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Zakladatel fi rmy Otto Němec 
pracuje jako oční optik již 
od roku 1973 a oboru oční op-
tiky zasvětil celý svůj život. 
Ve  Velkém Meziříčí začal pra-
covat ve  Státním podniku Oční 
optika v  roce 1978. Zboží bylo 
v  tomto období do  optik rozdě-
lováno centrálně a  výběr brýlo-
vých obrub byl velmi omezený. 
V  roce 1991 zanikla celorepub-
liková síť Státního podniku Oční 
optika a v srpnu 1991 Otto Němec 
zakoupil zboží a  vybavení a  začal 
v  původních prostorách podni-
kat — převzal tím zodpovědnost 
za  vlastní živnost. V  září tohoto 
roku tedy slaví jeho fi rma 25 let. 

Firma sídlí na  Náměstí 81/5 
ve  Velkém Meziříčí. V  letech 
2008-2010 zde proběhla kom-
pletní rekonstrukce, při níž byly 
prostory provozovny rozšířeny 
na  150 m², byla také vybudová-
na vyšetřovna pro měření zraku 
a aplikaci kontaktních čoček. 
V roce 1997 byla zřízena poboč-
ka také ve Velké Bíteši, kde může 
zákazník rovněž využít služby 
měření zraku a  aplikace kon-
taktních čoček. Další pobočka 
ve Velkém Meziříčí pak byla loni 
otevřena u Kablovky. Ve stopách 
svého otce kráčí potomci pana 
Němce — syn Marian Němec 
a dcera Veronika Kroulíková.

Ti se rozhodli pokračovat v  ro-
dinné tradici a  věnovat se oční 
optice a  optometrii. Oba vy-
studovali bakalářské studium 
na  VŠ, obor optometrie. Kromě 
vhodných rad při výběru brý-
lí a  brýlových čoček se zabývají 
měřením oční vady (tedy měře-
ním dioptrií), kontrolou před-
ního segmentu oka, odborným 
poradenstvím v oblasti správné-
ho vidění a aplikací kontaktních 
čoček. Veronika také letos úspěš-
ně zakončila bakalářské studium 
ortoptiky na LF MU. V budouc-
nu se bude zabývat zlepšováním 
a nápravou vidění, léčbou tupo-
zrakosti a screeningovým záchy-
tem zrakových vad u dětí. 
Nemalé investice byly vynalože-
ny do  moderních vyšetřovacích 
přístrojů: pro měření zraku a sta-
novení optimálních dioptrií, pro 
správnou aplikaci kontaktních 
čoček, pro přesný zábrus brý-
lových čoček nebo pro centraci 
multifokálních brýlových čoček. 
Ty jsou určené pro zákazníky, 
kteří již potřebují různé dioptrie 
na  různé pohledové vzdálenosti 
(potřebují brýle současně na dál-
ku i na čtení, na počítač atd.).
Pro účely ortoptiky a  screenin-
gového vyšetření zraku dětí 
je využíván jedinečný přístroj 
Plusoptix, jímž je možno bez-
kontaktně, rychle a zcela bezbo-
lestně vyšetřit i  děti, které jsou 
na  běžné vyšetření příliš malé 
nebo neposedné, nebo i  men-
tálně postižené či nespolupra-

cující klienty. Vyšetření slouží 
ke včasnému záchytu závažných 
zrakových vad – pokud jsou to-
tiž některé oční vady zachyceny 
v  předškolním věku, existuje 
vysoká šance na  jejich nápravu 
a  je umožněn další fyziologický 
vývoj oka. 
„Na  co jsme náležitě hrdi, je, že 
v  naší fi rmě obslouží zákazníka 
vždy jen kvalifi kovaní odborní-
ci s  patřičným vzděláním – oční 
optici a  optometristé. Kolegyně 
Jitka Příhodová je s námi od sa-
mého začátku, pracovní kolektiv 
se postupně rozšířil na dva opto-
metristy a čtyři oční optiky,“ říká 
Otto Němec. 
O  administrativní zázemí fi rmy 
se stará téměř po  celou dobu 
manželka Otty Němce – Marie.
V  provozovnách je pro zákaz-
níky nachystáno téměř 2000 di-
optrických a přes 700 slunečních 
brýlových obrub nejrůznějších 
tvarů, barev, materiálů a  de-
signu. Sortiment je pravidelně 
obměňován, každoročně navště-
vujeme veletrhy a sledujeme mo-
derní trendy.
„Jsme rádi, když našim zákaz-
níkům brýle od  nás dobře slouží 
a  sluší, když se v  nich cítí dobře 
a  přirozeně. Při výběru také sa-
mozřejmě bereme v  úvahu oční 
vadu – to, kolik ,má člověk di-
optrií‘, poradíme a  upozorníme 
na různé možnosti korekce – zá-
leží na  materiálu brýlových čo-
ček, úpravách (antireflexní vrst-
va, zabarvování), ztenčení (zlepší 

estetiku) a  mnoha jiných para-
metrech. Máme velmi dobrou 
spolupráci s  místními i  bítešský-
mi očními lékaři. Práce, kterou 
děláme, nás baví a  je pro nás 
koníčkem – a takto přistupujeme 
i k našim zákazníkům — jsme tu 
pro ně! Naše motto je: Kompletní 
péče o váš zrak! Cílem je, aby byli 
naši zákazníci spokojeni se svým 
viděním a  aby se v  brýlích nebo 
kontaktních čočkách od nás dobře 
cítili a rádi se k nám vraceli,“ do-“
dává Otto Němec.

Co bylo v podnikání nejtěžší?
„Když v  roce 1991 skončil Státní 
podnik Oční optika, bylo nutné se 
rozhodnout, zda začít samostatně 
podnikat. Musel jsem sehnat fi -
nance, vzít si úvěr, zastavit vlastní 
dům, takže bylo zapotřebí hodně 
odvahy a podpora celé rodiny.“

Rada pro začínající podnikatele:
„Je nutné počítat s  tím, že práce 
není časově ohraničena, ale hlav-
ně zpočátku je třeba podnikání 
obětovat spoustu sil, času a fi nan-
cí. Důležité je umět se obklopit 
schopnými, loajálními a  empa-
tickými spolupracovníky a  v  na-
šem oboru počítat s  celoživotním 
vzděláváním, protože oční optika 
a optometrie jde neustále kupředu 
mílovými kroky.“

Kontakty: 
Oční optika a optometrie 
NĚMEC, s .r. o.
Náměstí 81/5,  Velké Meziříčí, 
tel. 566 522 293
U Tržiště 3, Velké Meziříčí, 
tel.: 566 520 987
Hrnčířská 127, Velká Bíteš, 
tel.: 566 531 566
www.optika-nemec.cz

Je to dvacet pět let, kterých 
uplynulo od chvíle, kdy Ja-
roslav Marek starší se synem 
Jaroslavem koupili zařízení 
provozovny sklenářství v malé 
privatizaci od tehdejšího 
Okresního podniku služeb. 
Tato koupě vyplynula jako sa-
mozřejmost, protože pan Jaro-
slav Marek starší pracoval jako 
sklenář od  roku 1951, kdy šel 
do  učení a  jeho syn Jaroslav 
od roku 1988 až do ukončení čin-
nosti Okresního podniku  služeb  
v  roce 1991. Ve  sklenářství, již 
pod názvem Marek-Sklenářství, 
od data  4. 11. 1991, pracovali Ja-
roslav Marek starší s manželkou, 
syn Jaroslav a  jeden zaměstna-
nec, pan Jan Kolouch.
Služby zasklívání oken, broušení, 
vrtání plochého skla, rámování 

obrazů provozovali nadále v  pro-
storách pronajatých od  Městské-
ho úřadu, v  budově „Obecníku“ 
na Náměstí 79/13.
V  roce 1995, kdy již nebyla pro-
dloužena nájemní smlouva, bylo 
potřeba zajistit nové prostory pro 
provozování této služby. Po koupi 
nemovitosti a  stavebních úpra-
vách se v dubnu 1996 sklenářství 
Marek přestěhovalo do  vlastního 
na  ulici Hornoměstská 367. Zde 
již kromě klasických sklenářských 
služeb začali Markovi vyrábět 
izolační skla. Pořídili linku na vý-
robu izolačních skel, řezací stůl, 
nákladní auto KIA. V průběhu let 
měla fi rma šest zaměstnanců.
Od  března 2015 nabízí své skle-
nářské služby v nových prostorách 
na Jestřábci, v areálu pana Bartoše, 
Lukáš Marek se svým otcem Jaro-

slavem, tedy již třetí generace, která 
se věnuje živnosti sklenářství. Ved-
le běžných služeb jako je zasklívá-
ní, řezání, broušení plochého skla, 
vrtání skla, výroba izolačních skel, 
rámování obrazů (možno vybrat 
z více než 400 druhů rámů), lepení 
akvárií, nabízí fi rma také žaluzie, 
rolety či sítě do oken. Také dodá-
vá homologovaná bezpečnostní 

skla pro automobilový průmysl.
„Naše práce je běžná sklenařina, 
kterou potřebuje občas snad každá 
domácnost. Jako neobvyklou práci 
můžeme uvést například zasklívá-
ní hodin na kostelní věži ve Velkém 
Meziříčí (viz foto vlevo). Rukama 
nám prošla spousta vzácných obra-
zů. Našimi skly jsou zasklena napří-
klad okna v budově Senátu v Praze. 

Homologovaná skla s naší značkou 
jsou zabudována v obytných přívě-
sech, které se vyvážejí do řady zemí. 
Všichni v naší rodinné fi rmě se snaží 
vyjít zákazníkům vstříc. Děkujeme 
proto touto cestou všem, kteří na-
šich služeb využívají, najdou si nás 
a vracejí se k nám přesto, že naše síd-
lo je mimo centrum našeho města.“

Co bylo či je v podnikání nej-
těžší?
„Nejtěžší pro mne bylo rozhod-
nout se, jestli vůbec pokračovat, 
protože jsem už od otce věděl, jak 
těžké je udržet se a platit daně, za-
městnance, půjčky,  bez těch může 
jen málokdo  začínat. Můj děda 
vždy říkal, že nejsme podnikatelé, 
ale živnostníci — od slova uživit 
se. Snad to zvládnu.“

Co byste doporučil začínají-
cím podnikatelům?
„Nedovolím si, jako začínají-
cí živnostník, jakkoli radit, jen 
mohu využít zkušeností dědy 
a  otce a  snažit se vyvarovat 
stejných chyb — být obezřetný 
v  tom, koho si do  svého podni-
kání pustím.“

Kontakty: 
Lukáš Marek ‒ Sklenářství
Lavičky 118 ‒ Jestřábec
594 01 Velké Meziříčí.
Tel.: 725 938 193
e-mail: mareksklenarstvi.cz
www.sklenarstvimarek.cz

Provozní doba:
Po, St, Pá   7.30-12.00, 13.00-15.00
Út, Čt         7.30-12.00, 13.00-17.00

Dvě generace – zleva Otto Němec, Veronika 
Kroulíková a Marian Němec na snímku z června 2016.

ŠOUKAL

Ve stopách optika Otto Němce kráčí i jeho potomci. Firma slaví čtvrtstoletí

Živnosti Sklenářství Marek se věnuje již třetí generace. Letos pětadvacátým rokem

Tři generace – zleva Jaroslav Marek ml., Jaroslav 
Marek st. a Lukáš Marek v roce 2016.

Interiér provozovny na 
Jestřábci s novou linkou.
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Klempířství a pokrývačství 
Milana Špačka je bezesporu 
jednou z nejstarších fi rem 
ve Velkém Meziříčí. 
Podniká totiž od  1. února roku 
1989, kdy obdržel povolení k  po-
skytování klempířských služeb 
včetně oprav komínových hlav 
a nátěrů klempířských konstrukcí. 
Dnes je mu 72 let a  podnikání 
zůstal věrný úctyhodných 27 let. 
A s ním i jeho rodina. Dnes ve fi r-
mě pracuje jak manželka, tak syn 
s  partnerkou, kteří obstarávají in-

ternetový obchod a účetnictví, ale 
i  vnuk, tedy nejmladší generace 
rodiny Špačkových.
Milan Špaček senior navázal na ro-
dinnou tradici zcela přirozeně. 
Jeho otec před válkou provozoval 
vinárnu a  výrobu likérů. Po  válce 
mu byl však dům na náměstí zná-
rodněn a rodina ho dostala zpátky 
až v  roce 1968. Ve  svém rodném 
domě na náměstí č. 5, kde dnes síd-
lí optika Otto Němce, tedy Milan 
Špaček začínal. „Nejprve tam bylo 
klempířství, pak i prodejna,“ vzpo-
míná na  začátky podnikání mistr 
pokrývačského řemesla, „ pak jsem 
v malé privatizaci v roce 1991 kou-
pil klempířství na  Horním městě 
a  malířství v  Křižanově. Na  Hor-
noměstské jsem měl jednu dobu 
i jedenáct zaměstnanců. Teď je nás 
pět. Pracujeme celá rodina a  jeden 
zaměstnanec, pan Janák, který je 
u nás od roku 1992,“ říká M. Špaček 
a  smutně dodává, že klempíři bo-

hužel nejsou. I když nyní doufá, že 
se na něho štěstí usmálo a jednoho 
čerstvě vyučeného by mohl získat. 
Stěhování do nových prostor čeka-
lo na Špačkovu fi rmu ještě jednou, 
a to v roce 2002, tedy po jedenácti 
letech fungování na Horním městě. 
V uvedeném roce majitelé postavili 
novou dílnu, prodejnu i sídlo fi rmy 
na ulici Františky Stránecké, kde je 
zákazníci najdou dodnes. Skladové 
prostory využívají v areálu bývalé-
ho školního statku.
Sortiment i  nabídka prací se po-
stupem času rozrostly, přibyl také 
internetový obchod, kde najde zá-
kazník na  tisícovku klempířských 
výrobků včetně těch atypických. 
„Od jednoho výrobku je totiž spous-
ta druhů a  poddruhů, takže sorti-
ment je opravdu široký,“ doplňuje “
svého otce syn Miroslav, který má 
právě e-shop na starosti. Podle jeho 
slov objednané zboží posílá místní 

fi rma poštou, anebo si ho zákazník 
může vyzvednout ve  velkomezi-
říčské prodejně. Kromě uvedené-
ho sortimentu žlabů, háků, kolen, 
svodů, kouřových výměníků či ko-
mínových stříšek a  dalších, fi rma 
vyrábí i poklopy, střešní vikýře, a to 
z nejrůznějších materiálů a v mno-
ha barvách, vše dle přání zákazníka. 
V čem je ale Milan Špaček skuteč-
ným mistrem, to jsou prejzy, tedy 
speciální střešní krytina. „Prejzy 
jsme dělali na  historické budově 
na  Malé Straně v  Praze, kde sídlí 
Komerční banka. Jde o  druh staré 
krytiny, která připomíná korýtka. 
Ta se musí podmazávat maltou, 
no a  my to umíme podplechovat,“ 
vysvětlil náročnou ruční práci prej-
zař Milan Špaček. Mezi odborníky 
je známá věc, že položit správně 
prejzy zvládne jen každý padesátý 
pokrývač. Proto je dobré vybírat si 
prejzaře podle jejich referencí.

Zakázky si Milan Špaček po-
dle svých slov shání raději sám. 
„Na výběrová řízení moc nevěřím, 
vím, jak to chodí,“ říká a  vyjme-“
novává některé  další zajímavé 
zakázky. Například měděná stře-
cha, kterou jeho fi rma dělala,   je 
vidět na  největším farním koste-
le ve  Frenštátě pod Radhoštěm, 
pracovali též na kapli v Oslavičce 
nebo synagoze v Golčově Jeníko-
vě a na mnoha dalších montážích 
plechových či živičných střech 
apod. Dodávky zabezpečují s do-
pravou a skládáním hydraulickou 
rukou.

Co bylo nejtěžší v podnikání?
„Měl jsem výhodu, že už jsem pra-
coval v  oboru dávno před začát-
kem podnikání, a  měl jsem tedy 
základní vybavení. Ale stejně jsem 
musel nakoupit na  půjčku nové 
zařízení, které stálo nemalé pení-
ze. Nejtěžší na tom bylo, že člověk 
měl strach, že ty půjčky nesplatí. 
Ale šel bych do toho znovu.“

Co byste poradil začínajícím pod-
nikatelům?
„Ať si dají pozor na Babiše, protože 
to, co vymýšlí, živnostníky likvidu-
je,“ uzavírá majitel fi rmy, která je “
členem cechu klempířů, pokrýva-
čů a tesařů. A jeho syn dodává, že 
kdo začne podnikat, musí si uvě-
domit, že bude ze začátku praco-
vat od  rána do  večera. „Kdo tohle 
nechce podstoupit, ať se raději nechá 
zaměstnat,“ míní Miroslav Špaček.

Kontakty: Milan Špaček, 
Klempířství a pokrývačství
Frant, Stránecké 2128/11a, 
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: + 420 566 521 663
        + 420 603 766 888
        + 420 736 161 094
Internetový obchod: 
Družstevní 2123, V. Meziříčí
info@klempirstvispacek.cz
Tel.: + 420 608 706 480 
        + 420 608 856 277
www.klempirstvispacek.cz
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Položit správně prejzy — speciální střešní krytinu — umí jen mistři tohoto 
řemesla. Klempířství a pokrývačství Milana Špačka patří mezi ně

Tři generace ― zleva Miroslav Špaček s partnerkou, 
Milan Špaček st. a vpravo nahoře vnuk Milan Špaček. 
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Firma Autocolor Šoukal je příkladem toho, jak lze podnikání vhodně rozšiřovatl
František Šoukal začal s pod-
nikáním v oboru lakýrnické 
služby v roce 1993. 
První lakovnu vozů si zřídil 
v  pronajatých prostorách v  are-
álu bývalé provozovny Lesy ČR 
na ulici Třebíčská. Jeho hlavním 
zákazníkem byla tehdy fi rma 
Auto Dobrovolný, pro niž vozy 
lakoval. O  pět let později, tedy 
v  roce 1998, si postavil vlastní 
lakovnu a  přistavil také prodej-
nu barev a  drogerii. Protože se 
celý život pohyboval kolem ba-
rev, zbýval jenom krok k  tomu, 
aby zavedl ve  Velkém Meziříčí 
jednu z  největších specializova-
ných prodejen tohoto druhu. Ta 
ve  městě totiž doposud chyběla. 
A  jelikož k  barvám samozřejmě 
patří také drogerie, doplnil i  tu. 
O  chod se v  obchodě původně 
starali čtyři zaměstnanci, v  la-
kovně pracovali dva lidé. Rok 
nato do  obchodu nastoupila 
manželka Fr. Šoukala Dana.
Že bylo zaměření fi rmy správ-

né, se ukázalo již během pár let.
Stávající prostory přestávaly vy-
hovovat, a  tak byly v  roce 2002
rozšířeny. Dobře si vedla také
lakovna, proto se Fr. Šoukal roz-
hodl vstoupit do celosvětové sítě
autoservisů – Bosch Car Service
a investovat do přístavby mecha-
nické a karosářské dílny a do au-
tosalonu značky Volkswagen.
V  této době vznikla společnost
AUTOCOLOR Šoukal s. r. o. Ta
už zaměstnávala celkem 11 lidí.
V  roce 2003 se majitel rozhodl
opět rozšířit obor podnikání, a to
o  pronájem a  prodej techniky 
pro práci ve výškách, tedy lešení
a  žebříky. Co ho k  tomu vedlo?
„Malíři, kteří si k nám chodili na-
kupovat barvy, stále řešili, z  čeho
natřou fasády,“ vzpomíná na dů-“
vody svého rozhodnutí, „a  tak 
jsem se chopil příležitosti.“
To se opět osvědčilo, dnes v tom-
to oboru zaměstnává 18 lidí, sta-
ví lešení po celé České republice
a  poslední roky se také zaměřil

na  realizace monolitických žele-
zobetonových konstrukcí. Svou 
‚troškou do  mlýna‘ přispěl stav-
bou lešení při realizaci rozhledny 
na Fajtově kopci ve Velkém Me-
ziříčí (viz foto nahoře).
Není bez zajímavosti, že prodej-
na barev vstoupila v  roce 2004 
do  řetězce maloobchodních 
prodejen Dům barev, o  čtyři 
roky později pak také drogerie 
do řetězce Teta drogerie, kde byla 
do letošního dubna. Od května je 
v řetězci TOP drogerie. 
Postupem času se k  otci zakla-
dateli a  matce, která řídí chod 
prodejny barev a  drogerie, při-
daly i  tři ze čtyř Šoukalových 
dětí. Syn Vojtěch převzal prodej 
ojetých vozů, jenž se pomalu 
rozjel v  roce 2004; poslední dva 
roky se však fi rma zaměřuje už 
pouze na prodej zánovních nebo 
mírně jetých vozů s  garancí pů-
vodu a najetých kilometrů a pro-

dlouženu zárukou pod názvem 
GarantAuto. Starší dcera Dana má 
na starosti fi nanční a ekonomický 
chod obou fi rem a nejmladší dcera 
Tereza pak administrativu. 
Další změnu rodinný podnik za-
znamenal v roce 2008, kdy se spo-
lečnost AUTOCOLOR opět měni-
la. „Společnost jsme rozdělili na dvě 
samostatné jednotky. Firmu AUTO-
COLOR Šoukal s. r. o., která nadále 
poskytuje služby v  prodeji nových 
i ojetých vozů a jejich oprav a prode-
ji a pronájmu lešení a bednění. A fi r-
mu AUTOCOLOR DS s. r. o., která 
je zaměřena na  prodej sortimentu 
barvy-laky, drogerie a ochranné pra-
covní pomůcky,“ vysvětlují majitelé 
Šoukalovi. Ve  stejném roce fi rma 
AUTOCOLOR DS s. r. o. začala 
zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením a poskytovat náhradní 
plnění. V  současné době v obou 
fi rmách dohromady pracuje přes 
čtyřicet zaměstnanců.

„Za své úspěchy vděčíme především 
spokojeným zákazníkům, kteří se 
do naší fi rmy rádi vracejí. Děkujeme 
vám!“ uzavírají Šoukalovi.

Co bylo nejtěžší v podnikání? 
„Najít odvahu, postavit si vlastní 
prostory k  podnikání, zaměstnat 
první zaměstnance a  podstoupit 
tak fi nanční riziko. A pak také ne-
vzdat to, když se nedaří.“ 
Rada pro začínající podnikatele: 
„Nejdůležitější je, s  kým pracuje-
te, ať už jsou to zaměstnanci nebo 
obchodní partneři. 

Mít kolem sebe dobrý tým lidí, to 
je základ.  Sice to chvíli trvá, ale já 
jsem teď pyšný, že máme v kolekti-
vu skvělé lidi a profesionály. 
Důležité je taky nebát se chopit 
příležitosti.“ 

Kontakty: 
AUTOCOLOR Šoukal s.r.o.
AUTOCOLOR DS s.r.o.
Třebíčská 474, 
594 01 Velké Meziříčí
tel., fax: 566 521 065
    + 420 603 240 831
 www.autocolor.cz

Přílohu připravila Iva Horká

František Šoukal, který podniká více jak 20 let, se 
svojí ženou a třemi dětmi v areálu fi rmy - září 2016.
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