
Český optický klastr navazuje kontakty 

v Národním strojírenském klastru 
 

Přerov 6. září 2018 - V rámci série workshopů pořádaných Českým optickým klastrem 

(COC) proběhla dne 5. 9. 2018 v prostorách společnosti Meopta – optika, s. r. o. akce 

„Optika a přesné strojírenství“, které se kromě stávajících a nových členů COC, kteří 

přistoupili v červnu 2018, zúčastnili členové Národního strojírenského klastru (NSK) a 

přední zástupci divizí Optika a Mechanika společnosti Meopta – optika, s. r. o. 

Akci moderoval Ing. Milan Raclavský, CSc., generální manažer národního strojírenského 

klastru ve spolupráci s předsedou výkonné rady Českého optického klastru RNDr. Jiřím 

Nucem. Úvodního slova se však ujal generální ředitel společnosti Meopta Ing. Vítězslav 

Moťka, který krátce připomněl historii firmy a zdůraznil návaznost a úzkou spolupráci oboru 

optika se strojírenstvím. 

Cílem akce bylo navázat obchodně – výrobní kontakty, došlo však i na otázky personálního 

zabezpečení a vzdělávání. 

Zástupci společností z NSK byli především z malých a středních firem z blízkého okolí 

zabývající se přesným strojírenstvím, obráběním, výrobou nástrojů a forem, laserovým 

řezáním, výrobou jednoúčelových strojů, točivých strojů, výrobou těsnění, vývojem SW, 

zpracováním odpadu, atd. 

Takto zhodnotil akci Ing. Vlastimil Cech, Senior ředitel Výroba a Supply Chain Management, 

který se nejen účastnil, ale především i aktivně podílel na poobědové diskuzi: „Při obdržení 

pozvánky mi ihned blesklo hlavou, že je zde vhodná platforma pro navázání nových kontaktů, 

především pro podporu rozšíření dodavatelské základny z řad členů NSK. Součinnost obou 

klastrů považuji za více než přínosnou. Zejména v oblasti našich výrobních procesů z toho 

můžeme mnohé vytěžit. Osobně považuji klastry, především pak ten strojírenský, za cenné, 

protože dokáží sjednotit významné obory. Toto mé přesvědčení se potvrdilo při tour a při 

poobědové diskuzi, při níž byla probrána mnohá témata nejen z oblasti obrábění, ale také 

z oblasti školství a přípravy absolventů na praxi.“  

 

Souhrn informací o klastrech je dostupný na http://www.optickyklastr.cz/ a 

http://www.nskova.cz/. 

 

Kontakt pro média: 

Petr Přikryl, místopředseda výkonné rady Českého optického klastru 

tel.: 739 244 544, e-mail: info@optickyklastr.cz  
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