Optické produkty
nejvyšší kvality

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.

Safety
fiber

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.

sales@ceramoptec.com | www.ceramoptec.com
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Inzerce

Dalekohledy, puškohledy, ale také optické systémy do obrněných vozidel
či vojenských letounů – výrobky přerovské firmy Meopta - optika, s.r.o.,
nacházejí své využití všude tam, kde je zapotřebí optických produktů nejvyšší kvality. Z malé firmy se Meopta za dobu své existence vypracovala ve
výrobní společnost s globálním dosahem.

O firmě CeramOptec

Foto: www.optics-info.com

„Můj kamarád mi doporučil,
ať si ty peníze vyfotím, že už je nikdy
neuvidím,“ vzpomínal později
zachránce Meopty Paul Rausnitz.

Kromě závodu v Přerově má i svou pobočku ve Spojených státech
amerických. Výrobní portfolio firmy sahá od přesných zdravotních a vědeckých přístrojů až k digitální filmové projekci, průzkumu vesmíru, spotřební sportovní optice a vojenským zbraňovým
systémům.

Dlouhá historie
Historie Meopty sahá až do třicátých let 20. století, kdy byla
v Přerově založena firma Optikotechna. Ta začala výrobou čoček
a kondenzátorů, brzy ji ale rozšířila i o zvětšovací přístroje, tmelené čočky, jednoduchou optiku, dalekohledy, promítací přístroje
a fotografické přístroje Flexaret. Během druhé světové války pak
byla firma donucena ukončit výrobu všeho, co nesouviselo s vojenstvím, a všechny své kapacity soustředit na výrobu optických
přístrojů pro německou armádu.

Po skončení války došlo k přejmenování firmy na národní podnik Meopta a postupem času se z ní stal jeden z největších výrobců zvětšovacích přístrojů na světě a až do sedmdesátých let
20. století byla také jediným výrobcem kinoprojektorů ve střední
a východní Evropě. Podnik vyráběl také zaměřovací a optickou
techniku pro potřebu armád Varšavské smlouvy. V roce 1990 výroba pro vojenský sektor s rozpadem Varšavské smlouvy a celého
„východního bloku“ zcela zanikla.

Paulu Rausnitzovi nejenže se podařilo firmu zachránit, ale také
vrátit znovu na výsluní. Od roku 2007 až do současnosti realizovali
majitelé velmi významné investice do rozvoje firmy s důrazem na
modernizaci vývojové základny a celého areálu. Jen za loňský rok
se celkové investice vyšplhaly na 206 milionů korun. Investovalo
se zejména do oddělení čisté montáže, přesné mechanické a také
optické výroby.

který postupně koupil Meoptu Přerov a i další dceřiné společnosti,
v roce 2004 pak převzala veškeré jmění i závazky někdejší Meopty
Přerov nová firma Meopta - optika, s.r.o.
Paul Rausnitz, který zemřel loni v listopadu, získal díky záchraně
Meopty a intenzivní práci na jejím dalším rozvoji, jemuž se věnoval až do své smrti, přezdívku „Přerovský Baťa“. V rozhovoru, který
poskytl loni v létě, zavzpomínal na to, jak jeho investici do Meopty
nikdo nevěřil: „Můj kamarád mi doporučil, ať si ty peníze vyfotím,
že už je nikdy neuvidím. Další známý z dceřiné společnosti Meopta - optika, kterou jsem koupil v privatizaci na začátku devadesátých let, mě upozorňoval na to, kolik mi je let. Tvrdil, že kdyby byl
na mém místě, užíval by si na Floridě a do ničeho takového by se
v žádném případě nepouštěl.“

Firma má obrat přes dvě miliardy korun, za loňský rok to byly
2,598 miliardy. Své výrobky dodává nejen na český trh, ale také
do celé Evropy, na Blízký východ, pronikla i na trhy v Asii a v USA,
kde má i svou pobočku.
Nejde jen o čistě výrobní společnost, klíčovou roli tu hraje i výzkum a vývoj. Vývoj a výzkum Meopty jsou uceleně koncipovaným vývojovým pracovištěm v oboru optiky a jemné mechaniky
a jsou nezbytnou součástí Meopty takřka od založení společnosti.
Výzkumné a vývojové oddělení spolupracuje s univerzitami, s výzkumnými ústavy a zapojuje se do vědecko-výzkumných grantových projektů.

Inzerce

V roce 1991 Meopta uskutečnila první krok k privatizaci, a to vytvořením akciové společnosti. Postupně začaly vznikat dceřiné
akciové společnosti, v roce 1994 byla založena mimo jiné také akciová společnost Meopta - optika.
Firmě se v nové době moc nedařilo, potácela se na hranici krachu. Zadlužený podnik zachránil Čechoameričan Paul Rausnitz,

Rozvoj pokračuje

Valchář s.r.o., Ratiboř 379, 756 21
CNC soustružení za pomoci precizních CNC
soustruhů vám zaručí dodání výrobků
v perfektní kvalitě a krátkém čase.

www.aturncnc.com

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