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Český optický klastr je zřízen za účelem zlepšování podmínek pro rozvoj optického
průmyslu v České republice formou spolupráce podniků, veřejného sektoru a vzdělávacího
sektoru v celém hodnotovém řetězci oboru optika, optomechatronika, fotonika,
optoelektronika a jemná mechanika, včetně související výroby, rozvoje technologií …..

„Optický ekosystém“

SPOLUPRÁCE A ROZVOJ OBORU



ČLENOVÉ KLASTRU – 28 ČLENŮ



Český optický klastr realizuje své aktivity zejména v těchto pěti pilířích:

1. Industriální a spotřební optika

2. Vojenská optika

3. Světelná technika

4. Laserové technologie a aplikace

5. Mikroskopie

Každá členská organizace se svým výrobním, vývojovým a výzkumným zaměřením řadí do jednoho

nebo i více z uvedených pilířů.

5 PILÍŘŮ



Role garanta pilíře:

A. Osobnost s významným vztahem ke konkrétnímu pilíři, zvolená jeho příslušníky
B. Proaktivně iniciuje společná jednání pilíře
C. Pomáhá identifikovat specifické společné zájmy pilíře
D. Navrhuje společné aktivity pilíře a témata k založení pracovních skupin
E. Podniká další kroky k rozvoji svěřeného pilíře a vytváření hodnot pro jeho příslušníky
F. Definuje požadavky na podporu aktivit pilíře ze strany Provozního týmu optického klastru, s nímž úzce 

spolupracuje na realizaci těchto aktivit

Garant pilíře – RNDr. Jiří Očadlík

GARANT PILÍŘE



CÍLE:

Zřízení funkce „Ambasador Českého optického klastru“ je motivováno snahou zapojit do činností se strategickou

důležitostí pro rozvoj klastru několik významných osobností. Následně díky nim a jejich činnosti více zviditelnit Český

optický klastr či jeho členy, zvýšit hodnotu COC pro členy. Zejména prostřednictvím zajištění cílené komunikace

směrem k VIP představitelům vybraných cílových skupin. Těmi jsou:

A.   Potenciální členové COC

B.    Potenciální partneři a klienti pro členy COC 

C. Politici a tvůrci dotačních programů

D. Zahraniční klastry a asociace pro obor Optika

Ambasadorka Českého optického klastru - Ing. Ilona Müllerová, DrSc.

AMBASADOR ČESKÉHO OPTICKÉHO KLASTRU



Děkuji za pozornost
RNDr. Jiří Nuc
předseda výkonné rady Českého optického klastru
mob.: + 420 603 180 013
email: jiri.nuc@optickyklastr.cz

Český optický klastr, z.s.
Web: www.optickyklastr.cz
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