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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 13.2.2018 

Návrh pro 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 2. 2018 

Zpravodaj:  Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Návrh na udělení čestného občanství 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

uděluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších změn a doplňků, čestné občanství panu Paulu Rausnitzovi u příležitosti jeho 90. narozenin 

- za záchranu a šíření dobrého jména Meopty Přerov v celém světě a za jeho vřelý vztah k městu 

Přerovu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada návrh projednávala na své 84. schůzi konané dne 25. 1. 2018. Předložený návrh usnesení je v 

souladu s doporučením rady.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Přerovští zastupitelé využili možnosti udělit čestné občanství celkem 39 krát. Poprvé zřejmě již v 

roce 1864,  prozatím naposledy v roce 1998.   

Přehled 39 čestných občanů je uveden v knize Přerov - Povídání o městě (kolektiv autorů), 

kterou město vydalo v roce 2000. Kapitolu věnovanou čestným občanům zpracoval dr. Jiří 

Lapáček. Zde je rovněž uvedeno, že v zásadě jsou nositeli čestného občanství dvě skupiny 

osobností 



 osobnosti nadregionálního, většinou celozemského nebo celorepublikového význam, politicky 

činné, které neměly většinou žádný bezprostřední vztah k Přerovu 

 osobnosti působící v různých oborech lidské činnosti, které v Přerově pracovaly  a na Přerov 

měly úzkou vazbu. 

V roce 1997 zastupitelstvo svým usnesením zrušilo čestné občanství Klementu Gottwaldovi.   

 

Předložení návrhu na udělení čestného občanství Paulu Rausnitzovi při příležitosti jeho 

životního jubilea lze zdůvodnit jednoduše jeho celoživotním vlastenectvím a vřelému vztahu k 

Přerovu, díky kterému zprivatizoval a pozvedl Meoptu na absolutní světovou špičku ve svém 

oboru. 

  

Paul Rausnitz se narodil v Jablonci nad Nisou. Je nejmladším ze tří synů rodinného lékaře a 

obchodnice s bižuterií.V roce 1938 kvůli židovskému vyznání musí rodina opustit město, v roce 1939 

se rodina pokouší prchnout přes Polsko do Ameriky. Jsou zajati a vráceni do protektorátu. Chlapce se 

podařilo zachránit z vězení, otce ne. Později protektorát Rausnitzovy vyhostí přes Polsko a Rumunsko 

na Ukrajinu, kde se usídlí. V roce 1942 se celá rodina přihlásila k československému samostatnému 

polnímu praporu v Buzuluku pod vedením podplukovníka Ludvíka Svobody. Paulovi tehdy bylo 14 

let. 

1945 – Rausnitzovi se vracejí domů s 1. Českoslo¬venskou samostatnou brigádou. 

1946 – Rodina prchá do Ameriky. Cítí, že země opět nebude svobodná. Usadí se v New Yorku. 

Později zakládá s bratry rodinnou firmu WEPRA. Název je odvozen od jmen Walter, Egon a Paul. 

Firma dováží nejprve bižuterii z Jablonce, po konfiskaci majetku spolupracuje s firmou Svarowski. 

1998 – Firmu prodávají bratři opět Svarowským a nechávají si jen podnik TCI Group. 

1977 – Firma rozšiřuje obchodní činnost o průmyslové zpracování skla a zahajuje výrobu klínů. 

1996 – Firma sídlí na Long Island v Hauppauge. 

1989 – 1990 – Paul Rausnitz navštíví Československo, domlouvá si první návštěvu v Meoptě. V první 

vlně kuponové privatizace kupuje Paul Rausnitz část akcií firmy a odkoupí dceřinou společnost 

Meopty – optika, a. s. V příštích dvou letech investuje do nových technologií, počet zaměstnanců 

vzroste na 900. 

2000 – Paul Rausnitz splácí základní dluhy celé Meopty ve výši 100 milionů korun. Firmu tak 

zachrání od konkurzu. Nastává nová éra Meopty. 

 

Pan Paul Rausnitz je navzdory svému věku stále aktivní a energický a neúnavně pečuje nejen o firmu a 

její zaměstnance, ale významně se podílí i na rozvoji kultury, vzdělání a demokracie ve své původní 

vlasti. 

Prezentuje se především jako vynikající a úspěšný podnikatel. V duchu baťovských tradic považuje za 

největší bohatství firmy zaměstnance, sám je vnímá jako „své děti“. Jeho způsob komunikace je 

nezaměnitelný, jeho starostlivost o zaměstnance příkladná. Je pyšný na to, že může dát lidem práci. 

Každým rokem se osobně účastní pietního aktu u pomníku padlým a umučeným zaměstnancům firmy, 

kteří nepřežili 2. světovou válku. Při té příležitosti vždy hovoří o svých vlastních bolestných 

zkušenostech z války a především mladým lidem klade na srdce povinnost pečovat o nejdůležitější 

nadčasové „masarykovské“ hodnoty, jako jsou svoboda, mír, demokracie, spravedlnost, osobní odvaha 

a statečnost. 

Jeho osobní zážitky z války jsou obsahem samostatného vyprávění, jen v krátkosti si připomeňme, jak 

rodina v průběhu války žila. Po Mnichovském diktátu byla rodina nucena odejít z rodného Jablonce, 

nejprve do Turnova, později pak do Polska. Jejich útěk byl provázen poměrně dramatickými 

událostmi, neboť otec s nejstarším bratrem byl zajat Gestapem v Ostravě a později strávili den a noc 

ve vězení i prostřední bratr Egon a tehdy desetiletý Paul. Ani Polsko však nebylo bezpečným 

útočištěm před postupujícími hitlerovskými vojsky a rodina prchala dále na východ, do Sovětského 

Svazu. Po napadení SSSR se rodina přesunula ještě dále do vnitrozemí až do jižní části SSSR, do 

turkmenského města Chardzhou. Tam rodina velmi strádala hladem a nemocemi. Naštěstí včas 

zachytila zprávu o nově vznikající československé brigádě v Buzuluku a ihned se všichni členové 

rodiny vydali na pomoc v boji proti Hitlerovi. 

Po návratu do vlasti však bylo velmi zřetelné, že budoucí politická situace bude nepříznivá a proto se 

rodina vydala znovu na cestu, tentokrát na západ. V roce 1946 už celá rodina začíná podnikat v USA. 



Po roce 1990 se pan Paul Rausnitz vrátil do Československa, aby zde pomohl svými investicemi 

rozvoji mladé demokracie a zubožené ekonomiky. Mezi různými možnostmi zvolil nakonec firmu 

Meopta, která se tedy stala jeho druhou rodinou. 

Do péče o firmu postupně zapojil i svého synovce, syna svého nejstaršího bratra Waltera a později i 

jeho syna Davida. Tak se Meopta stala rodinnou firmou v pravém slova smyslu a všichni členové 

rodiny Rausnitzovy se jí věnují s příkladnou iniciativou. 

 

Pan Paul Rausnitz podporuje také řadu organizací charitativního charakteru, jako je Most Olomouc, 

Svaz tělesně postižených Přerov, opakovaně každý rok navštěvuje Dětský Domov v Přerově, kde s 

dětmi rád prožívá vánoční atmosféru. 

Podporuje mládežnický sport, zejména hokejový klub Zubr, sportovní družstva se zaměřením na 

sportovní vyžití mládeže a řadu dalších. Je členem výboru pro cenu Arnošta Lustiga a podporuje 

činnost ČISOK. 

 

Panu Rausnitzovi i jeho oběma bratřím byla udělena mnohá vyznamenání a pocty: 

 

 K vyvrcholení oslav 60. Výročí osvobození v České republice na slavnostním shromáždění ve 

Španělském sále Pražského Hradu v sobotu 7. května 2005 byly prezidentem České republiky 

Václavem Klausem za přítomnosti významných představitelů kulturního a politického života 

předány aktivním účastníkům bojů za osvobození pamětní medaile. Této vysoké pocty se dostalo i 

panu Paulu Rausnitzovi a jeho bratru Egonovi. Třetímu z bratrů, Waltru Rausnitzovi, byla pamětní 

medaile udělena in memoriam. 

 Dne 30. srpna 2006 byli pánové Paul Rausnitz a Egon Rausnitz slavnostně povýšeni do vyšší 

důstojnické hodnosti podplukovník,  dne 27. srpna 2007 byli v prostorách přerovského zámku oba 

pánové povýšeni do hodnosti plukovníka. Jejich zesnulý bratr, pan Walter Wolf Rausnitz byl do 

stejné hodnosti jmenován in memoriam. 

 Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg předal v pátek 3. října 2008 v Černínském 

paláci cenu GRATIAS AGIT 2008 významným osobnostem a organizacím, které se výrazně 

podílely na šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Cenu GRATIAS AGIT vytvořilo v 

roce 1997  Ministerstvo zahraničních věcí ČR a každoročně ji uděluje ministr obětavým lidem, 

kteří se svou prací zasloužili a zasluhují o věhlas českých rukou a myšlenek, kteří zviditelňují naši 

republiku mimo její hranice. Mezi oceněnými byl letos i pan Paul Rausnitz. 

 U příležitosti životního jubilea převzal pan Paul Rausnitz od primátora města Přerova ocenění 

„Přerovský křišťálový zubr“, které je udělováno významným osobnostem majícím k Přerovu 

nějaký vztah. Pan Rausnitz převzal toto ocenění 26. 3. 2008 a stalo se tak jistě právem, neboť za 

posledních 10 let se stal pan Rausnitz už téměř „skalním Přerovanem“. 

 Dne 6. května 2010 byla panu Paulu Rausnitzovi předána na Generálním konzulátu Ruské 

federace v Brně jubilejní medaile „65 let Vítězství ve Velké Vlastenecké válce 1941 − 1945“. 

 Dne 27. září 2013 byla panu Paulu Rausnitzovi udělena pamětní medaile za zásluhy o kulturu a 

podnikání, udělovaná senátem PČR. Medaile je udělována těm osobám ze světa vědy, kultury, 

sportu a společenského života, které se zvlášť výjimečným způsobem zasloužily o svůj obor, či 

přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí. 

 28. října 2013 přijal pan Rausnitz z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana Medaili Za 

zásluhy o stát v oblasti hospodářské III. stupně. Prezident republiky takto ocenil především 

působení pana Rausnitze v privatizaci Meopty jakožto velmi významné české optické firmy, jeho 

investice do rozvoje firmy i podíl na stabilní zaměstnanosti v přerovském regionu. Při svém 

rozhodování o udělení medaile zvážil pan prezident i aktivní podíl pana Rausnitze a celé jeho 

rodiny na osvobození Československa od fašismu.                                                                                                                               

 13. dubna 2015 byl v Konírně Ministerstva kultury ČR společně s dalšími mecenáši české kultury 

oceněn jako mecenáš roku 2014 pro svůj velmi vstřícný přístup k podpoře rozvoje české kultury. 

 U příležitosti 70. výročí konce 2. světové války byli v Mervartově síni přerovského zámku 

oceněni medailí váleční veteráni z Přerova, mezi jinými také pan Paul Rausnitz.  Medaili předal 

oceněným generální konzul ruské ambasády Andrej Šaraškin, který vyzdvihnul jejich hrdinství, 

statečnost, odvahu v boji proti fašistické moci. 



 U příležitosti 70. výročí konce II. světové války proběhlo v celé České republice mnoho oslav, 

vzpomínkových a pietních akcí. V den výročí pražského povstání 5. 5. 2015 se na pražském hradě 

setkali váleční veteráni s prezidentem republiky Zemanem a dalšími představiteli státu. Jedním z 

pozvaných byl i pan Paul Rausnitz.  6. 5. se pak zúčastnil setkání s premiérem sobotkou a 8. 5. 

převzal na pietním aktu kladení věnců na Vítkově vyznamenání k 70. výročí ukončení II. světové 

války. 

 

 

 

 


