
Přednímu českému výrobci optickomechanických přístrojů Meopta – optika, s.r.o., se 
daří. Kupříkladu minulý rok pro ni byl z hlediska tržeb i čistého zisku rekordní – tržby 
vzrostly o 20 procent a dosáhly téměř na 2,5 miliardy korun a zisk činil více než 102 mi-
lionů. To jsou pro společnost rekordní čísla.

Meopta – optika, s.r.o. 
Investice se vyplácejí, poptávka a tržby rostou

Podle ředitele společnosti Ví�tězslava Moťky je navýšení� tržeb 
a zisku dáno zejména rostoucí� poptávkou po průmyslové opti-
ce. Za tu v roce 2016 firma utržila 1,469 miliardy korun, tedy 
o 38 procent ví�ce než v roce předchozí�m.

Zdravotnictví, průmysl, sport i armáda

Největší� zájem ze strany zákazní�ků je předevší�m o digitální� pro-
jekční� techniku, 3D aplikace pro zdravotnictví� a polovodičový 
průmysl nebo speciální� zaměřovací� pří�stroje. Roste také poptáv-
ka po sportovní� optice.

Nemalý podí�l na hospodářských výsledcí�ch mají� také armádní� 
dodávky. Meopta – optika, s.r.o., minulý rok uspěla v tendrech 
na dodávky vojenských optických pří�strojů, za které pak celkem 
utržila 253 milionů korun.

Převážná část produkce Meopty mí�ří� do zahraničí�. Export se 
na tržbách společnosti podí�lí� 80 procenty. Č�eské optickomecha-
nické pří�stroje pracují� v pěti desí�tkách zemí� napří�klad z Evrop-
ské unie nebo Spojených států.

Investice jako základ dalšího růstu

Meopta - optika, s.r.o., s ohledem na rostoucí� poptávku a zvyšo-
vání� kvality vlastní� produkce klade velký důraz na neustálé ino-
vace. Napří�klad do inovací� v oblasti výroby optomechanických 
a optoelektrických sestav mezi lety 2010 a 2013 s pomocí� ev-
ropských fondů vložila přes 300 milionů korun. Tato investice 
byla klí�čová, neboť firma dí�ky ní� postupně zahajuje sériovou vý-
robu prototypů a zúročí� práci již dří�ve vybudovaného vývojové-
ho oddělení�, které vyšlo na 115 milionů korun.

Prestižní certifikát v oblasti leteckého 
průmyslu

V září� 2017 společnost Meopta zí�skala certifikaci AS9100D & BS 
EN ISO 9001:2015 pro vývoj, výrobu, prodej a servis optických 
a mechanických součástí�, optických, optomechanických a opto-
elektronických podsestav a výrobků. Tento certifikát opravňuje 

„Společnost Meopta – optika je 
držitelkou řady certifikátů.“

sales@ceramoptec.com | www.ceramoptec.com

O firmě CeramOptec
 
CeramOptec GmbH s hlavním sídlem v Bonnu ve Spolkové 
Republice Německo je specializován na výrobu mnohovidového 
kremičitanového optického vlákna . Firma byla založena v 
roce 1988 a dnes je dceřinou společností Biolitec AG, jedné 
z vedoucích světových zdravotnických technologických 
společností v odvětví laserových aplikací.

S pobočkou v Číně a s obchodnímy partnery v USA, Indii, 
Japonsku a Jižní Koreji má firma silné zastoupení nejenom v 
Evropě, ale taky na asijském a severoamerickém trhu.
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Valchář s.r.o., Ratiboř 379, 756 21

• ŘEZÁNÍ NA DRÁTOVÉ ŘEZAČCE
• NÁSTROJÁRNA
• LISOVNA www.valcharsro.cz

 vyví�jet a vyrábět optické části a sestavy pro využití� v leteckém 
průmyslu. Pro společnost je to velké vyznamenání�, neboť výroba 
pro letecký průmysl klade velké nároky na přesnost a kvalitu.

„Prestižní� certifikát bude uplatněn na stávají�cí�ch i nových 
projektech v oblasti letectví� a dodávek pro vesmí�rné projekty 
po boku největší�ch hráčů na trhu,“ uvádí� vedení� Meopty - optiky. 
A jak upřesňuje, certifikát využije napří�klad u aplikací� určených 
do optických pozorovací�ch systémů pro piloty. „V letech 2018 
a 2019 Meopta - optika očekává naplnění� kontraktů v možném 

objemu až 100 milionů korun jak v oblasti leteckého průmyslu, 
tak v oblasti vesmí�rných aplikací�.“

Společnost Meopta – optika je držitelkou řady certifikátů. 
Od roku 2015 byla napří�klad certifikována Evropskou kosmic-
kou agenturou ESA pro vývoj a výrobu složitých optických systé-
mů v oblasti komunikační� technologie. Meopta proto investovala 
do nových technologií� zaměřených zejména na výrobu tenkých 
vrstev.

Stěhování americké divize

Počátkem ří�jna se rovněž objevila informace, že se americ-
ká divize Meopta USA přestěhuje z Long Islandu v New Yorku 
do města Trinity ve floridské oblasti Pasco. Důvodem je obo-
hacení� o nové technologie – firma totiž zakoupila informační� 
a technologické vybavení� společnosti Pixelteq, dceřiné společ-
nosti skupiny Halma plc, která vlastní� technologie, patenty a ši-
roké know-how v oblasti optiky.

Americká Meopta se zabývá výrobou optiky pro široké průmy-
slové využití�. Těžiště produkce tvoří� dalekohledy, puškohledy, 
periskopy a další� optické vybavení�. Přesun na Floridu má mimo 
jiné upevnit postavení� firmy na americkém trhu, který je stě-
žejní�. 

Připravila Anna Burdová

Zdroj: www.meopta.com

inzerce

in
ze

rc
e

ARTICLES

129128

REPORTÁŽE Z PRŮMYSLU 6 / 2017 REPORTÁŽE Z PRŮMYSLU 6 / 2017 www.reportazezprumyslu.czwww.reportazezprumyslu.cz


