy: „Vy 
jste prý byla dneska u našeho prezidenta?“ 
A ona mi vyprávěla: „Jo, byla, přijal mě, to 
vám popovídám. Já jsem byla v jeho vojsku 
zdravotní sestrou a teď jsem četla tady 
v novinách, že je prezidentem, tak jsem 
se letadlem vydala do Prahy a hned večer 
jsem měla letět zpátky. Šla jsem na hrad 
do prezidentské kanceláře a řekla jsem, že 
bych chtěla mluvit s prezidentem, že jsem 
jeho přítelkyně z války. Oni se mi vysmáli, 
ale já jsem řekla: já jsem tady jenom na 
jeden den, jsem z Izraele a večer mi letí 
letadlo zpátky. Jenže u vás to s Izraelem 
zrovna nebylo úplně dobrý, tak to už se 
mnou teprve nechtěli mluvit. Tak jsem se 
rozčílila: ,Podívejte se, já jsem skutečně jeho 
velmi dobrá přítelkyně. Četla jsem, že tady 
máte knihu přání a stížností, tak mi ji dejte, 
já si na vás budu stěžovat'.

Muž v černých šatech, co mě nejdřív 
odbyl, řekl: ,Tak počkejte, madam' a odešel. 
Vrátil se asi za deset patnáct minut a říká: 
,Pan prezident by vás rád viděl, ale má tady 
zahraniční návštěvu, tak kdybyste chvilku 
počkala.' Tak jsem si tam sedla a čekala, 
asi hodinu a půl, četla jsem si přitom vaše 
noviny. A pak mě zavedli k panu preziden-
tovi, stál ve velkém sále v černých šatech, 
koukal na mě a povídal: ,Hele, tebe znám, 
ty jsi ta Křížová, byly jste dvě sestry, zdra-
votnice, viď? A vzala sis toho bláznivýho 
zubaře Krále, že jo?' A dal mi velikou pusu. 
Asi dvě hodiny jsme si spolu pak povídali, 
věnoval mi knížku Z Buzuluku do Prahy 
s věnováním.“ 

Celou tuto historii jsem vlastně vyprá-
věl proto, aby bylo vidět, že jsou i takové 
krásné lidské osudy, který mají dobrý 
konec. 

Historie národního 
podniku Okula Nýrsko  

V minulém čísle časopisu jsem se 
v posledních odstavcích zmínil o národ-
ním podniku Okula Nýrsko, který se u nás 
jako jeden ze dvou podniků zabýval 
výrobou brýlových obrub a brýlových 
skel. Nyní bych chtěl o tomto podniku 
pohovořit trošku obšírněji. Původně se 
jednalo o soukromou firmu, kterou založil 
W. Eckstein, výrobce brýlových obrub 
a dalších optických doplňků z Vídně, jenž 
v roce 1895 přestěhoval výrobu do Nýrska. 
Tehdy se podnik ještě nejmenoval Okula, 
nesl jméno svého zakladatele. V Nýrsku, 
které leží v šumavské oblasti, disponovali 
levnou pracovní silou a vzhledem k mini-
mu pracovních příležitostí se tam rozvoji 
optické výroby velmi dařilo. 

Po válce v březnu 1946 byl zřízen národ-
ní podnik Okula, a to vyhláškou ministerstva 
průmyslu a obchodu. Okula, která měla též 
podřízený závod na výrobu skel v Turnově 
(později se z něj stala Dioptra), se při za-
řazení do výrobní hospodářské jednotky 
SPOFA (v roce 1958) zabývala převážně 
výrobou obalů na farmaceutické výrobky, 
na léčiva. Podnik dostal z VHJ SPOFA velké 
finanční prostředky a nakoupil asi dvacet 
tzv. stříkacích lisů, na kterých se vyráběly 
miliony plastových skleniček na tabletky 
a léky, dokonce se jednu dobu vyráběly 

Josef Navrátil s kolegy z národního podniku Oční optika – zleva Bohumil Haninger, Jiří Hein, Josef Navrátil, Ing. Ľudovít Matušík a Ing. Vojtěch 
Mušitz (oba ze slovenského odštěpného závodu).
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i helmy pro hokejisty. Tehdejší ředitel pod-
niku, pan Horný, měl zájem na úspěchu 
podniku, snažil se, aby měl zisk a vydělával. 
Pro nás optiky tak ale stále přetrvával pro-
blém, že je v Československu málo brýlí 
a zda pokryjí potřebu obyvatelstva. Ne-
věděli jsme si rady s tím, že je nedostatek 
modelů a obrub vůbec.

Stříkané obruby z nylonu 
a další náhražky  

V padesátých letech po měnové refor-
mě se v očních optikách prodávaly obruby 
za 26 korun a na lékařský poukaz je pacient, 
respektive uživatel brýlí, obdržel bezplatně. 
Řešil se spor, zda nositel brýlí je pacient, 
nebo uživatel brýlí. Proto také lékaři nepsali 
návrh korekce na lékařský předpis, ale na 
tiskopis nazvaný Poukaz na brýle, což trvá 
dosud. Lepší obruby s kovovými stranicemi 
se prodávaly za 35 korun a různé jiné typy 
brýlových obrub za různé ceny, maximálně 
do 100 korun. Pro porovnání, houska tehdy 
stála 20 haléřů a pivo korunu dvacet. V rámci 
zlepšováků přišla Okula na tuzemský trh 
s tzv. nylonkami, což byly stříkané obruby 
z nylonu, které vypadaly jako gumové. 
Neměly ani šarnýry, tzn. stěžejky, měly jen 
prolisovaný kloub, který byl ztenčený a tím 
stlačený tak, že se volně pohyboval a přitla-
čoval brýle k hlavě. V optikách se prodávaly 
za 12,50 korun. 

Existovalo několik zlepšováků, aby 
se ušetřil materiál (acetát, celulóza...), 
ze kterého se vyráběly brýlové obruby 
systémem frézování. Zároveň Okula přišla 
s novým typem obrub z tzv. plexiglasu, 
vylepšených tím, že se udělaly ve velikosti 
1 : 3, aby se ušetřil materiál. To znamená, 
že byly normální velikosti a když do nich 
optik zasazoval brýlové čočky, smrskly 
se asi o jednu třetinu. Byl to zlepšovací 
návrh na úsporu materiálu, který se musel 
dovážet ze zahraničí za tvrdou měnu. 
Vznikl spor s ředitelem Okuly Václavem 
Hornem, který říkal, že když je uměli 
kvůli úspoře materiálu vytáhnout ve 
fabrice, musí to optik umět taky. Okula 
je ale musela přestat vyrábět a z očních 
optik se tak stáhly a vrátily Okule.Dříve, 
když byly ještě celuloidové obruby, dala 
se obruba na tzv. trn (také se říkalo po 
německu dorn) a nahřátím se vytáhla až 
o 3–4 mm na větší velikost. K tomu sice 

bylo zapotřebí optické umění, ale zároveň 
šlo o obrovský paskvil. 

Obruby od rakouské firmy 
Anger: podnik přenechaný 
za 20 kilo brambor  

Po nějaké době se nám podařilo 
SPOFU přesvědčit, že potřebujeme 
více obrub, nejen větší množství, ale 
i různorodější modely. Získali jsme 
devizové prostředky (tehdy především 
západoněmecké marky) a mohli tak 
nakupovat brýlové obruby ze západu. 
Převážně se nakupovalo u firmy Anger, 
což byla rakouská firma z Traunu u Lince. 
Pan Anger a synové byli čeští Němci, kteří 
byli odsunuti v pětačtyřicátém roce do 
Rakouska. Vyprávěli mi, že si s sebou při 
odchodu mohli vzít maximálně dvacet 
kilo čehokoliv – a oni si vzali brambory, 
protože v tehdejší době panoval v Ra-
kousku po válce hlad. V šestačtyřicátém 
roce se v Traunu spojili s jistou vdovou, 
jejíž manžel za života vyráběl ochranné 
brýle pro štěrkaře, kteří vyráběli štěrk 
ručním způsobem v kamenolomu. Tyto 
brýle z kovu obsahovaly ochranou mříž-
ku, aby kameníkům sekajícím kamení 
úlomky nezranily oči. 

Dáma, o níž hovořím (manžel i syn jí 
padli ve válce) jim za dvacet kilo brambor 
přenechala zmíněnou výrobu štěrkař-
ských brýlí, na jejímž základě firma Anger 
začala budovat vlastní výrobu brýlí. Bratři 
Angerové se jmenovali Wilhelm (ten se 
zabýval výrobou brýlových obrub) a An-
ton (jeho doménou byly plastové výrob-
ky, trubky a dveře). Plastové domovní 
a bytové dveře představovaly tehdy 
novinku. Know-how včetně licence na 
výrobu plastových dveří nakonec prodal 
Anton Anger firmě SOLO Sušice, která se 
tak uchytila na českém trhu. Později se 
firma Anger přestěhovala z Traunu do 
Vídně, kde vložila velké prostředky do 
výroby nových hmot a materiálů. 

Promarněná šance: nezískání 
licence na stříkání brýlových 
obrub  

Asi po třech letech vyvinula firma 
Anger technologii stříkání brýlových 
obrub ve vakuu z optylu. Základem této 

technologie se staly epoxidové pryskyři-
ce, které se vyráběly také v Českosloven-
sku, v chemičce v Semtíně*. Firma Anger 
nabídla našemu národnímu podniku li-
cenci. Podařilo se nám u státních orgánů, 
konkrétně u Stanislava Rázla, předsedy 
státní plánovací komise, získat peníze 
na zakoupení této licence a know-how. 
Obruby se vyráběly odstředivým litím ve 
vakuu a dodatečně se povrchově barvily, 
přičemž barva prosakovala asi jednou 
desetinou milimetru do hmoty, a pak 
se brýle lakovaly. V té době šlo o novou 
moderní technologii. Podařilo se mi 
získat příznivý ohlas státních orgánů, 
protože v tehdejší době se právě uvolňo-
valy prostředky, aby se v Československu 
modernizovala výroba a nakoupily se 
moderní technologie. Problém však byl 
s tím, kdo by takové obruby vyráběl. 
Halu, která musela mít pro výrobní lisy 
plochu 250 m2, měla sice Okula, jež 
využívala technologii vstřikovacích lisů 
na výrobu obalů pro farmaceutický 
průmysl, ředitel Horný se však zásadně 
postavil proti a ptal se mě: „Co ti, Josef, 
za to dali?“ „Mám vilu u Ženevského 
jezera,“ odpovídal jsem mu v žertu. Byl 
zásadně proti této výrobě obrub a tvrdil, 
že nebude kupovat šmejd od kapitalistů. 

Pokud je mi známo, firma nakonec 
licenci prodala do Kanady a do Japonska. 
Naše dohoda zněla předběžně tak, že 
bychom vyráběli milion brýlových obrub 
ročně, které se ve vakuu stříkaly do forem, 
přičemž by nám firma dodávala po dobu 
dvaceti let formy. Zároveň bylo dohodnuto, 
že popis technologie této výroby bude uza-
vřen v bance ve Švýcarsku jako neutrálním 
státu pro případ, že by nastal nějaký meziná-
rodní konflikt. Tuto technologii jsme mohli 
získat stoprocentně pro sebe a našly se na 
ni tehdy i finanční prostředky. Další část 
dohody zněla tak, že by od nás firma Anger 
po dobu minimálně pěti let odebírala půl 
milionu brýlových obrub ročně. Dohodla se 
cena, tuším, že to bylo pět marek za jednu 
obrubu, a touto částkou za jejich odběr by 
se umořila půjčka, respektive by se splácela 
z jedné třetiny penězi a ze dvou třetin výro-
bou těchto brýlí.

Jednání s firmou Anger probíhala 
v sedmdesátých letech, Okula s tímto 
nápadem bohužel nejprve „zametla“. 
Až v osmdesátých letech za mnou 
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přišel Ing. Josef Thomayer, nový ředitel 
firmy, a ptal se mě: „Josef, nemohl bys 
nám pomoci? Máš ještě konexe na ty 
Rakušáky? My bychom do toho šli.“ Jenže 
tato výroba už byla mezitím na ústupu. 
Majitelé zestárli a už neměli dál zájem na 
této hmotě pracovat. 

* Epoxidové pryskyřice vyráběné 
v Československu se používaly také do 
kosmických raket. V okamžiku, kdy raketa 
prolétá atmosférou, je vystavena účin-
kům aerodynamického ohřevu, a aby 
při těchto vysokých teplotách raketa 
neshořela, musí mít tzv. atmosférický štít, 
který je tvořen několika vrstvami plátové 
oceli a právě epoxidovými pryskyřicemi, 
odolnými proti žáru. 

Kopírování zahraničních 
obrub pomocí pantografů  

V tuzemsku byl stále nedostatek 
brýlových obrub, co se druhů i typů 
týče. Byli jsme v tomto směru doslova 
ubohoučká země. Když se nám párkrát 
naskytla možnost podívat se na západ, 
žasli jsme, jak jsou oční optiky vybaveny 
brýlovými obrubami. Při jedné návštěvě 
v Linci u firmy Anger ( ještě předtím, 
než začala vyrábět brýle z epoxidových 
pryskyřic stříkáním ve vakuu) jsem zjistil, 
že vyrábějí celuloidové brýle pomocí 
tzv. pantografů. Postup byl následující: 
ručně se vyrobil model nové brýlové 
obruby a ten se potom pantografem 
opatřeným frézami přenášel na deset 
desek celuloidu, kde se vyrýsoval obrys 
a současně se frézkami odřezal, takže 
podle jednoho modelu se vyrobilo deset 
obrub téhož typu.

Když jsem se o tom po návratu 
z Rakouska zmínil v našem podniku, 
zalíbil se tento nápad Stanislavu Dvořá-
kovi, našemu výbornému technickému 
náměstkovi. Protože jsme tenkrát od 
Okuly nemohli dostat více modelů 
obrub, Standa Dvořák se do toho opřel: 
„Ukážeme jim, jak se dají dělat modely.“ 
V Přibyslavské ulici v Praze na Žižkově 
jsme vybudovali menší dílnu s asi 
dvanácti až patnácti lidmi, kde jsme si 
nejprve vyrobili tzv. pantografy osazené 
frézami. Dílnu vedl Jaroslav Šonský, který 
už kdysi, po roce 1945, vyráběl v Praze 

brýlové obruby, a když jsme ho oslovili, 
hned řekl, že jde do toho. 

Začali jsme tedy vyrábět různé 
modely brýlí. Řeknu poctivě, jak to do-
opravdy probíhalo – vzali jsme nějakou 
brýlovou obrubu ze západu a začali 
jsme ji kopírovat. Místo toho, abychom 
si udělali vlastní model, kopírovali jsme 
západní obruby a vyráběli je v počtu 
asi 200 až 1000 kusů a nazývali jsme 
je individuálními obrubami. Prodávali 
jsme je tehdy za 100 korun v maloob-
chodní síti. Šlo o naše nejdražší obruby 
a musím říci, že se po nich jen zaprášilo. 
Jaroslav Šonský po nějaké době odešel 
a vedoucím výrobny se po něm stal Láďa 
Gregor, který dovedl rozvoj této výroby 
do úspěšných rozměrů. Výroba skončila, 
když se začal likvidovat státní podnik 
Oční optika, tedy po roce 1992.

Firma DIOPTRA Turnov  

Firma Eckstein původně vyráběla v 
Nýrsku jak brýlové obruby, tak brýlové 
čočky. V Turnově byla malá firma (my-
slím, že se jmenovala Mašín), z níž se 
později zestátněním stala Dioptra a byla 
podřízena Okule. V tuzemsku bylo už po-
čátkem 40. let několik malých, většinou 
rodinných firem, jako např. Huráb v Kro-
měříži, Látal v Brně i Bratislavě, Šonský v 
Praze, Hochwald v Olomouci, Picka v Pra-
ze a několik dalších, které byly postupně 
zapojeny do socialistického systému 
(znárodnění) a organizačně podřízeny 
Okule. Kromě firmy Okula v Nýrsku, která 
vyráběla brýlové obruby, fungovala teh-
dy ještě firma Dioptra Turnov, jež vyrá-
běla brýlové čočky. V tuzemsku se navíc 
vyskytovaly i menší receptové brusírny 
a malosériově se vyráběly individuální 
obruby na detašovaných pracovištích. 
Výroba malosériových obrub probíhala 
v Praze v Karlíně a patřila pod Okulu, 
receptová skla se vyráběla také v Praze 
a jejich výroba patřila pod Dioptru. 

Dali jsme si v podniku Oční optika za 
úkol jednak pozvednout úroveň pracov-
níka, tedy očního optika a později opto-
metristy, a hlavně jsme chtěli výrobcům 
konkurovat a pokusit se o to, abychom 
byli schopni co možná nejvíce individuál-
ních a speciálních pomůcek vyrábět sami. 

Podařilo se nám přemluvit generálního 
ředitele výrobní hospodářské jednotky 
SPOFA Ing. Palkosku, aby nám byla svě-
řena receptová brusírna z Dioptry Turnov.

Receptová brusírna v Praze

Receptová brusírna vznikla původně 
asi se třemi až pěti pracovníky už ve čty-
řicátých letech v Praze v Paláci Koruna 
na Václavském náměstí a vedl ji Rudolf 
Fričovský, oční optik původně z Košic, 
který za války působil nejdříve v Kromě-
říži a později zakotvil v Praze. 

O významný rozvoj se však zaslou-
žil především vynikající oční optik Milík 
Smotlacha, který byl velmi pracovitý 
a nápaditý. Rozšiřoval výrobní kapacitu 
receptové brusírny tím, že jsme získali vý-
robní prostory v Holešovicích v Přístavní 
ulici od firmy Dental. Výroba se soustředila 
na zušlechťování brýlových skel (čoček) 
tak, jak v současné době vyrábí pan Vrubel 
v Čivicích a pan Altman v Praze. Po náhlé 
smrti Milíka Smotlachy převzal výrobu 
Josef Masopust a následně pan Altman. 
Mistrem na brusírně, který realizoval naše 
sny, byl pan Pudil.  

Kapacita brusírny byla uzpůsobena 
na speciální vysokodioptrická a vysoko-
indexová brýlová skla. Současně jsme 
v sedmdesátých letech vyráběli tzv. 
skla lentikulární, kdy se čočkám ubrušo-
valy okraje. Čočka, která měla například 
–15 D, měla okraj silnější než pět mili-
metrů, takže se zbrušovala do střechové 
fazety, aby se odlehčila. 

Podobně tomu bylo u pooperačních 
skel. V tehdejší době se při operaci šedé-
ho zákalu zkalená oční čočka odebírala 
chirurgickým řezem, ale nenahrazovala 
se intrakamerální čočkou (čočkou, která 
se v současnosti vkládá do oka), nýbrž 
dioptrickou čočkou, která měla více než 
10 D, tedy polovinu hodnoty čočky pů-
vodní. Spolupracovali jsme s prof. MUDr. 
Janem Vanýskem, který při šedém zákalu 
nahrazoval odstraněnou oční čočku ob-
čas čočkou z umělé hmoty, vyráběnou 
panem Altmanem a po jeho úmrtí naším 
speciálním pracovištěm očních protéz. 
Pamatuji se, že některým pacientům 
po jednom roce musel implantovanou 
umělou čočku odstranit, jiní pacienti ji 
ale zase nosili více než tři roky.
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Aby brýlové čočky byly lehčí, upravo-
valy se takovým způsobem, že se na čirou 
nedioptrickou čočku natmelila doprostřed 
čočka plusová (hříbek), která byla menší 
a měla také plošší zakřivení, vážila tedy méně.

Tyto odlehčené brýlové čočky jsme 
vyráběli i pro tehdejšího prezidenta Gustá-
va Husáka poté, co podstoupil operaci 
šedého zákalu. Natmelili jsme hříbek tzv. 
kanadským balzámem na planparalelní 
čočku. Pravděpodobně se nám však výro-
ba brýlí nezdařila, protože panu preziden-
tovi se plusová čočka odloupla. Po operaci 
šedého zákalu špatně viděl a upadl. Jeho 
osobní lékař prof. Pavel Pudlák mi říkal, že 
ho dlouho neviděl tak rozčíleného. Jeho 
ochranka to vzala velmi tvrdě, sháněli mě 
tehdy, abych se jako ředitel Oční optiky 
postaral o nápravu. Byl jsem zrovna v za-
hraničí, takže šli sami přímo do výroby 
a požadovali opravu brýlí. Rozčilovali se 
přitom a vyhrožovali, že nás zavřou, proto-
že jsme spáchali atentát na prezidenta. Pan 
prezident Husák osobně ale z incidentu 
žádnou vědu nedělal, nikomu se nakonec 
nic nestalo. Omluvili jsme se mu a udělali 
jsme mu nové brýle. Když mě tehdy mi-
nistr zdravotnictví požádal, abych panu 
prezidentovi udělal nové brýle, tak jsem 
ho osobně navštívil. Byl nesmírně slušný 
a zdvořilý a choval se jako gentleman – 
vyprovázel mě z kanceláře až na schody, 
podával mi ruku a velmi mi děkoval. 

Výroba čoček na 
pokovovacích strojích  

Brýlové obruby se vyráběly v Oku-
le Nýrsko a brýlové čočky v Dioptře 
Turnov. Kapacity obou továren ale ne-
postačovaly poptávce. Dioptra Turnov 
vyráběla zhruba 2,8 milionu brýlových 
čoček, ale pro Československo jich bylo 
potřeba 3,5 milionu. Chybějící čočky 
se dovážely z různých zemí. My jako 
národní podnik Oční optika jsme dová-
želi chybějící množství čoček například 
z Jeny v tehdejší NDR od firmy Zeiss, ale 
převážně z Jugoslávie od firmy Ghet-
aldus ze Záhřebu, což se ukázalo jako 
problematické. Ani těchto čoček nebyl 
dostatek a hlavně šlo o okrajovou výrobu 
a zastaralou technologii, čočky sloužily 
jen k jednomu účelu a nebyla k dostání 
žádná speciální skla. 

Výrobou speciálních skel se zabývala 
receptová brusírna n. p. Dioptra v Praze, 
ale i ta měla nedostatečnou kapacitu, pro-
to jsme požádali generálního ředitele Pal-
kosku, aby nám tuto výrobu převedl pod 
náš národní podnik Oční optika. Stalo se 
tak v roce 1966 a od toho okamžiku jsme 
sami zodpovídali za to, co jsme předtím 
kritizovali. Usilovným jednáním se nám 
podařilo získat devizové prostředky na 
modernizaci výroby v receptové brusírně 
a nakoupili jsme frézy na frézování skle-
něných brýlových čoček od firmy Coburn 
z Ameriky. Také jsme v této výrobně 
chtěli zkvalitnit sortiment skel. Měli jsme 
pokovovací stroje, na nichž se ve vakuu 
nanášel kysličník křemičitý a jiné přísady 
na již hotové brýlové čočky, čímž se zu-
šlechťovalo jejich povrchové zabarvení 
v několika odstínech a barvách a také se 
opatřily antireflexem, tedy ochrannou 
vrstvou proti odrazu. 

V Československu se tyto pokovovací 
stroje používaly také u firmy Srb a Štys na 
pokovování předních čoček u triedrů. Po 
válce mělo Československo jeden z nejlep-
ších vývozních artiklů – motocykly Jawa 
a triedry Srb a Štys. Výrobu na pokovova-
cích strojích vybudovali Němci za války 
v Drážďanech, protože však toto město 
bylo často bombardováno spojeneckými 
vojsky, převezly se tyto pokovovací stroje 
k nám do Prahy k firmě Srb a Štys (Továrna 
přesné mechaniky a optiky Srb a Štys, 
později Meopta). Po válce už v republice 
zůstaly. Co se týče výroby na těchto stro-
jích, byli jsme poměrně unikátní, jiné firmy 
kromě nás se jí totiž nezabývaly.

V receptové brusírně jsme měli na 
pokovování několik zaměstnanců z bý-
valé firmy Srb a Štys. Silikátová skla byla 
tvrzená proti rozbití, a to chemickou 
a tepelnou cestou. Tepelnou cestou se 
skla nahřívala na určitý stupeň změkčení 
a pak se prudce ochladila studeným 
vzduchem. Náš podnik tehdy začal stroje 
na tvrzení (říkali jsme jim tvrdičky) vyrá-
bět a opatřil jimi několik očních optik. 

Získání finančních prostředků 
na brýlové čočky

Ohledně nedostatku brýlových čoček 
jsme s Dioptrou vedli řadu jednání, ale 
nebyli jsme schopni uspět. Pomohla až 

náhoda, nebo vlastně výhoda, která spo-
čívala v tom, že od národního podniku 
Oční optika jako od monopolu kupovali 
brýle i představitelé vlády a státní činitelé. 
Když jsme například dělali brýle před-
sedovi vlády Ing. Štrougalovi, stěžovali 
jsme si mezi řečí, jaký je u nás nedostatek 
brýlových čoček. Mezitím jsme na všech 
možných schůzích burcovali VHJ SPOFA, 
aby uvolnila prostředky na rozvoj Dioptry 
Turnov. VHJ SPOFA však byla především 
farmaceutickou výrobní hospodářskou 
jednotkou a převážné množství prostřed-
ků tak dávala na rozvoj farmacie. Když se 
přerozdělovaly zisky, musel náš národní 
podnik Oční optika dotovat ročně více 
než 20 miliony ze zisku farmaceutické 
podniky, respektive jsme s těmito pro-
středky nemohli disponovat. O tomto 
problému jsme se také zmínili u předsedy 
vlády Štrougala. Chtěli jsme pomoc – ne 
pro sebe, ale pro Dioptru. Předseda vlády 
mi nakonec při jedné schůzce osobně 
řekl: „Dobře, tak já vám uvolním pro Diopt-
ru pět milionů (čímž myslel devizových 
korun), něco vám dá místopředseda 
vlády Rohlíček a něco předseda státní 
plánovací komise Rázl. Ať si Dioptra podá 
žádost a my vám vyhovíme.“ Takovým 
způsobem tedy podnik Dioptra Turnov 
díky naší intervenci nakoupil z Itálie velmi 
produktivní automatické stroje na brou-
šení sférických čoček, které měly velkou 
výrobní kapacitu. Před jejich uvedením do 
provozu pracovalo ve výrobě sférických 
čoček asi osmdesát lidí, po nákupu těch-
to strojů bylo zapotřebí jen asi jedenáct 
osob. Z legrace jsem říkával: „Vy mi na ty 
stroje dáte štítky, že je máte díky řediteli 
národního podniku Oční optika.“

Redakce
Foto: z archivu Josefa Navrátila

Pokračování příště

Zprava oční optik Milík Smotlacha, Rudolf 
Fričovský z receptové brusírny v Praze, za ním 
Josef Navrátil.
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ŽIVOTNÍ POUŤ 
OČNÍ OPTIKOU
 7. část
Jmenuji se Josef Navrátil, je 

mi osmdesát pět let a moji 
známí, přátelé a kolegové mě 
nabádají, abych zavzpomínal na 
svoji životní pouť oční optikou, 
neboť jsem měl to štěstí, že jsem 
mohl přes padesát let v oboru 
oční optiky působit a podílet se 
na jeho rozvoji.

Pozn. redakce: pan Josef Navrátil je 
bohužel již jeden z posledních pamět-
níků, kteří mohou dnešním mladším 
optikům připomenout začátky oboru 
oční optiky u nás, a vzpomínat může 
dlouho a hlavně právem – v oboru 
působil přes padesát let, z toho téměř 
třicet let (až do roku 1994) byl ředite-
lem monopolního národního podniku 
Oční optika, který měl v 70. letech 

minulého století přes 700 očních optik 
po celé republice.

O své pouti oční optikou vypráví 
pan Navrátil na stránkách našeho ča-
sopisu. V prvních šesti částech svého 
vzpomínání hovořil o počátcích oboru 
v předválečném období, o začátcích 
optického vzdělávání u nás nebo o po-
jízdných optických autobusech, které 
po republice jezdily v padesátých letech 
minulého století. 

Zmínil některé významné osob-
nosti z oboru i své osobní přátele, 
vyprávěl o obnovení národního pod-
niku Oční optika v roce 1965 nebo 
o historii podniku Okula. Tentokrát si 
přečtete o vzniku Společnosti českých 
očních optiků nebo o prvních výjez-
dech českých optiků na zahraniční 
kongresy. 

Vývoj oboru pod nově 
ustaveným podnikem 
Oční optika

Jaké byly cíle opětovně obnoveného 
národního podniku Oční optika na konci 
šedesátých let? Utvoření (nebo lépe řeče-
no obnovení) tohoto národního podniku 
v roce 1965 v nás opticích vzbudilo obrov-
ské nadšení. Věřili jsme, že se tím odstraní 
nedostatky. Obor v té době totiž doslova 
zaostával, nevyvíjelo se vzdělávání a pře-
devším jsme byli odtrženi od světa. Měli 
jsme rovněž malé platy. Když jsme praco-
vali ještě v lékárnách, byli jsme jako optici 
až ti poslední. Lékárník měl vysokou školu, 
takže vždycky musel mít vyšší plat. My 
jsme měli pouze střední zdravotnickou 
školu zakončenou maturitou. Nejvíc nás 
tehdy ale trápilo, že jsme nemohli aktivně 
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ovlivňovat rozvoj oboru a navázat užší 
spolupráci s ostatními evropskými státy. 
Kopírovali jsme činnost německých 
spolků optiků, které byly naším vzorem. 
Vyvíjeli jsme úzkou spolupráci s NDR, 
s jejich komorou (Kammer der Technik), 
šlo však o nárazovou spolupráci dvou až 
tří optiků, protože tehdy jsme ještě neměli 
samostatnou společnost očních optiků. 

Před rokem 1948 jsme rozlišovali 
základní normy společenského cho-
vání takto – nejdůležitější postavení 
mělo společenstvo majitelů živností, 
pak hromada pomocnická, do níž jsme 
patřili my, ostatní oční optici, kteří jsme 
neprováděli a nevlastnili živnostenskou 
činnost, následovala besídka, což bylo 
setkávání učňů oboru oční optiky. 
Přechodem do lékárenské služby a zná-
rodněním toto rozdělení zaniklo. Někteří 
oční optici se stali členy místních lékař-
ských výborů Československé lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně 
(komise očních optiků) a příslušeli jsme 
pod Československou oftalmologickou 
společnost. Jejím předsedou byl tehdejší 
olomoucký šéf oftalmologické kliniky 
profesor Václav Vejdovský a členů z řad 
optiků bylo přibližně čtyřicet. Já jako 
předseda komise očních optiků jsem byl 
za optiky členem lékařského oftalmolo-
gického výboru.

V období po pražském jaru (na 
přelomu let 1968/1969) lékaři usoudili, 
že se tříští jejich odborná činnost (do 
Čs. lékařské společnosti J. E. Purkyně, dále 
jen ČLS, patřily i zdravotní sestry) a že 
střední zdravotničtí pracovníci, což jsme 
byli i my, oční optici, by měli z ČLS odejít 
a vytvořit si vlastní společenské organiza-
ce. V našem podniku Oční optika nás bylo 
několik optiků, kteří jsme se o obor a jeho 
budoucnost velmi zajímali – byli to kromě 
mě Milan Fidor z Olomouce, Pepík Braun 
ze Slaného, František Hluchý, Pavel Trégler 
a několik dalších. Dohodli jsme se tedy, že 
utvoříme společnost optiků. 

Vznik Společnosti 
českých očních optiků 
v roce 1969

Na ministerstvu zdravotnictví ještě 
pracoval oční optik Leopold Fárník, bývalý 

ředitel podniku (v roce 1956), a ten nám 
sehnal návrh stanov zdravotních sester, 
které byly též nuceny utvořit vlastní od-
bornou společnost. Použili jsme některé 
části z těchto stanov a s nimi jsem se 
vydal jako předseda komise očních optiků 
a ředitel národního podniku na minister-
stvo vnitra, civilně právní úsek, který sídlil 
v blízkosti Prašné brány v ulici U Obecního 
domu, kde se nacházel odbor zabývající 
se spolkovou činností. 

Obrátil jsem se na příslušného ře-
ditele tohoto odboru, který byl velice 
vstřícný (jeho jméno si již nepamatuji, 
ale nosil brýle, takže jsme se hned za-
čali bavit o brýlích). Chtěli jsme založit 
československou společnost očních 
optiků, protože národní podnik Oční 
optika byl federálním podnikem a patřil 
pod nás i odštěpný závod na Slovensku. 
Ředitel odboru ovšem oponoval, že 
Slováci chtějí být samostatní (v tehdejší 
době existovaly dva státní útvary, Česká 
národní rada a Slovenská národní rada, 
a také dvě ministerstva, české a sloven-
ské; jenom některá ministerstva, např. 
zahraničních věcí nebo obrany, byla 
federální), a řekl mi: „Federální společnost 
vám povolit nemůžu, na to vám razítko 
nedám, ale povolím vám českou a ať si 
pak Slováci udělají svou společnost na 
Slovensku.“ Chtěl jsem, aby mi poradil, co 
mám dělat, jestli máme čekat, až se to se 
Slováky vyjasní, ale on dodal: „Podívejte 

se, je divná doba, vždycky je lepší vrabec 
v hrsti než holub na střeše. Právoplatnou 
společnost vám teď založím do čtrnácti 
dnů, ale jak to dopadne se Slovenskem, 
to nevím.“ 

V květnu 1969 byla tedy založena 
Společnost českých očních optiků se 
sídlem v Praze. Slovenským optikům 
nebyla společnost dlouho povolena, 
byla jim doporučena schůzová odbor-
ná činnost prostřednictvím odborové 
organizace ROH.

Cesty českých optiků do 
zahraničí

Tato skutečnost nám umožnila, 
že jsme mohli vystupovat naprosto 
samostatně jako společenská odborná 
organizace a začali jsme se stýkat se 
společnostmi optiků ze západních 
zemí. Naší první aktivitou bylo navázání 
spolupráce s Evropskou společností pro 
optometrii se sídlem v Bruselu. V teh-
dejší době, tj. v letech 1967 až 1971, se 
dalo velmi snadno cestovat, takže jsme 
neměli problémy jezdit na mezinárodní 
kongresy po celé Evropě. V roce 1966 
se poměrně značně uvolnily předpisy 
týkající se jednání s jinými než sociali-
stickými státy. Například já jako ředitel 
podniku jsem měl už v letech 1966–67 
trvalou služební výjezdní doložku do 

Jednání o pořádání mezinárodního kongresu optometristů v Praze (zleva prezident Evropské 
společnosti pro optometrii Jean Thiriart, Josef Navrátil a ministr zdravotnictví Vladislav 
Vlček, zády Stanislav Dvořák, zde jako tlumočník z francouzštiny). 
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všech zemí světa na dva roky, dříve 
se o doložku na každý výjezd muselo 
žádat. Nejednalo se o nijak masové 
výjezdy, ale takových osm až deset 
optiků se nám na tyto kongresy vždy 
podařilo dostat. 

Aktivně jsme se na těchto akcích 
zapojovali s přednáškami: například 
Milan Fidor z Olomouce přednášel na 
kongresu v Londýně, já v roce 1968 
v Bruselu či o rok později v Madri-
du. Snažili jsme se spolupráci stále 
více rozšiřovat, protože jsme se řídili 
heslem, že v množství je síla, že když 
budeme úzce spolupracovat, podaří se 
sjednotit a pozvednout obor na evrop-
skou nebo i světovou úroveň. Dařilo se 
nám to, i když v pozdější době, po stra-
nických prověrkách kolem roku 1970, 
bylo množství výjezdů omezeno, ale 
i tak jsme mohli na některé kongresy, 
například do Itálie, dál jezdit. 

V letech 1967–68 jsme se v Praze 
připravovali na to, že uspořádáme 
mezinárodní kongres optometristů, 
dokonce jsem už měl – a dodnes mám 
– povolení a souhlasy jak národního 
výboru města Prahy, zahraničního od-
boru, tak z ministerstva vnitra i souhlas 
ministerstva zahraničních věcí s tím, 
že nás při pořádání mezinárodního 
kongresu podpoří. To bylo v šede-
sátém osmém roce na jaře, bohužel 
v srpnu 1968 přišly tanky, změnila se 
situace, vše bylo zamítnuto a kongres 
se neuskutečnil.

Prezidentem Evropské společnosti 
pro optometrii byl Jean Thiriart, belgický 
oční optik, který měl velkou oční optiku 
v Bruselu a ve světě se mu říkalo velký 
bubeník, protože objížděl evropské státy 
a snažil se vytvořit nadstátní organizaci, 
která by zastřešovala obor optometrie 
v celé Evropě. S Thiriartem jsme se sezná-
mili na kongresu optometristů v Bruselu 
a v roce 1969 jsme se setkali na velkém 
mezinárodním kongresu v Madridu 
ve Španělsku. V té době se optici ve 
všech evropských zemích snažili utvořit 
optometristické společnosti. Proto jsme 
Thiriarta pozvali k nám do Českoslo-
venska, abychom se předvedli, že jsme 
uznávaná společnost, a uspořádali jsme 
pro něj setkání s ministrem zdravotnictví 
doktorem Vlčkem. 

Vsuvka – kdo byl Vladislav 
Vlček

Vladislav Vlček byl můj dobrý přítel, 
byl doktorem přírodních věd a měl v naší 
výrobně hospodářské jednotce SPOFA 
na starosti takzvanou odbornou infor-
mační službu – navštěvoval špičkové 
lékaře a kliniky a přednášel o tom, jaké 
nové farmaceutické výrobky (léčiva) se 
v současné době vyrábí a za jakých pod-
mínek se nabízí. Po pražském jaru v roce 
1968 bylo rozhodnuto, že farář Plojhar už 
nadále nebude ministrem zdravotnictví 
a že novým ministrem musí být lidovec 
a hlavně odborník, tedy lékař. V té době 

sice vládla komunistická strana, ale vel-
ké slovo měla i strana lidovecká, která 
tehdy měla asi 3000 aktivních členů, 
a mezi nimi hledali doktora, který by se 
na ministerstvo zdravotnictví hodil. Měli 
sice vytipovaného nějakého doktora 
z Mariánských Lázní, ale tomu už bylo 
přes 70 let a odmítl tuto funkci vzít. Na 
ministerstvu zdravotnictví byl tehdy 
tiskovým tajemníkem lidovec Dušan 
Čulík a ten si vzpomněl, že má dobrého 
známého, doktora Vlčka, který je členem 
lidovecké organizační skupiny v Praze – 
Dejvicích. Nabídl mu tuto funkci minist-
ra, ale Vlček se zdráhal, že by to neuměl, 
že se na to nehodí. Nakonec ho Čulík 
umluvil s tím, že by mu pomáhal, a Vlček 
souhlasil. V této souvislosti si vzpomínám 
na zajímavou perličku. Kteréhosi dne 
ráno na jaře roku 1968 šel doktor Vlček 
ještě jako odborný informátor léčiv na 
setkání lékařů do IKEMu do Krče a přišel 
tam v černých šatech. Na tom setkání 
bylo asi třicet lékařů, primářů, a Vlček 
říkal přednostovi profesoru Špačkovi, se 
kterým jsem se také dobře znal a který 
mi to později vyprávěl: „Pane profesore, 
já se omlouvám, já musím brzo odejít, 
musím být v osm hodin u pana Červin-
ky.“ Profesor Špaček se divil a říkal: „Vy jste 
celej v černým, to je zvláštní, a kdo to je, 
ten Červinka?“ A doktor Vlček mu říká: 
„To je místopředseda vlády.“ A profesor 
Špaček se ptal: „A co tam budete dělat?“ 
A Vlček na to povídá: „Pane profesore, 
vy se budete divit, ale já budu od desíti 
hodin ministrem zdravotnictví.“ 

Doktor Vlček byl ministrem necelý 
rok, od dubna do 31. prosince 1968 
a posléze i prvním ministrem zdravot-
nictví České socialistické republiky od 
ledna 1969 do února 1971. Poté byl 
v době normalizace nucen z funkce 
odejít a novým ministrem se stal docent 
doktor Jaroslav Prokopec. S Vlčkem jsem 
se setkal asi čtvrt roku po jeho nuceném 
odchodu z funkce. On byl vždy velký ka-
tolík, věřící, proto byl v lidovecké straně. 
Říkal mi tenkrát: „Víte, pane řediteli, my 
jsme na tom byli špatně. Mám tři kluky 
a oni mi třeba za den spotřebovali zubní 
pastu. A každý den jedna zubní pasta – 
to mě zatěžovalo, jako doktor farmacie 
jsem neměl velký plat. Ale pánbůh je 
spravedlivý. Za tu dobu, co jsem dělal 

Průkaz člena Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně z roku 1964.
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ministra, jsem poznal skoro celý svět, 
byl jsem zván na různé akce, opravili mi 
vilku a nic mě to nestálo. A ještě jsem si 
za tu dobu ušetřil pět set tisíc.“ 

 

Jak se mi účast na 
kongresu v Madridu 
málem nevyplatila

Na kongresu optometristů v Bruselu 
v roce 1968 jsem byl jmenován čestným 
členem Evropské společnosti pro opto-
metrii a dostal jsem diplom za zásluhy 
o rozvoj optometrie ve východních 
zemích. Zároveň jsem byl pozván na 
mezinárodní kongres do Madridu, kte-
rý se konal v roce 1969 – tedy v době 
okupace, kdy u nás už byly tanky. Když 
jsem při zahájení kongresu vstoupil do 
sálu a uvedli, že jsem z Československa, 
byl jsem přivítán obrovským potleskem. 
Zúčastnil jsem se tam několika jednání 
a zasedání evropské společnosti. Přitom 
nás fotografovali do novin, byl jsem 
rovněž filmován a záběry, na kterých 
jsem byl, proběhly ve španělské tele-
vizi. Články o mě se dostaly i do Čech, 
ale nic se mi kupodivu nestalo – tedy 
v roce 1969. 

Kompromitován jsem těmito ma-
teriály byl až o čtyři roky později. Jak 
k tomu došlo? Už jsem uváděl v před-
chozích částech, že jako optici jsme byli 
součástí výrobně hospodářské jednotky 
SPOFA (Spojené farmaceutické závody). 
Při rozdělování investic na rozvoj oboru 
dostávala přednost farmaceutická vý-
roba, říkávalo se: „Farmacie nosí zlaté 
vejce, vy musíte počkat.“ To se nám op-
tikům nelíbilo a proto jsme se dohodli 
s řediteli podniků opticko-mechanické 
výroby, tedy národního podniku Okula, 
Dioptra a Ergon, že bychom utvořili 
samostatnou jednotku. V té době jsem 
měl dobré vztahy s průmyslovým ta-
jemníkem ÚV KSČ Františkem Pencem, 
kterému jsem líčil naše potíže, jak se 
těžko prosazujeme při nedostatku 
mzdových prostředků proti farmaceu-
tické výrobě, lékárníkům a podobně. 
Slíbil mi, že by se tato záležitost dala 
řešit, kdybychom se dohodli s podniky 
a podali hromadně stížnost na ústřední 
výbor KSČ. Ředitelé některých podniků 

souhlasili, ale ředitel Okuly Nýrsko, 
která vyráběla brýlové obruby, nebyl 
ochoten s námi do toho jít. Ba naopak 
se s dalšími kolegy vydali na průmyslový 
odbor ÚV KSČ s tím, že Navrátil chce 
rozbít dobře fungující výrobu brýlových 
obrub a podobně. Generální ředitel 
SPOFY doktor Demuth stál tenkrát 
hodně proti mě, řediteli Okuly zvedl 
i základní plat (generální ředitelé vý-
robně hospodářských jednotek SPOFY 
totiž měli základní plat podle počtu 
zaměstnanců, proto si nemohli dovolit 
odchod zaměstnanců, protože by se 
dostali do nižší kategorie a generální 
ředitel SPOFY s nimi, byl by mu snížen 
plat nebo zakázán jakýkoliv další plato-
vý postup). Aby tomu doktor Demuth 
zabránil, obrátil se na stranickou orga-
nizaci podniku Oční optika s tím, že mě 
chce jako ředitele odvolat, že neplním 
úlohy Spojených farmaceutických zá-
vodů a že rozdmýchávám neklid. Naše 
stranická organizace – Zdeněk Trnka, 
František Hluchý a Pepík Brožek, mí 
přátelé optici, řekli, že s tím nesouhlasí, 
a postavili se za mě. Přesto se doktor 
Demuth obrátil na obvodní výbor KSČ, 
že chce odvolat ředitele podniku Oční 
optika Navrátila a přinesl fotografie 
z toho zasedání při kongresu v Madri-
du, zprávy a fotografie z časopisů jako 
důkaz, že jsem tam byl přijat ministrem 
a byl jsem v madridské televizi a použil 
to po stranických prověrkách proti mě, 

aby dokázal, že jsem nepolitický člověk 
a měl bych být odvolán. 

Odehrálo se to v roce 1972. Prů-
myslovým tajemníkem na okresním 
výboru byl tenkrát Josef Pešina, takzva-
ný dělnický kádr, kterého jsem dobře 
znal, dělával jsem mu brýle... Ten se mě 
zastal a řekl Demuthovi: „A od kterého 
roku to víte? Od roku 1969? A není to 
svinstvo, že jste si ty fotografie schová-
vali čtyři roky a vytáhli je až teď, když 
se vám to hodí, když je vám Navrátil 
nepříjemnej a chcete se ho zbavit?“ 
A řekl, že s mým odvoláním nesouhla-
sí. Takže jsem – i díky těmto dobrým 
známostem – dál zůstal ředitelem 
národního podniku Oční optika. 

Uzákonění oboru 
optometrie

Při utvoření nového národního 
podniku Oční optika 1. července 1965 
jsme si stanovili jako cíl pozvednout 
obor oční optiky na světovou úroveň, 
čímž jsme mysleli od Prahy na západ. 
Byl  před námi jeden nesplacený 
dluh – chtěli jsme dosáhnout toho, 
aby oční optici mohli provádět zra-
kové zkoušky, refrakci (tehdy se říkalo 
refrakcionisté, později optometristé). 
Proto jsme se pokusili prosadit uzáko-
nění oboru optometrie jako pracovní 
náplně očního optika. Generace teh-

Prof. MUDr. Otto Riebel (vlevo), přednosta oční kliniky FN u sv. Anny v Brně, byl prvním 
učitelem optometristů na „doškolováku“ v Brně.
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dejších optiků se snažila jakýmkoliv 
způsobem získat vzdělání a znalosti 
o provádění refrakčních zrakových 
zkoušek, aniž by byli očními lékaři. 
Řada z nás se snažila samostatně 
vzdělávat, ať už při spolupráci s oč-
ními lékaři, kteří nám byli nakloněni, 
nebo studováním odborných knih, 
jako bylo Oční lékařství profesora 
Kurze nebo profesora Jirmana. 

Od šedesátých let byla pak pro 
střední zdravotnické pracovníky zřízena 
katedra doškolování v Brně (Středisko 
pro další vzdělávání středních zdravot-
nických pracovníků, dnešní Národní 
centrum ošetřovatelství a nelékařských 
zdravotnických oborů, již bylo zmí-
něno v čísle 1/2016, pozn. redakce). 
Na doškolováku jsme původně byli 
součástí katedry lékáren (ještě v době, 
kdy jsme patřili pod lékárenské služby), 
kterou vedl magistr Jiří Vlach, a za oční 
optiku byl jako pomocník delegován 
Milan Fidor, vynikající olomoucký op-
tik. V tomto ústavu jsme doškolovali 
tzv. vzdělávání specialistů; v tehdejší 
době bylo uzákoněno, že každý střední 
zdravotnický pracovník musí po určité 
době projít doškolováním. My jsme 
proškolovali pracovníky, kteří zhoto-
vovali speciální brýle pro slabozraké 
a šilhavé pacienty. Od roku 1972 se nám 
k tomu podařilo vsunout i studium op-
tometrie. Odtrhli jsme se od lékárníků, 
s nimiž jsme neměli nic společného, 
a založili samostatnou katedru oční 
optiky (v roce 1968). Jedním z jejích 
hlavních úkolů bylo další vzdělávání 
středních zdravotnických pracovníků 
v oboru optometrie. Jednalo se o tří-
semestrové vzdělávání dálkového typu. 
V tehdejší době bylo Československo 
sice společným státem, ale prováděly se 
federalizace a na Slovensku existovalo 
samostatné ministerstvo zdravotnictví. 
Proto tam byl také zřízen doškolovací 
ústav, takže jednotlivá studia střídavě 
probíhala v Praze a v Bratislavě. 

Na katedře přednášeli především 
oční lékaři, většinou univerzitní pro-
fesoři, v Brně například profesor Otto 
Riebel, přednosta oční kliniky FN u sv. 
Anny, docent Milan Anton a mnozí 
další. Již v roce 1969 se nám podařilo 
dohodnout s výborem oftalmologické 

sekce Československé lékařské společ-
nosti J. E. Purkyně, která na své schůzi 
3. října 1968 a opětovně 17. února 1969 
projednala návrh ředitele podniku Oční 
optika o pracovní náplni očního optika-
-refrakcionisty (optometristy). K návrhu 
nebylo závažných připomínek a tím 
pádem bylo očními lékaři odsouhlase-
no, že se u nás může vytvořit kategorie 
očních optiků-optometristů, jako tomu 
bylo v západních zemích. Tento návrh 
tehdy signoval předseda oftalmolo-
gické sekce Československé lékařské 
společnosti J. E. Purkyně profesor MUDr. 
Václav Vejdovský, DrSc., bývalý před-
nosta oční kliniky Univerzity Palackého 
v Olomouci. Tento souhlas nám otevřel 
dveře k další spolupráci a také k jejímu 
uzákonění. 

Ministerstvo zdravotnictví v čele 
s ředitelem chirurgických oborů MUDr. 
Milanem Melicharem, CSc., vytvořilo 
poradní sbor hlavního oftalmologa. 
Někteří oční lékaři, členové poradního 
sboru, vystoupili s negativním stano-
viskem, ale byli i tací, kteří dali najevo 
kladný postoj. Závěr poradního sboru 
byl takový, že ministerstvo bere návrh 
na vědomí a ministr zdravotnictví dok-
tor Jaroslav Prokopec rozhodl o tom, že 
vznikne nová kategorizace středních 
zdravotnických pracovníků – oční op-
tik-optometrista. Do kategorizace pra-
covníků byla tato kategorie zavedena 
vyhláškou č. 72 ve Sbírce zákonů, částka 
21, ze dne 23. srpna 1971, kde je již 
v § 40 jako specializace středního zdra-
votnického pracovníka v úseku oční 
optiky uvedena optometrie, a později 
další vyhláškou č. 77, opět uveřejněnou 
ve Sbírce zákonů, částka 22, ze dne 
30. srpna 1971 jako rozhodnutí ministra 
zdravotnictví. 

Jedna věc je vyhláška, něco jiného 
pak skutečnost. Byla před námi těžká, 
ale zato radostná úloha vybudovat obor 
a přivést jej na vynikající úroveň.

Redakce
Foto: z archivu Josefa Navrátila
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PAMĚTI OPTIKA   autor: redakce

ŽIVOTNÍ POUŤ 
OČNÍ OPTIKOU
 8. část
Jmenuji se Josef Navrátil, 

je mi osmdesát šest let 
a  moji známí, přátelé a  ko-
legové mě nabádají ,  abych 
zavzpomínal na svoji životní 
pouť oční optikou, neboť jsem 
měl to štěstí, že jsem mohl 
přes padesát let v oboru oční 
optiky působit a podílet se na 
jeho rozvoji.

Pozn. redakce: pan Josef Navrátil je 
bohužel již jeden z posledních pamět-
níků, kteří mohou dnešním mladším 
optikům připomenout začátky oboru 
oční optiky u nás, a vzpomínat může 
dlouho a hlavně právem – v oboru 
působil přes padesát let, z toho téměř 
třicet let (až do roku 1994) byl ředite-
lem monopolního národního podniku 

Oční optika, který měl v 70. letech 
minulého století přes 700 očních optik 
po celé republice.

O své pouti oční optikou vypráví 
pan Navrátil na stránkách našeho ča-
sopisu. V prvních sedmi částech svého 
vzpomínání hovořil o počátcích oboru 
v předválečném období, o začátcích 
optického vzdělávání u nás i o někte-
rých významných osobnostech z oboru. 
Tentokrát vzpomíná na historii výroby 
kontaktních čoček v naší republice a na 
první aplikační střediska u nás. 

Kontaktní čočky 

V této části svého vzpomínání 
bych rád pohovořil o rozvoji kontakt-
ních čoček. Jejich výrobu u nás zahájil 

na konci čtyřicátých let  Josef Altman 
( již jsem se o něm zmínil ve 4. části 
mého vzpomínání v čísle 1/2016). 
 Nejprve se čočkami zabýval v tur-
novské firmě Omat, kde zhotovoval 
nástroje na kontaktní čočky a vytvářel 
čočky lisováním, poté již jako živnost-
ník v  Jablonci nad Nisou a později 
jako zaměstnanec národního podniku 
Oční optika. V roce 1957 se Altman 
přestěhoval do Brna, kde působil jako 
zaměstna nec brněnské oční kliniky na 
ulici Pekařské.  Zemřel náhle na infarkt 
v roce 1967. Chtěli jsme jako národní 
podnik převzít jeho výrobu kontakt-
ních čoček, respektive ji odkoupit 
od paní  Altmanové, která to však 
odmítla s tím, že ve výrobě bude po-
kračovat její syn Honza (v té době byl 
studentem na optické škole v Brně).  
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Ten se po absolvování brněnské zdra-
votnické školy pro oční optiky na Mer-
hautově ulici přestěhoval s matkou do 
Prahy a pracoval nejprve jako technik 
ve stavebnictví, kde obdržel náborový 
byt. Po vypršení pracovní smlouvy na-
stoupil jako oční optik do národního 
podniku Oční optika v Praze. Byl velmi 
schopný a pracovitý a po nějaké době 
se stal vedoucím výrobního závodu 
v Holešovicích v Přístavní ulici, kde 
zajišťoval výrobu, resp. brusírnu speci-
álních čoček bifokálních i trifokálních 
a jejich povrchové zušlechťování, 
výrobu pryskyřičných očních protéz 
a malosériových brýlových obrub. 
K výrobě a aplikaci kontaktních čoček 
se však již nedostal. 

V roce 1969, kdy v republice ještě 
doznívalo pražské jaro, jsme i přesto, 
že v ulicích byly sovětské tanky, mohli 
jezdit na odborné veletrhy do zahraničí 
a měli jsme i snazší přístup k devizovým 
prostředkům na investice. Na veletrhu 
v německém Kolíně nad Rýnem vysta-
vovala firma Nissel kompletní stroje pro 
výrobu kontaktních čoček soustružením. 
Majitelé firmy byli původně Maďaři, kteří 
se přestěhovali do Londýna, kde vyráběli 
stroje a leštičky na soustružení tehdy již 
ve světě rozšířených tvrdých kontaktních 
čoček z perspexu (hmota podobná 
celuloidu). Chtěli jsme tehdy kontaktní 
čočky rozšířit masovějším způsobem 
mezi uživatele, pacienty. Dojednal jsem 
proto s majiteli možnost nákupu nových 
strojů na výrobu kontaktních čoček s tím, 
že nás naučí čočky na těchto strojích 
vyrábět a že nám přímo v Londýně 
zaškolí po dobu jednoho měsíce dva 
oční optiky ve výrobě. Celá prodejní 
a zaškolovací jednání se vedla úspěšně 
prostřednictvím podniku zahraničního 
obchodu Strojimport. 

Původně jsme měli v plánu, že 
bychom na zácvik vyslali Milana Fidora 
z Olomouce. Byl to v té době přední 
optometrista, uměl anglicky, býval 
krajským očním optikem ještě v době 
před rokem 1960, kdy optika byla roz-
troušena mezi Okresní ústavy národní-
ho zdraví (bylo dvacet krajů, mezi nimi 
i Olomouc, byl tedy krajským očním 
optikem). Později se stal vedoucím 
katedry pro oční optiky na doškolováku 

v Brně. Na zácviku v Londýně jsme se 
s ním ale nedohodli, takže nakonec tam 
byl vyslán Armando Tatar. 

Výroba tvrdých 
kontaktních čoček 
a Armando Tatar

Armando byl velice zajímavou osob-
ností. Byl to oční optik, Ostravák, který 
působil v optice ve Vítkovicích. Jeho 
strýc byl zlatníkem a hodinářem, jenže 
při znárodnění v roce 1948 neodevzdal 
všechno zboží, takže byl zatčen a v kri-
minále při výsleších prozradil, že si ně-
jaké zlato schoval u Armanda Tatara na 
zahrádce jeho rodinného domku. Policie 
přišla, ukryté zlato zabavila a  Armanda 
zatkli a zavřeli. Tento příběh mi kdysi 
vyprávěl sám Armando Tatar. Ve vězení 
byl dva roky. Po propuštění pracoval 
v oční optice. Když se opětovně utvořil 
národní podnik Oční optika v roce 1965, 
řídil Ostravu krajský oční optik, pozdější 
ředitel krajské správy Ludvík Gavelčík. 
Byl to nesmírně slušný a inteligentní 
člověk, již starší pán, ročník myslím 1917 
nebo 1918, a pocházel z hornické rodiny. 
Protože měl na Ostravsku na starosti asi 
28 očních optik a nestačil na to, navrhl 
mi, že by si k sobě vzal jako pomocníka 
Armanda Tatara. Řekl mi přitom, že Tatar 
byl sice zavřený, ale zároveň se za něj 
zaručil, že je to férový chlap, tak jsem 

souhlasil, ať si ho jako pomocníka vezme. 
Armando Tatar se osvědčil, jako zástupce 
chodíval na poradu vedoucích krajských 
správ a mě osobně se líbil, byl slušný 
a schopný. Několikrát jsem s ním jednal 
a objevil se u mě zrovna i v době, kdy 
jsem uvažoval, koho poslat na zácvik do 
Londýna. Zeptal jsem se ho, zda umí an-
glicky, a on řekl, že trochu ano, tak jsem 
mu navrhl, že bych ho přestěhoval z Os-
travy do Brna a ještě předtím poslal do 
Londýna na zácvik výroby kontaktních 
čoček. Tatar byl v rozpacích, říkal, že má 
v Ostravě moc krásný byt, ze kterého se 
mu nechtělo pryč. Teď trochu  odbočím – 
v době, kdy byl Armando ve vězení, se 
mu nešťastnou náhodou otrávila žena 
kysličníkem uhelnatým. Topila v domku, 
kde tehdy bydleli, uhlím, měla ale špatná 
kamna a v noci ve spánku se udusila. Ar-
mando Tatar se později znovu oženil, vzal 
si krásnou ženu, která byla sekretářkou 
ostravského primátora, a od něj tehdy 
dostali byt, ze kterého se jim nechtělo. 
Slíbil jsem mu, že to projednám s profe-
sorem Vanýskem, jenž byl tehdy šéfem 
oční kliniky v Brně a současně politic-
kým funkcionářem, členem krajského 
národního výboru. Uznal, že takového 
schopného pracovníka pro odbornou 
spolupráci s jeho klinikou v podniku 
potřebujeme, a zařídil, že Armando Tatar 
dostal od radnice byt. 

Bydlení tedy bylo vyřešeno,  Armando 
se přestěhoval do Brna a poté odjel na 

Armando Tatar (vlevo) v aplikačním středisku kontaktních čoček v Brně s ředitelem 
 Solovjevem z podniku Optika Leningrad.
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zaškolení do firmy Nissel do Anglie. A mě 
tenkrát napadlo, co když z něj bude 
druhej Altman? Ten tehdy také nikomu 
výrobu nesvěřil, dělal tajnosti a neměl ani 
pomocníky. Vyráběl sám tvrdé kontaktní 
čočky, pár kusů, de facto lisoval čočky 
na objednávku, když měl nějaký vážný 
případ, třeba někoho s keratokonem 
a podobně. 

Říkal jsem si tedy, že není dobré, 
aby to uměl zase jen jeden optik, 
i když jsem měl Armanda rád. Znal 
jsem se dlouhou dobu s vynikajícím 
optikem Milošem Setničkou, jenž byl 
absolventem jednoleté optické prů-
myslovky v Praze (v letech 1950–1951). 
Poté učil na škole v Jablonci nad Ni-
sou jako odborný učitel. V roce 1952 
nebo 1953 (přesně už si nevzpomenu) 
absolvoval tříměsíční optometristický 
kurz v Kroměříži s dalšími asi deseti 
očními optiky, které vybral tehdejší 
ředitel Heřmanský, u primáře MUDr. 
Víta Dostála, jenž byl průkopníkem 
léčení strabizmu okluzí. Setnička se 
tam seznámil s neteří primáře Dostála, 
kterou si vzal za ženu, a zůstal v Kro-
měříži. Pracoval v  Dioptře  Kroměříž 
(bývalé firmě Huráb) jako vývojový 
pracovník oftalmologických pomů-
cek (troposkop a další pomůcky pro 
slabozraké). Když v roce 1968 odešel 
z Československa mimo jiné také Bója 

Bureš, vedoucí oboru oční optiky, 
kterou jsme mezitím přestěhovali 
z Jablonce nad Nisou do Brna, neměli 
jsme najednou vedoucího. Přemluvil 
jsem Miloše Setničku, aby šel dělat 
vedoucího oboru školy do Brna, a sou-
časně jsem mu říkal: „Ty jsi vynikající a 
zručný odborník a taky soustružník, 
pojedeš s Armandem Tatarem do 
Londýna“. Oba tedy odjeli asi na čtyři 
týdny do  Anglie. Mezitím jsme jim 
v Brně na Joštově ulici zařídili nové 
pracoviště, které nám pomohl získat 
od národního výboru profesor Vaný-
sek. Ve starobylé budově jsme tehdy 
měli k dispozici celé patro. Zřídili jsme 
tam ředitelství krajské správy a hlavně 
aplikační středisko kontaktních čoček 
a celou výrobu. Armando Tatar se stal 
vedoucím výroby kontaktních čoček 
a pracoval s ním i zmíněný Miloš Set-
nička. Pro něj jsem už nemohl získat 
ubytování, když se se ženou přestěho-
vali do Brna z Kroměříže, tak jsme mu 
sehnali družstevní byt a dohodli jsme 
se, že si na něj u nás vydělá. Slíbili jsme 
mu, že ho budeme dobře platit, že 
bude jednak vedoucím na škole a po 
dohodě s Armandem Tatarem bude ve 
svých volných dnech chodit k němu 
do střediska a vyrábět kontaktní čočky, 
čímž si vydělá na byt. Jeho hlavní čin-
ností ale měla být funkce vedoucího 

oboru oční optik na SZŠ Merhautova 
s tím, že později na kontaktní čočky 
zapracujeme někoho jiného.

Tito dva vynikající „pionýři“ tedy za-
vedli v Československu výrobu tvrdých 
kontaktních čoček soustružením. Bohu-
žel oba dva pánové, skvělí kolegové, jsou 
již po smrti.

Vynález profesora 
Wichterleho a aplikační 
střediska kontaktních 
čoček

Na začátku šedesátých let pak přišel 
vynález měkkých kontaktních čoček 
akademika Wichterleho, o kterých už 
toho bylo mnoho napsáno. V letech 
1962–65, když jsem byl nejprve kraj-
ským očním optikem na lékárenské 
službě a poté ředitelem národního 
podniku, se mnou Wichterle mnohokrát 
způsoby výroby  a hlavně aplikace kon-
taktních čoček projednával. Minister-
stvo zdravotnictví, na které se Wichterle 
také obrátil, mi doporučilo, abychom se 
v podniku kontaktním čočkám věnovali, 
že je v nich velký potenciál, a zároveň 
Československá oftalmologická společ-
nost určila tři lékaře, kteří budou prová-
dět prvotní aplikace kontaktních čoček. 
Byli to doktor Lubomír Krejčí, který se 
později stal profesorem na oční klinice 
v Motole, doktor Radim Střecha, který 
ovšem v roce 1968 odešel do Švédska, 
a doktorka Blanka Brůnová, která se sta-
la později profesorkou a přednostkou 
oční kliniky v Motole.  (Ještě předtím 
se kontaktní čočky zkoušely na II. oční 
klinice na Karlově náměstí na králících 
a vybraných pacientech. Doktor Maxmi-
lián Dreifus, který se touto aplikací za-
býval, pak v šedesátém osmém odešel 
do zahraničí, do Švýcarska, a vedl s aka-
demikem Wichterlem a jeho právníky 
velké právní spory, neboť chtěl podíl 
od americké firmy Bausch & Lomb, která 
koupila licenci na výrobu Wichterleho 
kontaktních čoček).

Vyvinul se tedy nový optický 
obor – aplikační střediska kontaktních 
čoček. První velké aplikační středisko 
bylo v Praze v Mostecké ulici. Tvrdé 
kontaktní čočky vyráběl Armando 

Miloš Setnička, vedoucí oboru oční optik na SZŠ Merhautova v Brně, v rozhovoru s apli-
kátorkami měkkých kontaktních čoček MUDr. Draganovou z Ústavu kosmetiky v Praze  
a MUDr. Hrazdírovou z Brna.
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Tatar v Brně, a to jak soustružené, tak 
lisované z perspexu. Profesor Wich-
terle vynalezl měkké kontaktní čočky. 
Pamatuji se na jedno jednání akade-
mického výboru oftalmologické spo-
lečnosti u profesora Jaromíra Kurze, 
kterému jsem byl přítomen, kde Otto 
Wichterle vyhlašoval, že tyto čočky 
budou strašně levné, jedna bude stát 
dvacet haléřů a že úplně vytlačí brýle. 
Akademik Kurz se mu vysmál a říkal: 
„Na to si, pane profesore, počkám.“ 
Měkké kontaktní čočky bylo tedy 
třeba uvést masovým způsobem do 
života. Proto jsme postupně zřizovali 
aplikační střediska, jejichž vedoucím 
byl Ing. Jaromír Novotný, pozdější ná-
městek ředitele národního podniku. Na 
specializovaných pracovištích při oční 
optice se nám podařilo vybudovat asi 
26 aplikačních středisek, naprosto sa-
mostatných. Později převzal aplikační 
střediska, tzv. divizi kontaktních čoček, 
Beno Blachut, nedávný prezident 
SČOO, vynikající oční optik a výborný 
aplikátor kontaktních čoček, který se 
dosud zabývá aplikací individuálních 
kontaktních čoček v Praze. 

Ústav makromolekulární chemie 
nebyl schopen tyto čočky vyrábět 
ve velkém, proto bylo dohodnuto 
s akademikem Wichterlem, že bude 
výroba probíhat systémem odlévání, 
ne soustružením, a vyráběl je národ-
ní podnik Okula Nýrsko. Tyto čočky 
se nám ale moc nedařily a nebyly 
kvalitní, proto vybavené pracoviště 
převzal národní podnik Ergon v Pra-
ze. Vybudoval speciální pracoviště, 
 jehož vedoucím byl Zdeněk Vanďurka, 
 výborný pražský oční optik. Pod jeho 
vedením fungovala výroba technolo-
gií odstředivého lití.

Co nás jako oční optiky nejvíc rozči-
lovalo, byla cena měkkých kontaktních 
čoček. Domnívali jsme se, že jejich cena 
musí být o mnoho vyšší než cena brýlí. 
Při tehdejší regulaci cen stála kontaktní 
čočka 53 korun, což nám přišlo velmi 
málo. Zdálo se nám, že tato cena nepo-
může rozvoji nového oboru kontaktních 
čoček. Cenové úřady nám ovšem nedaly 
souhlas ke zvýšení cen. Proto se později 
přešlo od čoček odlévaných na čočky 
soustružené. 

Zajímavé byly licence prodané do 
zahraničí. Pamatuji si, že existovala 
dohoda o rozdělení trhu pro prodej 
a aplikaci hotových kontaktních čo-
ček, kde bylo dohodnuto, že budeme 
odlévané čočky dodávat do zemí tzv. 
socialistického tábora a do evropských 
zemí. Proto v roce 1982 Akademie věd 
za vedení profesorem Wichterlem 
vyrobila pro Ameriku v rámci smluv 
odlévací linku, tzv. čočkostroj, a jed-
nu linku pro národní podnik Okula, 
který zřídil výrobní středisko litých 
kontaktních čoček pod vedením 
Ing. Koukala a chemického odborníka 
Ing. Vodňanského. Odběratelé v těchto 
zemích však chtěli čočky soustružené, 
ne odlévané. V rámci know-how nám 
dodali stroje na soustružení čoček. 
Hmota se vytvrzovala na bloky a z nich 
se soustružily kontaktní čočky s velkou 
propustností pro vodu a kyslík, který 
vyživuje oko. 

Jedna anglická firma namítala, že 
čočky jsou nekvalitní, že se při letecké 
dopravě povrchově poškodily a odřely. 
Došlo k soudnímu sporu, který jsme pro-
hráli, a přišli jsme tak o západní trh. Tato 
dohoda se však netýkala patentu prof. 
Wichterleho na hmotu a způsob výroby, 
kde se firma Bausch & Lomb s námi sou-
dila u amerického soudu v Los Angeles. 
Za osobní účasti prof. Wichterleho jsme 
soudy plně vyhráli a naše republika 
získala mnoho milionů dolarů.

Spolupráce s cizími 
zeměmi

V naší Společnosti českých očních 
optiků jsme se snažili o to, abychom 
byli jako oborové sdružení silní, na 
úrovni, a proto byla důležitá spolupráce 
s ostatními zeměmi. Dali jsme si za cíl 
podporovat podobné činnosti a znalosti 
v ostatních socialistických zemích. Nejpr-
ve jsme různými cestami navázali styky 
s Německou demokratickou republikou, 
s jejich komorou (Kammer der Technik), 
kde jsme si vyměňovali zkušenosti nejen 
z účastí na kongresech, které se konaly 
převážně v Lipsku, ale také z takzvaných 
krátkodobých skupin. Vybrali jsme čtyři 
až pět optiků, kteří se vešli do jednoho 
auta, a poslali jsme je na týden do NDR, 
kde se o ně starali němečtí optici. Na 
oplátku pak po nějaké době přijela 
skupinka optiků z NDR k nám a my 
jsme jim poskytli ubytování, stravování, 
zprostředkovali jsme pro ně prohlídku 
závodů, škol apod. Současně jsme se 
snažili rozšiřovat náš názor na postavení 
optometrie i v ostatních socialistických 
zemích, aby se odborná úroveň zvyšo-
vala i za hranicemi naší republiky. 

Dobrou spolupráci jsme navázali 
s Poláky. V Polsku fungoval podobně 
jako u nás národní podnik, jmenoval se 
Fotooptika. Polákům se sice tehdy také 
nepodařilo prosadit studium optomet-
rie, ale předběhli nás jiným způsobem – 

Milan Fidor, vedoucí katedry optiky na doškolováku v Brně (vlevo), Josef Braun, ředitel op-
tického úseku ve SPOFĚ (uprostřed) a profesor Lubomír Krejčí, jeden z prvních aplikátorů 
měkkých kontaktních čoček (vpravo).
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zaměstnávali v optikách přímo oční 
lékaře. Jednou z nejslavnějších lékařek 
byla Helena Ribarščiková, která měla 
svou ordinaci při oční optice v Poznani 
a jako první začala v Polsku aplikovat 
Wichterleho měkké kontaktní čočky. 
S podnikem Fotooptika jsme se dohodli 
na organizování výměnných týdenních 
akcí, kterým jsme říkali „po stopách 
odbornosti v Polsku“. Byly to v podstatě 
výjezdy pětičlenných skupin optiků 
obdobně jako v případě spolupráce 
s optiky z Německa.

Začali jsme také úzce spolupraco-
vat s bulharskými kolegy. V Bulharsku 
patřily optiky bohužel pod lékárny 
a vedli je magistři lékárníci. Byli však 
osvícení a zasazovali se o zřízení od-
borné optické školy. S optiky z Bulhar-
ska jsme spolupracovali nejen po od-
borné stránce, ale konaly se i výměnné 
akce rekreační. Národní podnik Oční 
optika měl několik rekreačních středi-
sek, jedno z nich se nacházelo ve Zleni-
cích nedaleko Prahy, kde bylo asi osm 
větších chat pro naše zaměstnance. Do 
tohoto střediska jezdili i zahraniční op-
tici, Slováci, Bulhaři i kolegové z jiných 
zemí, aby se zde rekreovali a také aby 
mohli navštívit a prohlédnout si naše 
hlavní město.

Až v osmdesátých letech se nám 
podařilo zahájit spolupráci s tehdej-
ším Sovětským svazem. Brýle se tam 
tehdy prodávaly postaru v lékárnách, 
ale když jsem tam pak osobně jezdil, 
bylo vidět, že oborem již hýbou mladí 
lidé. V některých městech byly vybu-
dovány továrny na výrobu brýlových 
čoček i obrub v mnohatisícovém až 
milionovém objemu. S těmito pod-
niky jsme spolupracovali po výrobní 
stránce.  Největší  továrna Optik a 
Izjum, která měla asi tři tisíce zaměst-
nanců, byla na Ukrajině a zakoupila 
licenci na bifokální zatavovaná brý-
lová skla. Spolupracovali jsme po 
společenské stránce i hospodářsky, 
v rámci RVHP. Národní podnik Oční 
optika od nich odebíral přibližně 
půl milionu brýlových čoček a půl 
milionu brýlových obrub ročně, což 
bylo množství, které československé 
výrobní podniky nedokázaly vyrobit 
a v našich optikách chybělo.

Odbornou spolupráci jsme navázali 
také s firmou Optika v Leningradě (dneš-
ní Petrohrad, pozn. redakce). Ředitel této 
moderní firmy se jmenoval Solovjev, byl 
politicky velmi aktivní, pokrokový a sou-
časně vyvíjel velkou snahu o pozvednutí 
oboru optiky. Podnik se zabýval také 
výrobou brýlových čoček, na kterou 
zakoupil know-how v Itálii. Kromě toho 
tam fungovala ještě jakási družstevní 
výroba, kde moderním způsobem 
vyráběli brýlové obruby. Spolupráce na-
šeho podniku se Sověty byla zaměřena 
mimo jiné na výměnné akce. Pět optiků 
z  Leningradu přijelo k nám do Prahy a tři 
naši optici jeli na oplátku do Leningradu. 
Ředitel Solovjev byl zároveň poslancem 
Leningradského sovětu a měl tak všude 
otevřené dveře. Prosadil, že jeho podnik 
od nás bude kupovat kontaktní čočky 
podle patentu profesora Wichterleho. 
Připravili jsme protokoly, které jsme 
dotáhli až na úroveň ministrů zdravot-
nictví obou zemí. Do Leningradu jsme 
vyslali pracovníky z našeho národního 
podniku, inženýra Hořejšího a  inženýrku 
 Drdáckou, aby tam pomohli zřídit apli-
kační středisko kontaktních čoček. Na-
vštívili Leningrad několikrát, přivezli tam 
stolky s osvětlovacími zrcadly pro snazší 
manipulaci při aplikaci kontaktních čo-
ček a některé další pomůcky. Přístroje 
nebylo zapotřebí vozit, protože kvalitní 
vyšetřovací oftalmologické techniky 
měli Sověti dostatek. Dá se říci, že naši 
pracovníci, optici a optometristé, byli ja-
kýmisi průkopníky. Optika v  Leningradě 
byla silným a velkým závodem, ovšem 
středisko kontaktních čoček jsme nepo-
máhali budovat přímo v Leningradě, ale 
v satelitním městečku Petrodvorec, kde 
stojí překrásné carské letní sídlo. Naše 
představa byla taková, že by naši optici 
jeli vždy na půl roku do Leningradu 
a učili tam místní optiky, poté by se vrátili 
a odjeli by tam jeden nebo dva další, aby 
měli dohled nad kvalitou poskytovaných 
služeb. Solovjev začal budovat optiky 
po celém Sovětském svazu, vyjmul je 
z lékáren, stavěl optiky na zelené louce, 
vždy poblíž nějakého střediska a hodně 
velkorysým způsobem. Například v Le-
ningradě byla jedna mezinárodní optika, 
kde se prodávalo špičkové zboží z dovo-
zu, hlavně z Itálie. Pracovalo v ní asi 40 za-

městnanců, byly to rozsáhlé prostory ve 
dvou patrech a stávaly tam velké fronty. 
Spolupráce mezi našimi a ruskými op-
tiky byla dobře vymyšlená a fungovala, 
stejně tak aplikační středisko, do kterého 
jsme dodávali čočky. Ředitel Solovjev byl 
s naší spoluprací také spokojen, říkával: 
„Josefe, dej půl milionu dolarů, já dám 
taky půl milionu dolarů, uděláme velkej 
mezinárodní kontrakt, ty se budeš starat 
o obchod a já budu otevírat po celém 
Sovětském svazu luxusní optiky.“ Bohu-
žel k tomu už nedošlo, protože Solovjev 
nečekaně v roce 1990 tragicky zemřel. 
Když jednoho rána přišel k autu, kterým 
ho vozili do práce, přiskočil k němu ně-
jaký člověk, střelil ho do břicha a utekl. 
Solovjev hodně krvácel, šofér ho odvedl 
zpět do domu a zavolal záchranku, která 
ale přijela až za tři hodiny a pan ředitel 
mezitím bohužel zemřel. Tím v roce 
1990 skončila slibná spolupráce, která 
se rozvíjela od osmdesátých let. 

Spolupráce se Sovětským  svazem 
byla dosti  rozsáhlá.  V době vlády  
 Gorbačova (1985–1991) a Jelcina 
 (1991–1999) se otevřela stavidla čin-
nosti a podnikání, a to i v oční optice. 
Ředitelem podniku býval většinou 
nějaký zasloužilý plukovník z války, ale 
jeho náměstky byli často třicetiletí mla-
díci, vzdělaní inženýři, a všichni uměli 
anglicky. Když jsem je chtěl omráčit, 
přivezl jsem jim nějaké odborné časo-
pisy v angličtině a oni řekli: „Josef, to 
my už dávno máme,“ a ukázali mi stohy 
zahraničních časopisů z různých zemí, ve 
kterých studovali. To byl pravděpodobně 
i jeden z důvodů, proč se Sovětský svaz 
při přestavbě z  komunistického systé-
mu nepotopil, neboť měli vychovanou 
mladou a jazykově nadanou generaci.

Redakce
Foto: z archivu Josefa Navrátila

Pokračování příště
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PAMĚTI OPTIKA   autor: redakce

ŽIVOTNÍ POUŤ 
OČNÍ OPTIKOU
 9. část
Jmenuji se Josef Navrátil, je mi 

osmdesát šest let a mí známí, 
přátelé a kolegové mě nabádají, 
abych zavzpomínal na svoji životní 
pouť oční optikou, neboť jsem měl 
to štěstí, že jsem mohl přes pade-
sát let v oboru oční optiky působit 
a podílet se na jeho rozvoji.

Pozn. redakce: pan Josef Navrátil je bo-
hužel již jeden z posledních pamětníků, 
kteří mohou dnešním mladším optikům 
připomenout začátky oboru oční optiky 
u nás, a vzpomínat může dlouho a hlavně 
právem – v oboru působil přes padesát let, 
z toho téměř třicet let (až do roku 1994) byl 
ředitelem monopolního národního podniku 
Oční optika, který měl v 70. letech minulého 
století přes 700 očních optik po celé republice.

O své pouti oční optikou vypráví pan 
Navrátil na stránkách našeho časopisu již 

třetím rokem. V prvních osmi částech své-
ho vzpomínání hovořil o počátcích oboru 
v předválečném období, o začátcích op-
tického vzdělávání u nás nebo o historii 
výroby kontaktních čoček v naší republice 
a vzniku prvních aplikačních středisek 
u nás. Připomněl rovněž vznik Společ-
nosti českých očních optiků a spolupráci 
českých optiků se zahraničními kolegy. 
Tentokrát bude vzpomínat na otevření 
studia optometrie v Olomouci nebo na 
zahájení výroby plastových čoček u nás.

Otevření studia optometrie 
na Univerzitě Palackého 
v Olomouci

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhláš-
kou č. 72 ze dne 3. srpna 1971 o zdravot-
nických pracovnících a jiných odborných 

pracovnících ve zdravotnictví, uveřejněné 
ve Sbírce zákonů, částka 21, ze dne 23. 
srpna 1971 stanovilo v hlavě první, § 4 
odst. 2, že mezi kategorie středních zdra-
votnických pracovníků patří nadále oční 
optici. V téže vyhlášce v § 40, ve které je 
stanovena specializace středních zdravot-
nických pracovníků, je uvedeno, že oční 
optik může pomaturitním specializačním 
studiem získat specializaci optometristy. 
Národní podnik Oční optika se na základě 
doporučení oftalmologické společnosti 
zabýval vytvořením této specializační 
náplně očního optika-optometristy již 
několik let. Proto byly se souhlasem 
ministerstva zdravotnictví a Ústavu pro 
další vzdělávání středních zdravotnic-
kých pracovníků v letech 1971–1972 
uspořádány tříměsíční internátní kurzy. 
Ty byly pořádány ve školicích místech 
při fakultní nemocnici v Praze, kde byl 
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přednostou MUDr. Emil Dienstbier, DrSc., 
pod vedením prof. MUDr. Josefa Balíka, 
DrSc., ve fakultní nemocnici v Olomouci 
pod vedením prof. MUDr. Heinze, DrSc., 
a ve fakultní nemocnici v Brně na Pekařské 
pod vedením doc. MUDr. Otto Riebela, 
CSc. Již v duchu připravované vyhlášky 
se kurzu zúčastnili vybraní oční optici 
s nejméně tříletou pomaturitní praxí. Další 
studium už bylo možné jen prostřednic-
tvím katedry pro doškolování středních 
zdravotnických pracovníků (již jsem se 
o ní zmínil v časopise 1/2016 a 4/2016). 
Systém doškolování byl třísemestrový, 
dálkový, první uchazeči byli soustředěni 
po dobu čtvrt roku na doškolovacím 
ústavu v Brně, bylo jich asi pět. Později se 
každý rok školilo asi 25 optiků, kteří měli 
na doškolováku vždy tři soustředění. Po 
prvním, které trvalo tři měsíce, následova-
lo druhé třítýdenní a poslední soustředění 
před ukončením studia bylo šestinedělní. 
Optici také při kurzech chodili na praxe 
do brněnské nemocnice u sv. Anny na 
Pekařské ulici. Po vydání vyhlášky č. 72 
v roce 1971 ministerstvo zdravotnictví 
udělilo tzv. pardon pro zdravotní sestry, 
které v šedesátých letech pracovaly 
v nemocnicích a neměly maturitu. Tímto 
„pardonem“ jim byla přiznána kvalifikace 
zdravotnického pracovníka, i když neměly 
maturitu. Totéž se týkalo asi deseti očních 
optiků, kteří sice maturitu měli, ale neměli 
novou kvalifikaci na optometrii a už byli 
ve věku, kdy by pro ně bylo studium 
náročné. Ministerstvo zdravotnictví jim 
tedy také udělilo tzv. pardon a přiznalo 
jim kvalifikaci optometristy, přestože 
neprošli doškolovacím ústavem. Byli to 
optici starší 45 let, kteří třeba za války 
dělali v Německu lapiduchy, byli ně-
jakým způsobem vyškoleni, například 
studovali na škole u Zeisse v Jeně. Vedení 
národního podniku prosadilo, že optici, 
kteří po zdárném studiu na škole udělali 
kvalifikační zkoušku na optometristu, 
museli ještě spolupracovat s Ústavem 
národního zdraví a chodili minimálně na 
jeden rok jednou týdně na polikliniku, kde 
prováděli refrakční zkoušky. Oční lékař 
prohlédl pacienta, aby zjistil, zda jeho oko 
není nemocné, a další vyšetření a předpis 
dioptrií už prováděl optometrista sám. 

V té době jsme se v národním podniku 
také snažili o to, aby bylo možné studovat 

obor optometrie na 
vysoké škole. K tomu 
se váže následující 
příběh. Jako ředitel 
podniku Oční optika 
jsem byl jednoho dne 
pověřen ministrem 
zdravotnictví, abych 
šel na ústřední výbor 
strany za Josefem Hav-
línem, tajemníkem pro 
oblast školství, že prý 
má lékařský předpis 
ze státního sanatoria 
a potřebuje zhotovit 
brýle. Vydal jsem se 
tedy za ním, předložil 
jsem mu různé ob-
ruby a dohodli jsme 
se na sklech. Vybral si 
obruby a v podniku 
jsme mu udělali brýle. 
Byl spokojený, ale ne-
chtěl brýle zadarmo, 
chtěl je zaplatit. Bylo 
mu řečeno, že státní 
sanatorium pro první 
okruh zdravotnické 
péče poskytuje tzv. 
individuální obruby, 
které nemusí doplácet. V tehdejší době 
byla individuální obruba z dovozu a stála 
nějakých 350 korun. Tajemník se mě tedy 
ptal: „Co váš podnik potřebuje? Můžu 
vám nějak pomoct, jak jste na tom se 
školstvím?“ Tak jsem mu řekl, že bychom 
potřebovali zavést pro novou kategorizaci 
optiků-optometristů kvalitnější školství 
a že si představujeme, že bychom měli 
zřídit pro optiky a optometristy vysokou 
školu. Havlín na to řekl, že je to dobrý 
nápad, že jsme vzdělaní lidé, brýle jsou 
potřebné a dobré vyšetření očí je potřeba 
umět skloubit s výběrem a anatomickým 
přizpůsobením brýlí. A ať mu tedy připra-
víme nějaký návrh. 

Pln radosti jsem se odebral na mi-
nisterstvo zdravotnictví za ředitelkou 
školního odboru doktorkou Peltrámo-
vou a sdělil jí obsah mého rozhovoru 
s tajemníkem Havlínem a jeho požehná-
ní k tomu, abychom měli vysokou školu. 
Ředitelka projevila pochopení a sjednala 
mi schůzku na ministerstvu školství s pří-
slušným ředitelem odboru, který měl na 

starost zdravotnické školství. Při diskuzi 
s ním jsme však byli nemile překvapeni, 
když nám sdělil, že trvá minimálně pět 
až deset let, než se nová škola připraví 
a prohlásil, že to je v současné době 
nemožné. Přímo v jeho kanceláři se mi 
podařilo telefonicky spojit s pracovní-
kem pro vysoké školy ústředního výboru 
strany, prof. Jaroslavem Pecnem, který 
potvrdil, že se uvažuje o posílení oboru 
oční optiky o kvalitní vysokoškolské 
vzdělání. Ředitel příslušného odboru na 
ministerstvu školství poté vydal souhlas, 
ale chtěl, abychom sami přišli s návrhem, 
na které škole se bude optometrie 
studovat. Zavolal jsem tedy inženýru 
Jaroslavu Poláškovi a sdělil mu: „Jardo, 
máme šanci, o které jsme snili dvacet 
let!“ Inženýr Polášek, pozdější docent 
a doktor věd, připravil během krátké 
doby osnovy pro uvažovanou vysokou 
školu optometrie. 

Na ředitelství podniku Oční optika 
v tehdejší době náhodou přišel vedou-
cí olomoucké oční optiky a současně 

Profesor MUDr. Václav Švec, CSc., rektor Univerzity Palackého 
v Olomouci, jenž umožnil založit šestileté dálkové studium op-
tometrie na olomoucké univerzitě (na fotografii vpravo společně 
s Jaroslavem Marxem a Josefem Navrátilem).
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vedoucí katedry z brněnského doško-
lováku Milan Fidor, který byl velkým 
pomocníkem při prosazení vysokoškol-
ského vzdělání, a navrhl, abychom tuto 
školu zřídili na Univerzitě Palackého 
v Olomouci, kde byl tehdy rektorem a též 
děkanem na oftalmologii profesor Vác-
lav Švec. Požádal jsem Milana Fidora, aby 
mi s panem profesorem sjednal schůzku. 
Navštívil jsem jej, abych mu představil 
naše návrhy, on projevil porozumění 
a při jednání bylo dohodnuto, že toto 
studium bude otevřeno na přírodově-
decké fakultě. Pozval tehdejšího docenta 
Karla Tomančáka, který sice zpočátku 
nejevil velkou radost, ale podařilo se 
nám ho přesvědčit, aby byl obor na jeho 
katedře otevřen. Jako název oboru (prv-
ního vysokoškolského studia pro očního 
optika) byla zvolena aplikovaná optika 
a optometrie. Studium bylo zahájeno 
v roce 1986. Měli jsme představu, že 
absolventi budou pracovat ve vedoucích 
funkcích národního podniku a také na 
výzkumném pracovišti. Naše nadřízená 
farmaceutická jednotka SPOFA tehdy 
platila jen výzkumná pracoviště pro far-
maceutické podniky a tím pádem výrob-
ní podniky Okula, Dioptra a také národní 
podnik Oční optika neměly oborové 
výzkumné pracoviště. Národní podnik 
Oční optika si proto sám zřídil podnikové 
výzkumné pracoviště až v 80. letech, kte-
ré vedl RNDr. Milan Křížek, CSc. Pro toto 
pracoviště jsme získali budovu v Praze 8 
v ulici Na Žertvách. Na tomto pracovišti 
se zpočátku vyráběly formy pro Fresne-
lova prizmata, které přímo tam Miroslav 
Krejza a jeho spolupracovníci odlévali ze 
silikonového kaučuku. Je potěšitelné, že 
pan Krejza je vyrábí a distribuuje dosud. 
Kromě jiných se tam také vyráběly formy 
pro asférické čočky používané po ope-
racích šedého zákalu, které se však od-
lévaly už na dalším pracovišti v Čivicích. 
Sestavovaly se tam také dalekohledové 
brýle, systém 1/8 pro slabozraké. V 80. le-
tech minulého století bylo na tomto 
výzkumném pracovišti zaměstnáno asi 
sedm odborníků. V národním podniku 
Oční optika jsme se snažili získat zařazení 
do oborového výzkumu financovaného 
SPOFOU. Bohužel po ukončení činnosti 
národního podniku Oční optika v 90. le-
tech skončilo i toto pracoviště a nevím, 

zda v ČR v současnosti nějaký optický 
výzkum existuje.

Studium v Olomouci bylo zahájeno 
podle zákona o dálkovém studiu na VŠ 
jako šestileté s pravidelnými soustředě-
ními na přednášky a zkoušky. Vedení 
národního podniku Oční optika toto 
studium plně podpořilo a vytvářelo 
studentům podmínky pro studium tím, 
že je uvolňovalo z pracovního procesu, 
aniž by si museli brát náhradní volno 
nebo dovolenou, dokonce se jim hra-
dila i doprava, ubytování a stravování 
v Olomouci. Deset optiků toto studium 
dokončilo v roce 1992 s magisterským 
titulem a stali se magistry aplikované 
optiky a optometrie. Bohužel se usku-
tečnily jenom dva ročníky na konci 
osmdesátých let, poté, po revoluci a po 
rozpuštění národního podniku Oční 
optika zaniklo i toto dálkové studium. 
Po dohodě s očními lékaři se později 
podařilo otevřít studium optometrie na 
lékařské fakultě UK v Praze, na Masary-
kově univerzitě v Brně a na Slovensku 
v Bratislavě. V Olomouci zůstalo studium 
také, a to jak magisterské, tak bakalářské, 
až do roku 2005. Poté se muselo znovu 
akreditovat (kvůli změně legislativy, 
kdy byli optometristé zařazeni mezi 
nelékařské zdravotnické pracovníky). 
Od akademického roku 2005/2006 bylo 
znovu otevřeno prezenční studium 
optometrie v programu Specializace ve 
zdravotnictví, pozn. redakce.

Spolupráce 
s maďarskými optiky 
a výroba plastových 
čoček

V minulém čísle jsem hovořil o me-
zinárodní spolupráci, která probíhala 
jednak po jakési společenské linii v po-
době vzájemných výjezdů menších 
skupin optiků do zahraničí a naopak, 
na druhé straně po linii vedení národ-
ních podniků v jednotlivých zemích. 
Díky našim vedoucím pracovníkům, 
řediteli odštěpného závodu v Bratislavě 
Matušíkovi a jeho náměstku Vojtěchu 
Mušitzovi, kteří ovládali maďarský jazyk, 
jsme mnohokrát úzce spolupracovali 
s optickou firmou Ofotért v Maďarsku, 

jež koupila americkou licenci na výrobu 
plastových čoček a s jejich vývojem a vý-
robou nás seznámila. Bylo to na začátku 
osmdesátých let, kdy byla převážná část 
čoček (až 90 %) skleněných a pouze ne-
patrná část byla z plastu (od firmy Essilor 
a dalších zahraničních výrobců). Tyto 
plastové čočky byly nerozbitné, snadno 
se sice poškrábaly, ale byly odolné proti 
nárazům. Pamatuji se, jak jsem tyto 
čočky předváděl různým potentátům 
tak, že jsem do nich bouchl kladivem 
a ony vydržely, nepraskly. Chtěli jsme 
v podniku dosáhnout toho, aby se tyto 
čočky buď dovážely do Československa, 
nebo ještě lépe, aby se u nás vyráběly. 
Proto jsme se s Maďary bavili o tom, 
že by nám poskytli technické znalosti 
o výrobě těchto čoček, dodávali nám 
formy pro monomer vyráběný v Semtí-
ně a nějakým způsobem se finančně 
podíleli na výrobě u nás. Nejednalo se 
ale o žádnou detailní domluvu, šlo spíše 
o diskuze mezi vedoucími pracovníky při 
našich setkáních, kdy jsme přemýšleli, 
jak Československu pomoct v oblasti 
brýlových čoček. Maďaři je v té době 
měli mnohem lepší, protože je vyráběla 
firma Mom Magyaroptik v Budapešti, 
což byla světová firma v oblasti výroby 
optických přístrojů i čoček. 

V tehdejší době (60. léta) jsme dě-
lávali brýle i předsedovi vlády a různým 
funkcionářům a panovaly mezi námi 
dobré přátelské vztahy, a tak jsme těchto 
konexí využili a podařilo se nám ze zná-
mosti získat pro podnik počítač – jakousi 
velkou bednu, sestavenou z bulharských 
disků, maďarské tiskárny, polské pásky, 
českých procesorů a dalších východoně-
meckých komponentů. Vybudovali jsme 
pro něj v podniku samostatné pracoviště 
s asi osmi pracovníky pod vedením Ing. 
Vrány a Venduly Dusilové, kteří jej obslu-
hovali, a celý systém zásobování se začal 
dělat přes počítač. Mirek Víšek, vynikající 
oční optik, pracovitý a nápaditý ředitel 
východočeské krajské správy, tenkrát 
přišel na delší dobu do Prahy a vymyslel 
a zavedl systém zásobování očních optik 
pomocí uvedeného počítače. Vymyslel 
také systém zasílání zboží několika naši-
mi auty a okružně sběrný servis. Za to mu 
patří velký dík, neboť jsme byli dokonce 
dáváni za vzor v národním hospodářství, 
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že v oční optice jdeme progresivním 
způsobem v oblasti výpočetní techniky. 

Mirek Víšek byl se mnou též v Ma-
ďarsku, abychom do detailů domluvili, 
jakým způsobem by měla pokračovat 
spolupráce. V Pardubicích mě pak seznámil 
s ředitelem chemičky VCHZ Pardubice, 
kde jsme brýlové čočky chtěli vyrábět 
nebo nakupovat monomer. Ředitel byl 
velmi přátelský, ale přímou výrobu čoček 
odmítl s tím, že mají plnou kapacitu, 
protože vyrábějí známou plastickou trha-
vinu Semtex, kterou výhodně exportují. 
Doporučil nám ale inženýra Doubravu, 
který plastové hmoty vyrábí a pracuje na 
nich a rozumí jim. Přijali jsme ho k nám do 
podniku s tím, že potřebujeme, aby zavedl 
výrobu plastových čoček. Tehdejší podnik 
Dioptra Turnov, který brýlové čočky u nás 
vyráběl, byl totiž zaostalý v oblasti vývoje 
a nejevil zájem zabývat se plastovými 
čočkami, neboť budoucnost podle nich 
byla ve skleněných čočkách. Přitom jsme 
jim jako podnik pomohli přes předsedu 
vlády, aby vyráběli brýlové čočky na auto-
matických linkách z Itálie a aby při sériové 
výrobě uspořili pracovníky. VHJ SPOFA 
nepodporovala Dioptru Turnov finančně 
ani v cílových plánech, protože důležitá 
pro ni byla především výroba léků. 

Proto jsme jako národní podnik 
přikročili k samostatné výrobě. S inže-
nýrem Doubravou, který u nás začal 
pracovat v roce 1987, byly určité potíže, 
zaváděl výrobu velmi pomalu a po roce 
1990 nakonec odešel a začal se věnovat 
politice, stal se nejprve předsedou ONV 
v Pardubicích a později poslancem. Moc 
se nám v podniku neosvědčil, byl to své-
rázný člověk, který nedodržoval pracovní 
kázeň a výroba se táhla, přesto ale něco 
připravil a mohli jsme tak výrobu brýlo-
vých čoček na přelomu osmdesátých 
a devadesátých let zahájit. 

Mirkovi Víškovi se podařilo získat 
v Čivicích od národního výboru budovu 
kulturního střediska s knihovnou, která 
se likvidovala. Celou budovu nám – tedy 
podniku Oční optika – prodali. Nechali 
jsme udělat projekt, budova se přestavě-
la a zahájili jsme v ní výrobu plastových 
čoček. Vyráběli jsme v pěti lidech asi 
15 000 kusů čoček ročně, výroba byla 
poměrně drahou záležitostí. Mezitím do-
šlo k částečné privatizaci podniku, takže 

výroba byla ukončena. V Čivicích ovšem 
pracují dodnes v systému, kterému se 
ve světě říká optická laboratoř (my jsme 
tomu říkávali receptová brusírna).

Plastové čočky měly své nedostatky, 
jako je poškrábání a měkkost, proto se 
u nich prováděla už při výrobě povr-
chová úprava tzv. lakováním. Při určité 
teplotě se nanášel rotačním systémem 
lak, který povrchovou čočku ztvrdil. 
V naší výrobě v Čivicích jsme čočky také 
tvrdili, říkali jsme tomu odstředivé kap-
ky – kapka laku se kápla na čočku, která 
se točila, a došlo k jejímu ztvrzení. Tehdy 
se u nás prodávalo ještě i hodně skleně-
ných čoček, u kterých jsme proti rozbití 
prováděli tvrzení tepelným způsobem, 
což znamenalo, že se čočka v malé pícce 
nahřála na teplotu tání čočky (kolem 
700 stupňů) a prudce se vzduchem 
ochladila. Tím vzniklo určité pnutí v malé 
povrchové vrstvičce, uvnitř byla čočka 
tepelná, takže byla pružná a byla tak 
velmi těžko rozbitná. Potentátům jsem 
vždycky předváděl její odolnost tak, že 
jsem čočkou házel o zeď a ona se neroz-
bila. Plastové čočky v průběhu let nadále 
zvyšovaly svou jakost a dnes ovládly svět.

Různé směry v podniku 
Oční optika

Ve vedení podniku Oční optika 
byly v sedmdesátých i osmdesátých 
letech dva směry. Na jedné straně chtěli 
náměstek Dvořák a doktor Haninger 
vybudovat národní podnik Oční optika, 
pozdější státní podnik, za každou cenu, 
aby byl posílen jeho finanční efekt. Chtěli 
přebírat výrobu od různých podniků, 
dokonce i přejímat výrobu brýlí pro 
slabozraké a pomůcek pro slabozraké, 
přístrojů na čtení, které by se prodávaly. 
Chtěli zcela změnit charakter práce 
optika, který jsem prosazoval já, tedy že 
optik má být vzdělán tak, aby dokázal 
samostatně pracovat a zákazníkovi, 
který přijde do optiky, uměl vyzkoušet 
zrak, vybrat vhodnou brýlovou obrubu 
a čočky a zhotovit brýle v krátké době 
(nejdéle do tří dnů). A aby optik ty brýle 
sám udělal a upravil podle obličejových 
parametrů zákazníka, přizpůsobil je 
a provedl zrakovou zkoušku, jak zákazník 

s brýlemi vidí. Chtěl jsem proto vybu-
dovat nejenom podnik Oční optika, ale 
i očního optika jako profesi, kvalitního 
pracovníka, který má nejen vzdělání, ale 
i zkušenosti a uznání veřejnosti. Snažili 
jsme se svým způsobem přiblížit úrovni 
lékáren. Osm let jsme přece v začátcích 
byli v lékárenských službách a poznali 
jsme zblízka práci lékárníků a laborantů. 
Nechtěli jsme být jako optici na úrovni 
lékárenských laborantů, my jsme chtěli 
být na úrovni lékárníků. To byla nejen 
moje tendence, stejný názor měli i Mi-
lan Fidor z Olomouce, Armando Tatar 
z Ostravy a mnoho dalších. Naproti tomu 
druhá skupina chtěla budovat podnik 
a centralizovat dílny. Pokud je mi známo, 
dnes už tento způsob převažuje, pouze 
malí optici mají ještě dílnu a mnozí op-
tici si nechávají zhotovovat brýle jinými 
firmami. V podstatě je to návrat zpět 
o padesát let – takto pracovaly hodi-
nářské živnosti, které měly jen obruby, 
ale brýlové čočky nikoliv, stávaly se tak 
jen jakýmisi prodavači a jezdili si nechat 
zhotovit brýle do Prahy. 

K tomu, abychom zkvalitnili po-
stavení očního optika ve společnosti, 
jsme potřebovali dosáhnout jedné zá-
sadní věci – dostat se do Společenstva 
evropských očních optiků a budovat 
spolupráci na úrovni. Oproti jiným stá-
tům, jako jsou Polsko, Bulharsko, Rusko, 
Německo, Španělsko i Francie, jsme měli 
výhodu v tom, že jsme byli součástí 
ministerstva zdravotnictví a měli jsme 
kvalifikaci zdravotnického pracovníka. 
Například kolegové z tehdejší NDR si 
nám stěžovali, že co se týče struktury 
řízení, jsou na stejné úrovni jako třeba 
pohřební služba nebo zahradnictví, 
což se jim hluboce nelíbilo. Proto jsme 
se u nás snažili navázat užší spolupráci 
s Evropskou společností pro optometrii 
a zúčastňovali jsme se mnoha kongre-
sů v zahraničí. Stát na to tehdy slyšel 
a umožňoval nám i přídělem devizových 
prostředků kongresy navštěvovat, byli 
jsme v Bruselu, ve Španělsku a dokonce 
i v některých státech Ameriky. Při naší 
snaze prosadit u nás vzdělávání opto-
metrie jsme vycházeli z učiva například 
belgických, španělských nebo francouz-
ských škol, spolupracovali jsme velmi 
úzce i s Finskem. Já jsem byl dokonce 
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jmenován na optickém kongresu v lis-
topadu 1968 v Bruselu čestným členem 
Evropské společnosti pro optometrii, na 
diplomu je uvedeno „za rozvoj optomet-
rie ve východních zemích“. Bylo to uznání 
naší snahy o zkvalitnění práce optika. 

Cesta do USA v roce 
1977 a její následky

Chtěl bych se také zmínit o tom, 
jak jsem se dostal do evidence StB. 
Je to velmi zajímavý příběh a musím 
podotknout, že jsem nikdy s StB nespo-
lupracoval.

V září 1977 mě firma Coburn z USA, 
od které jsme nakoupili prostřednictvím 
společnosti Strojimport stroje pro vy-
budování dvou receptových brusíren, 
jedné v Praze a druhé v Bratislavě, jako 
ředitele podniku Oční optika pozvala 
na oslavy 50. výročí založení firmy do 
USA. Nejprve jsem z toho měl jako 
zaměstnanec státního podniku určité 
obavy, nevěděl jsem, jakým způsobem 
oznámit, že mě pozvali (dostal jsem od 
firmy pozvání a letenku na let tryskovým 
letounem Concorde). Se svými přáteli 
jsem se obrátil na pracovníky minister-
stva zdravotnictví, kteří měli na starosti 
bezpečnost státu, a sdělil jsem jim, že 
jsem byl pozván do Ameriky. Řekli mi, že 
o tom ví, ať si zařídím ostatní potřebné 
věci a jedu. Byl jsem pozván přes podnik 
zahraničního obchodu Merkuria, kde mi 
sdělili, že mi cestu zorganizují. Vybavili 
mě tedy letenkou do Paříže a odtud jsem 
pak odletěl Concordem do Spojených 
států. Z Paříže jsem odlétal v osm hodin 
večer a ve Washingtonu jsem byl v šest 
hodin odpoledne. (Letadlo letělo rych-
lostí Mach 2, což je rychlost zvuku, resp. 
rychlostí 2300 km/h. Plánovaná i skuteč-
ná doba letu z Paříže do Washingtonu 
tak trvala 3,55 hodin, běžným letadlem 
to bylo osm a půl hodiny.)

Kromě mě byla pozvána řada dalších 
představitelů podobných podniků jako 
byla Oční optika, ale z kapitalistických 
zemí jako Belgie, Francie, Finska, Španěl-
ska, Německa a Rakouska, a také zástupců 
velkých společností, které od firmy Co-
burn nakupovaly stroje do receptových 
brusíren pro výrobu vysokoindexových 

skel (např. Rodenstock, Swarovski a dal-
ších). Ze socialistického bloku jsem byl 
já jediným pozvaným. Cesta byla velmi 
užitečná, navštívil jsem výrobní závody 
této firmy ve Virginii, Texasu a Oklaho-
mě, zúčastnil jsem se prohlídky továrny 
Coburn v Muskogee v Oklahomě a také 
receptové brusírny a centrálního zpraco-
vatelského závodu Omega v Dallasu. Tato 
firma již tehdy vyráběla intrakamerální 
čočky (pro operativní výměnu čoček po-
stižených šedým zákalem). Poprvé jsem je 
tehdy dovezl do Československa a předal 
je tehdejšímu hlavnímu oftalmologovi, 
prof. MUDr. Hanuši Krausovi, DrSc., jenž 
byl přednostou II. oční kliniky 1. LF UK 
a VFN Praha. Krátce poté se již začaly do 
Československa objednávat pro operace 
šedého zákalu. V Richmondu ve Virginii 
jsem se zúčastnil prohlídky výroby plasto-
vých čoček, samotné sídlo firmy Coburn 
na výrobu strojů se nachází v Oklahomě. 

Cesta trvala asi osm dnů, zpět jsem 
se vrátil 2. října 1977. Na letišti mě čekala 
manželka, která mi říkala: „Máš velký 
průšvih, protože ministr zdravotnictví 
Jaroslav Prokopec o té cestě nevěděl 
a vznikla tady panika, že jsi utekl do 
Ameriky.“ Zavolal jsem tedy na sekreta-
riát ministra a řekl jsem sekretářce paní 
Knihové: „Pokud se nemýlím, soudruh 
ministr má zítra svátek, mohl by mě při-
jmout?“ Ona řekla: „Pane řediteli, můžete 
přijít.“ Ještě tentýž den jsem pana ministra 
navštívil, poblahopřál jsem mu k svátku 
a řekl jsem, že se ke mě doneslo, že mám 
velký průšvih. A on říká: „Ale ne, to ten 
Jarda.“ Myslel profesora doktora inženýra 
Jaroslava Veselého, který byl náměstkem 
ministra. Než jsem odlétal do Ameriky, 
řekl jsem mu o tom, že tam jedu, a on 
říká: „Neboj, já to zařídím, dáme ti souhlas.“ 
Jenže nezařídil nic, sám odjel na měsíc do 
Polska a na mě zapomněl. Pilní „esenbáci“ 
z ministerstva zdravotnictví se dozvěděli, 
že Navrátil odjel a nemá souhlas ministra, 
tak nahlásili na nejvyšší policejní místa, že 
ředitel národního podniku utekl do Ame-
riky. Ministr mi tehdy řekl: „Dnes jsem to 
dodatečně odsouhlasil.“ Domníval jsem 
se, že tím je tato záležitost vyřízená, ale 
mýlil jsem se, nebylo tomu tak. 

Asi za měsíc mi najednou domů 
přišla obsílka, že se mám dostavit do 
Bartolomějské ulice (kde bylo hlavní 

sídlo Státní bezpečnosti, pozn. redakce) 
a přinést sebou pas. Vrátného tam dělal 
můj pětasedmdesátiletý strýc a když mě 
viděl, říká mi: „Pepiku, co tady chceš?“ a já 
říkám: „No, strejdo, pozvali mě, asi kvůli mé 
Americe!“ Šel jsem nahoru, byli tam samí 
mladí příslušníci StB v hodnosti nadporu-
číků a kapitánů a přivítali mě s tím, že jsem 
byl bez souhlasu ministra v Americe a prý, 
jak je to možný? Ujal se mě jeden kapitán, 
který měl prý vystudovanou vysokou 
právnickou školu a měl doktorát. Řekl jsem 
mu: „Podívejte se, já jsem kluk z chudé ro-
diny, vždycky jsem četl rodokapsy a mým 
celoživotním snem bylo kouknout se do 
Ameriky a vidět indiány, ranče a podobné 
věci.“ Chtěl po mě vědět, kdo tam se mnou 
byl. Odpověděl jsem, že z Československa 
a ostatních socialistických států včetně 
Sovětského svazu nikdo. Že tam byli 
představitelé podobných podniků, jako 
byla naše Oční optika, a my jsme tehdy byli 
velký podnik, měli jsme 520 očních optik, 
byli jsme v Evropě monopol. Řekl mi, že 
to stejně byla chyba a chtěl, abych napsal 
seznam osob, se kterými jsem tam byl. Vzal 
jsem tedy hned u nich tužku a napsal jsem 
tam seznam jmen, který jsem podepsal 
a předal jim ho. Tím to skončilo. 

Paradoxní bylo, že mi ten kapitán 
pak ještě povídá: „Soudruhu řediteli, já 
mám doma ženu po mateřské dovole-
né, máme malé dítě a ona nemá práci, 
nemohl byste ji u vás zaměstnat?“ Tehdy 
bylo v každém podniku tzv. oddělení pro 
zvláštní úkoly, které mimo jiné plánovalo, 
kdo kam by se stěhoval, kdyby začala 
válka. Náš podnik se měl taky stěho-
vat mimo Prahu a k tomu musela být 
určena opatření civilní obrany, zásoba 
plynových masek a podobně. Měl jsem 
na tom úseku jednu starší dámu, účet-
ní, kterou to ale moc nebavilo a chtěla 
odtud odejít. Přemýšlel jsem, co mám 
dělat, vždycky jsem měl potíže s tím, 
že v podniku nebyly včas vypracovány 
plány obrany, kam jít a co dělat, kdyby 
začala válka. Řekl jsem si tedy v duchu, 
že on je policajt, že by jí radil a já bych 
měl pokoj, a tak jsem tu jeho ženu na 
tuhle funkci vzal.

Redakce
Foto: z archivu Josefa Navrátila

Pokračování příště
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PAMĚTI OPTIKA   autor: redakce

ŽIVOTNÍ POUŤ 
OČNÍ OPTIKOU
 10. část
Jmenuji se Josef Navrátil, je 

mi osmdesát šest let a  mí 
známí, přátelé a  kolegové mě 
nabádají, abych zavzpomínal na 
svoji životní pouť oční optikou, 
neboť jsem měl to štěstí, že jsem 
mohl přes padesát let v  oboru 
oční optiky působit a podílet se 
na jeho rozvoji.

Pozn. redakce: pan Josef Navrátil je 
bohužel již jeden z posledních pamět-
níků, kteří mohou dnešním mladším 
optikům připomenout začátky oboru 
oční optiky u nás, a vzpomínat může 
dlouho a hlavně právem – v oboru 
působil přes padesát let, z toho téměř 
třicet let (až do roku 1993) byl ředitelem 

monopolního národního podniku Oční 
optika, který měl v 70. letech minulého 
století přes 700 očních optik po celé 
republice.

O své pouti oční optikou vypráví 
pan Navrátil na stránkách našeho 
časopisu již třetím rokem. V prvních 
devíti částech hovořil o historii obo-
ru oční optiky od předválečného 
období až do sedmdesátých let , 
o optickém vzdělávání u nás nebo 
o historii výroby kontaktních čoček 
v naší republice. V tomto čísle své 
vyprávění uzavře vzpomínkami na 
některé své přátele i na období po 
sametové revoluci, kdy podnik Oční 
optika, se kterým byl jeho profesní 
život spojený, zanikl. 

Vzpomínka na návštěvy 
ve Finsku

V minulém čísle jsem vyprávěl 
o svém pobytu v USA, kde jsem byl 
na pozvání firmy Coburn v roce 1977. 
V Americe byl mezi ostatními majiteli 
či odborníky zabývajícími se profesí 
optiky z jiných evropských zemí také 
Antero Partanen z Finska. Skamarádili 
jsme se, protože jsme byli stejně staří. 
Uměl perfektně anglicky i německy, 
zatímco moje angličtina byla chabá, 
lepší jsem v němčině, tu umím celkem 
slušně. Když jsem něčemu v angličtině 
nerozuměl, tak mi překládal. Získal si 
mé sympatie hned zkraje cesty, když 
jsme šli v Richmondu do luxusní re-
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staurace na kraji golfového hřiště, po 
kterém jezdily vozíčky s řidičem a roz-
vážely golfisty. V restauraci nás obslu-
hoval černoch ve smokingu, který nám 
nabízel masa, minutky, pití a všechno 
možné. Tam se chodilo na oběd v pět 
odpoledne a jedlo se asi tři hodiny. 
Nejdřív nám dali zeleninový salát a pak 
nosili jídlo. Já jsem si ze zvyku nechal 
salát až k jídlu, ale byl jsem jediný. 
Všichni už dostali hlavní jídlo, pak už 
jedli i sladký a mě nic nedali. Antero 
mi povídá: „Hele, ten salát musíš rychle 
sníst, tady ti nedají jídlo, dokud nesníš 
předkrm.“ Tak mě naučil, že v Americe 
se v luxusních restauracích jí salát jako 
první a ne až k jídlu. 

S Anterem jsme zůstali přáteli, 
přijel v pozdějších letech asi třikrát do 
Prahy a dodnes si píšeme. Byl ředitelem 
firmy Instrumentarium, napůl státní 
společnosti, zabývající se zdravotnickou 
a optickou technikou, která sídlila přímo 
v Helsinkách, vyráběly se v ní též brýlové 
obruby. My jsme měli v podniku též 
malosériovou výrobnu brýlových obrub 
(už jsem o ní dříve psal), a proto jsme 
spolupracovali. 

Služebně jsem tedy i v tehdejší době, 
v šedesátých a sedmdesátých letech, 
jezdíval do zahraničí. Byla to sice „blbá“ 
doba, ale já jsem ji přežil bez následků, 
asi proto, že jsem byl mladej. V padesá-
tých letech, když se zavíralo, jsem byl 
na vojně, takže jsem se naštěstí nemohl 
přimotat do žádnýho maléru, nebyl jsem 
živnostníkem, byl jsem ve svazu mláde-
že... Když v roce 1953 zemřel prezident 
Gottwald, nastoupil po něm Antonín 
Zápotocký a pak Antonín Novotný a po-
litické napětí se trochu uvolnilo. V době 
pražského jara v roce 1968 jsem měl jako 
ředitel dva pasy, soukromý a služební, 
a v tom služebním jsem měl vízum na 
dva roky do všech zemí světa, takže 
jsem nemusel o nic žádat a mohl jsem 
jet kamkoliv. Od generálního ředitele 
SPOFY, pod kterou jsme patřili, jsme měli 
také jako podnik limit na cestování. 

Ve Finsku jsem byl poprvé služebně 
s kolegou Pepíkem Braunem, odborným 
ředitelem z VHJ SPOFA, podruhé už jsem 
tam cestoval sám. Tehdy mě kamarád 
Antero vzal na výlet do Lahti, známého 
střediska zimních sportů. Vzal mě tenkrát 

do sauny. Nejdřív jsme se šli osprchovat 
a hned do sauny, asi na dvacet minut. 
Pak jsme vyšli ven, kde jsme se opláchli 
napřed pod vlažnou sprchou a poté se 
teprve skočilo do studené vody. A tak to 
šlo třikrát dokola. Dostali jsme huňatej 
župan, velkej saunabuřt, kterej jsme si 
opíkali na ohýnku v krbu, pilo se slabé 
pivo (alkohol se v sauně nepije) a po-
vídalo se. To bylo něco na procvičení 
němčiny, slova sama naskakovala!

V Lahti jsem tenkrát poprvé viděl 
švédské stolování, to u nás tehdy nikde 
nebylo. V restauraci jsme zaplatili každý 
asi sto finských marek a mohl jsem 
jíst, co a kolik jsem chtěl. Byly tam na 
stolech krevety, šunky, ryby, sladkosti, 

tak jsme se hrozně přejedli, a najednou 
přivezli na vozíčcích vepřové maso, 
zvěřinu a další dobroty, ale my už jsme 
nemohli! I pro mého finského kama-
ráda Antera to bylo neznámé a nové.

Když jsem se pak z Finska vrátil domů 
do Prahy, měl jsem tam pár dní nato na 
návštěvě optiky z Vídně. Byl jsem s nimi 
na hradě, ukazoval jsem jim Vladislavský 
sál a popisoval jim ho v němčině, pak 
tam přišli další lidé a nahlas spolu mluvili 
a já svým přátelům povídám: „Tady ně-
kdo mluví česky!“ Tak jsem byl zmatenej 
po tom pobytu ve Finsku, kde jsme 
mluvili celou dobu hlavně německy. 
Na Finsko rád vzpomínám, mám z této 
severské země spoustu krásných zážitků.

Josef Navrátil (uprostřed) s Josefem Braunem, ředitelem optických výrob VHJ SPOFA 
(vlevo) a svým dlouholetým finským přítelem Antero Partanenem z Finska (vpravo) při 
návštěvě podniku Instrumentarium v Helsinkách.
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Stranické prověrky 
v období normalizace

V roce 1970 probíhaly stranické 
prověrky (při nichž byla velká část čle-
nů KSČ vyloučena či vyškrtnuta ze stra-
ny; čistkami bylo v letech 1970–1971 
postiženo na 600 000 občanů, pozn. 
redakce) a na mě tehdy napsala udání 
jedna pracovnice ze skladu v našem 
podniku, že prý se stýkám s kapitalisty 
a často jezdím ven za hranice. Kvůli 
tomu udání i vzhledem k tomu, že 
jsem byl ředitelem, jsem musel také na 
prověrku. Měl jsem ale štěstí, protože 
předsedkyní prověrkové komise byla 
žena, kterou jsem znal, Marie Krieglo-
vá. Chodil jsem s ní kdysi do večerní 
školy pro pracující, dálkově jsem čtyři 
roky studoval ve večerní škole ve 
Štěpánské ulici, asi od čtyř do půl 
desáté večer. A tahle Marie Krieglová, 
kádrovačka z ředitelství lékárenské 
služby, tam chodila také a vzájemně 
jsme se doučovali, mě moc nešla 
ruština a jí zase matematika, tak jsme 
si pomáhali a byli jsme kamarádi. Její 
muž byl důstojníkem letectva, později 
přešel k SNB a dělal osobní ochranku 
Rudolfu Slánskému. Když Slánského 
zavřeli, zatkli i jejího manžela. Já jsem 
ale díky ní po letech prošel při stranic-
kých prověrkách. 

Byl jsem šéfem podniku bez půl 
roku třicet let, a po takovou dobu je 
potřeba mít kolem sebe lidi, kteří tě 
podrží. V tehdejší „komunistické“ době 
byla povinnost, aby každý vedoucí 
měl za sebe kádrovou rezervu. Když 
jsem kdysi jel někam s ministrem 
zdravotnictví Jaroslavem Prokopcem, 
bavili jsme se o něčem a on mi řekl: 
„Prosím tě, jakápak kádrová rezerva, 
především se koukám, jak mi ten 
člověk může ublížit.“ A to je hluboká 
pravda. Já jsem to tak bohužel neviděl, 
nikdy jsem neřešil, jak mi kdo může 
ublížit, vždycky jsem spíš hleděl, jak mi 
může pomoct. Kamarádi mi někdy ří-
kávali: „Josef, ty si umíš vybrat lidi, máš 
za sebou partu spolupracovníků, která 
za tebou stojí a která ti maximálně po-
máhá.“ Já bych z těchto lidí jmenoval 
Jirku Zoulka, který by za mě cedil krev. 
Byl to nedostudovaný právník, který 

později vystudoval farmacii a vzal 
si za ženu mladou dámu z rodiny, 
které patřila penicilínka v Roztokách. 
Z různých zaměstnání ho vyhodili 
a nakonec skončil na Ministerstvu 
zdravotnictví v technickém odboru 
a odtud jsem ho přetáhl k sobě do 
podniku Oční optika.  Zaměstnali 
jsme ho jako vedoucího odboru vý-
stavby a modernizace, kde pod jeho 
vedením pracovalo asi deset odbor-
níků, převážně inženýrů a stavitelů, 
kteří zabezpečovali otevírání nových 
provozoven a modernizovali ročně 
asi patnáct až dvacet očních optik. 
Jirka si vážil toho, že mohl působit 
ve vedoucí funkci, neboť vzhledem 
k tomu, že byl takzvaně buržoazního 
původu, zastával vždy jen nevedoucí 
funkce. Bohužel ve svých 60 letech 
náhle zemřel. Po něm jsme získali 
podobného pracovního nadšence 
a skvělého člověka, inženýra Josefa 
Langra, opět z Ministerstva zdravot-
nictví. Díky oběma jsme za více než 
25 let obnovili a otevřeli téměř 400 
očních optik. Dalším takovým spolu-
pracovníkem, který by za mě dal ruku 
do ohně – a já za něj – byl můj eko-
nomický náměstek doktor Bohumil 
Haninger, o kterém jsem hovořil již 
v čísle 2/2016, a mnozí další.

Vzpomínka na Jardu 
Hádka a zlaté brýle  
pro císaře

Byl jsem v šedesátých letech šéfem 
podniku československé oční optiky 
a protože náš podnik měl monopol 
na brýle, obracela se na mě spousta 
lidí a staral jsem se o zrak mnohých 
tehdejších předních politických a spo-
lečenských činitelů. Vybavuje se mi 
z té doby zajímavá historka – tehdejší 
prezident a generální tajemník KSČ 
 Antonín Novotný byl dělnického pů-
vodu a pro brýle si chodil k Jardovi 
Hádkovi do optiky v Jungmannově 
ulici. Jaroslav Hádek byl velmi zajímavý 
člověk, nechal si natisknout vizitku 
„umělecký optik“, protože se staral 
o brýle mnohým umělcům. Dělal brýle 
i Janu Werichovi a chodíval si pro pení-

ze k němu do bytu za jeho manželkou, 
která vždycky říkala: „Tak Hádečku, kolik 
vám dlužím?“ Ne, že by mistr Werich 
byl lakomý a nechtěl zaplatit, ale ne-
nosil u sebe vůbec peníze. K Hádkovi 
chodívala i spousta dalších pražských 
herců nebo třeba i zpěvák Waldemar 
Matuška. 

Prezident Novotný si k němu cho-
dil do optiky pro brýle osobně (tedy 
v doprovodu jednoho člena ochranky 
v civilu) a normálně si stoupl do fronty 
a čekal, až na něj přijde řada. Tenkrát 
bylo v Praze pouze 42 optik a obsluho-
valo se vestoje za pultem – neexistoval 
ještě systém přizpůsobování brýlí 
vsedě, takže zákazníci stáli ve frontě 
u pultu, za pultem byl jeden optik a lidi 
čekali, až je optik obslouží a vybere 
jim brýle. Běda, když tam byl někdo 
pomalejší a čekalo se dlouho, tak lidi 
zezadu fronty křičeli: „Nezdržuj, jdi už, 
my taky čekáme!“

Jednou byl na návštěvě naší re-
publiky habešský císař Haile Selassie 
a chtěl nové brýle, tak ho prezident 
Novotný přivedl k Hádkovi do optiky. 
Císař si vybral kovové brýle, které u nás 
vyrábělo družstvo Mechanika. Prezi-
dent Novotný říkal Hádkovi: „Hele, to 
asi není žádnej moc dobrej materiál, 
co? Udělejte mu je ze zlata.“ A odešli. 
Jenže udělat brýle ze zlata nebylo jen 
tak. Hádek mi volal a říkal mi: „Byl tady 
prezident Novotný s habešským císa-
řem a máme mu udělat od Mechaniky 
brýle ze zlata.“ Telefonoval jsem to ředi-
teli Mechaniky, ale ten oponoval, že to 
nejde. Já říkám: „Ale soudruh prezident 
si to přeje, a musí to být do tří dnů, 
protože za tři dny končí státní návštěva 
toho císaře“. A abych si to „posichroval“, 
zavolal jsem ještě doktoru Závodnému, 
řediteli SANOPSU (státního sanatoria 
pro stranické a vládní prominenty), 
který mě podpořil a okamžitě také 
volal řediteli do družstva Mechanika, 
že ty brýle musí udělat. A skutečně do 
tří dnů byly zlaté brýle hotové. Císař 
si pak pro brýle přišel s ochrankou, 
už bez prezidenta, upřímně děkoval 
a daroval Jardovi Hádkovi na památ-
ku dolar z ryzího zlata. Byl dost těžký, 
velký tak pět centimetrů a byl na něm 
císařův portrét. 



  59

Přeměna národního 
podniku Oční optika  
na státní podnik

Na závěr svého vzpomínání na pade-
sát let ve službách oční optiky bych se 
chtěl ještě zmínit o přeměně národního 
podniku Oční optika na státní podnik. 
Převážná část hospodářských orga-
nizací v našem státě byly tzv. národní 
podniky (to byla i Oční optika), které 
byly řízeny centrálně podle určeného 
či předpokládaného plánu. Při tomto 
zřízení nemohlo dojít k bankrotu méně 
úspěšných podniků, neboť jejich finanč-
ní prostředky byly z centra vyrovnávány. 
Například náš národní podnik Oční 
optika byl dlouhodobě úspěšný a zis-
kový, a tak nám byl roční přebytek zisku 
ve výši 20–25 milionů korun odebrán 
a prostřednictvím nadřízené organizace 
VHJ SPOFA byl redistribuován farmaceu-
tickým podnikům, které nedosahovaly 
potřebného zisku a neměly prostředky 
na financování své činnosti. 

Vládní orgány chtěly formou pod-
nikového spolufinancování a pře-
stavbou ekonomického potenciálu 
pozvednout úroveň celého hospo-
dářství státu a za tím účelem vydaly 
v roce 1988 nový zákon o státním pod-
niku. Vzhledem k dobrým výsledkům 
v roce 1987 a v průběhu roku 1988 
jsme požádali našeho zakladatele, 
kterým bylo Ministerstvo zdravotnic-
tví, aby převedl národní podnik Oční 
optika již k 1. červenci 1988 na státní 
podnik. V naší nadřízené organizaci 
VHJ SPOFA však v té době nebyla 
dobrá ekonomická situace, a proto 
náš přechod na státní podnik nebyl 
povolen. Bylo nám ale slíbeno, že Mi-
nisterstvo zdravotnictví požádá o jeho 
utvoření k 1. lednu 1989.

Rozdíl mezi národním podnikem 
a státním podnikem spočíval přede-
vším v zabezpečení samofinancování 
činnosti a ustavení orgánů socialistické 
samosprávy. To v podstatě znamená 
volbu rady pracovního kolektivu a vol-
bu ředitele státního podniku. Protože 
jsme byli celostátním podnikem a naše 
provozovny, respektive oční optiky, 
se nacházely na celém území státu 
včetně Slovenska, museli jsme vytvořit 

přípravnou komisi pro volbu dele-
gátů. Měli jsme štěstí, že předsedou 
přípravného výboru se stal vynikající 
optik, výborný organizátor, předseda 
podnikového výboru ROH Jarda Marx, 
který byl vždy duší celopodnikových 
společenských akcí a i ve své pracovní 
funkci ředitele skladů a zásobování si 
vedl výtečně.

V okamžiku, kdy jsme se jako pod-
nik přihlásili o přehodnocení činnosti 
národního podniku Oční optika na 
státní podnik, jsem byl zproštěn funkce 
podnikového ředitele a současně mě 
ministr zdravotnictví pověřil prozatím-
ním vedením n. p. Oční optika až do 
doby zvolení ředitele státního podniku.

V zákoně o státním podniku bylo 
uvedeno, že podnik hradí své potřeby 
či náklady z příjmů získaných přede-
vším ze své podnikatelské činnosti, 
jakož i z dalších zdrojů. Ze svého zisku 
hradí podnik odvody a daně státu 
a zisk zbylý po odvodech využívá sa-
mostatně. To nás jak ve vedení, tak 
při diskuzích v přípravných komisích 
naplňovalo radostnými představami, 
jak se budeme moci ještě více rozvíjet. 
Problém byl v další spolupráci se slo-
venskými očními optiky, neboť v roce 
1989 jsme sice stále byli celostátním 
podnikem, ale mezi státy už to začínalo 
vřít a ačkoliv mnozí slovenští optici 
s námi chtěli nadále zůstat, někteří už 
se chtěli osamostatnit.

Situace v roce 1989  
před sametovou revolucí

Chtěli jsme alespoň v jedné krajské 
správě již od 1. ledna 1990 přejít na samo-
financování, na rozdělování mezd podle 
dosaženého zisku. Již počátkem roku 1989 
jsme se pokoušeli na oční optice 05-03 
v Hradci Králové o brigádní formu odmě-
ňování, totéž jsme zkoušeli i v Bratislavě. 

Ještě v roce 1989 jsme uvažovali 
o tom, že si někteří občané pod patrona-
cí národních výborů otevřou vlastní pro-
vozovnu. Chtěli jsme zkvalitnit strojový 
park v dílnách a protože už v roce 1990 
se změnily finanční přístupy jednotlivců 
i podniků, podařilo se nám získat půjčku 
pro financování modernizace strojového 
parku a již v témže roce jsme dovezli 
z Japonska od firmy  TAKUBOMATIC přes 
90 brousicích automatů. Chtěli jsme 
sjednotit a zkvalitnit zásobování očních 
optik a vybudovat sklad brýlových 
čoček přímo v Dioptře Turnov a sklad 
brýlových obrub v Okule Nýrsko, aby 
zmizelo zbytečné zasílání, přebalování 
a dvojí počítání.

Přípravná komise navrhla a poté 
i prakticky zrealizovala, že jednotlivá 
pracoviště podniku (oční optiky, vý-
roba, sklady, administrativa) zvolila 
172členné shromáždění delegátů, 
které se konalo 21. dubna 1989 v Pra-
ze a zvolilo devatenáctičlennou radu 
pracovního kolektivu.

Josef Braun a Antero Partanen v Helsinkách.
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Do funkce ředitele museli podle 
zákona o státním podniku kandidovat 
nejméně dva uchazeči. Jedním jsem 
byl já, druhým Ing. Jaromír Novotný, 
obchodně provozní náměstek. Volby 
mě osobně potěšily, neboť jsem získal 
důvěru 67 % delegátů, Jaromír Novotný 
získal 27 % a zbytek delegátů nás škrtnul 
oba. Stal jsem se tedy opět ředitelem, už 
ne národního, ale státního podniku Oční 
optika. Jaromír Novotný zůstal obchod-
ně provozním náměstkem a registrova-
ným statutárním zástupcem ředitele.

Rada pracovního kolektivu, která byla 
zvolena v počtu 19 členů z řad delegátů, 
respektive zaměstnanců bývalého národ-
ního podniku Oční optika, byla doplněna 
zástupci Ministerstva zdravotnictví, státní 
nemocenské pojišťovny a Ministerstva 
financí. Ti na svém prvním zasedání zvolili 
předsedou očního optika Petra Táborské-
ho, který o několik let později vydražil oční 
optiku v Praze a stal se jejím majitelem. 

Dění po sametové 
revoluci

V listopadu 1989 došlo ke změně 
politického klimatu a státní struktury 
a tím nastaly změny i v Oční optice. Do-
dnes si pamatuji, jak se na Ministerstvu 
vnitřního obchodu v Pařížské ulici konalo 
setkání Občanského fóra, vystoupilo na 
něm mnoho bouřliváků, v čele byli Jirka 

Los, Aleš Svoboda, Petr Táborský a další. 
Kupodivu proti mě jako šéfovi neměli 
žádné projevy, jejich výstupy byly spíše 
společenské, vůči situaci ve státě a přede-
vším proti komunistické straně jako všude 
jinde, kde se v listopadu „zvonilo klíči“.

Dříve státní a národní kolosy spěly 
k určitému přerozdělení mezi jednotliv-
ce. Diskutovali jsme v podniku o tom, 
jak ještě před privatizací některé menší 
oční optiky dát do takzvaného socialis-
tického pronájmu jednotlivcům. 

V roce 1990 jsme jako první optiku 
dali do pronájmu provozovnu v Praze 
v Revoluční ulici Zdeňce Fialové, která 
si vedla výtečně. Jednou jsem se za ní 
zastavil a ptal se jí: „Zdeňko, co děláš?“ 
Odpověděla: „Pepíku, dělám peníze, ale 
honím se jako blázen.“

Také oční optiku na Václavském 
náměstí 51 (říkalo se jí U koně) jsme 
pronajali pod velkým politickým tlakem 
americké firmě Central European Capital 
Investor. Původně ji chtěli odkoupit 
a argumentovali tím, že tehdejší mini-
str financí Václav Klaus jim na jednání 
tvrdil, že ji odkoupit mohou, i když 
přímé privatizace se cizinci nemohli 
zúčastnit.

Postupně jsme pak začali jednot-
livcům, kteří měli zájem, dávat optiky 
do ekonomického pronájmu. Spo-
čítali jsme, jaký měla ta která optika 
obrat a jaké činnosti a služby nabízela 
a s novými majiteli jsme se rozdělili 

takzvaně padesát na padesát – 50 % ze 
zisku nám (jako podniku Oční optika) 
odevzdávali. Ekonomický pronájem 
optik byl postupně organizován i na 
jiných místech republiky, ale v menší 
míře než v Praze. 

Pro náš podnik i pro mě osobně 
bylo nejbolestivějším okamžikem 
rozdělení Československa, na kte-
rém se v roce 1992 dohodli tehdejší 
předsedové české a slovenské vlády 
Václav Klaus a Vladimír Mečiar. Do-
šlo k rozdělení federálního státního 
podniku Oční optika na dva podniky, 
respektive byl zrušen odštěpný závod 
pro Slovensko a převeden jako celek 
přímo pod slovenské Ministerstvo 
zdravotnictví v Bratislavě. Ředitelem 
byl a zpočátku zůstal Ing. Vojtěch 
Mušitz. Činnost českého podniku 
zůstala řízena českým Ministerstvem 
zdravotnictví a já jsem zůstal ředite-
lem státního podniku v Praze. Odchod 
Slováků nás velice mrzel. My optici 
jsme skutečně vždycky byli jako jedna 
rodina. Náš obor nebyl rozsáhlý, měli 
jsme jednu střední zdravotnickou 
školu v Jablonci nad Nisou a později 
v Brně, vždycky jsme studovali společ-
ně, Češi i Slováci. Rozdělení republiky 
znamenalo de facto likvidaci podniku 
Oční optika. Na české i na slovenské 
straně se poté utvořilo samostatné 
vzdělávání v oboru a přestalo tak 
existovat takové to „bratrství“, kdy se 
Češi a Slováci setkávali na jedné škole 
a vybudovali si tak přátelské vztahy 
na celý život. 

Likvidace státního 
podniku Oční optika 

Od našeho zak ladatele,  tedy 
 Ministerstva zdravotnictví, jsme spolu 
s radou pracovního kolektivu dostali 
pokyn připravit privatizaci veškerého 
majetku státního podniku Oční optika. 
Ve lhůtě do 31. října 1991 jsme tedy 
připravili privatizační projekt podle 
zákona č. 427/1990 Sb., o převodech 
vlastnictví státu k některým věcem 
na jiné právnické nebo fyzické osoby. 
Podle tohoto návrhu pak byly postup-
ně státními privatizačními komisemi 

Jiří Zoulek pracoval v podniku Oční optika jako vedoucí odboru výstavby a modernizace. Byl 
to spolehlivý kolega a dobrý kamarád (na snímku vpravo se Zdeňkem Malíkem, ředitelem 
Severočeské krajské správy).



  61

prováděny prostřednictvím aukcí 
odprodeje očních optik a dalšího ma-
jetku až do konečné likvidace státního 
podniku Oční optika.

Mnoho optik v aukcích bohužel 
koupili neodborníci. Dnes už je úplně 
jiná doba, obor naštěstí nezanikl a fun-
guje dál. Zlepšilo se školství, optici mají 
v současnosti tři vysoké školy. Ty jsou 
podle mě bohužel zaměřené spíše na 
optometrii, která se učí moc vědec-
kým způsobem. Když jsme si my „staří 
optici“ kdysi přáli optometrii, předsta-
vovali jsme si dokonalého optika, který 
přijme pacienta, vyzkouší zrak, vybere 
mu brýlové obruby a doporučí čočky, 
sám je zabrousí a zhotoví kompletní 
brýle. Provede přezkoušení svalové 
rovnováhy a bude ručit za správné 
dokonalé vidění. Neříkám, že dnes je 
optika horší, ale obor se zjednodušil, 
rozdělil se na optometristy a oční 
optiky a přišlo se také na to, že optik 
už vlastně ani za pultem nemusí být, 
že tam stačí nějaká dáma, která bude 
dělat za pár peněz, řekněme si rov-
nou – prodavačka. V oční optice už 
se nemusí dělat brýle, protože jsou 
velkoobchodní firmy, které zabrousí 
skla, záleží prostě na tom, kdo a jakým 
způsobem oční optiku vede. Není to 
prohra, je to zkrátka dáno novou do-
bou, rozvojem velkoobchodů, novými 
postupy a technologiemi. 

Padesát šťastných let 
v oboru 

Pro mě to byl  hodně dlouhý 
kus pracovního života.  Stál  jsem 
u opětovného založení národního 
podniku v roce 1965, byl jsem prvním 
ředitelem až do rozpuštění státního 
podniku. Do důchodu jsem odešel 
v roce 1993.

Snad nebude neskromné, když si 
dovolím poznamenat, že jsem ve své 
práci našel nejen osobní štěstí, ale 
že moje ředitelování bylo snad také 
štěstím pro podnik Oční optika. Nemys-
lím tím ale, že jsem v čele byl já osobně. 
Mám na mysli to, že v čele podniku byl 
oční optik a i v jiných vedoucích funk-
cích byli odborníci, oční optici a že měl 

obor vždy svou prioritu, na rozdíl od 
jiných podniků, kde vládli ředitelé neod-
borníci dosazení do funkce z pozice 
vedoucí komunistické strany.

To „štěstí pro podnik“ vidím v tom, 
že téměř třicet let byli ve vedení pod-
niku optici, takže se mohly utvářet 
myšlenky, jak zkvalitnit činnost nejen 
podniku, ale celého oboru oční optiky 
v tehdejším Československu. Oční optika 
se postupně stala uznávaným oborem 
díky kvalitní práci a úrovni odborníků.

I když jsme já a moje generace 
očních optiků, mých spolupracovníků, 
neměli takové možnosti jako kolegové 
z jiných vyspělých zemí, přesto jsme se 
snažili obor oční optiky stále posouvat 
na vyšší odbornou i společenskou 
úroveň a že se nám to dařilo, je patrné 

ze současného společenského uznání 
profese očního optika a optometristy, 
jeho znalostí a schopností vystupovat 
sebevědomě na úrovni odpovídající 
jeho vědomostem.

Měl jsem v životě to štěstí, že jsem 
se při své práci potkával a spolupra-
coval s mnoha poctivými, čestnými 
a pracovitými očními optiky i neoptiky, 
kteří se stali mými přáteli a kamarády na 
celý život. Chtěl bych jim vyslovit svou 
úctu a poděkovat za jejich podporu mé 
profesní činnosti i za to, že vůbec byli 
a tím obohatili můj život, ač někteří již 
nejsou mezi námi.

Redakce
Foto: z archivu Josefa Navrátila

Zpěvačce Nadě Urbánkové jsem několikrát dělal brýle. Těmi velkými a barevnými byla proslulá.


	Bez názvu



