VÍCE NEŽ JEN DALŠÍ REFERENCE
Společnost Meopta registruji především ze sportovní sféry, přesněji v souvislosti s veleúspěšným
reprezentačním týmem našich biatlonistů, kde se vyjímá jejich logo na biatlonové malorážce. Meopta
– optika, s.r.o. je světový výrobce optiky specializující se na návrh, vývoj, konstrukci, výrobu a montáž
optických, optomechanických a optoelektronických systémů. Zákazníkům po celém světě nabízí
kompletní a inovativní řešení v oblasti spotřebních, průmyslových a vojenských aplikací.
S klidným svědomím tedy můžu říci, že na sportovních úspěších reprezentace ČR v biatlonu se podílí i
Meopta, díky optice, kterou je vybavena česká a norská reprezentace. Jak jsem se dočetl v MEO
group NEWSu, tak Meopta je partnerem biatlonu již od konce 80. let.
A jak vše souvisí s naší společností … ? Komunikace s Meoptou začala před pár měsíci v souvislosti
s projektem MeoHub. Projekt MeoHub byl založen na podporu expanze malých a středních podniků
na americký trh. Definuje největší bariéry expanze a odstraňuje je. Tento projekt je unikátní v tom, že
v pozadí projektu je silná a úspěšná společnost Meopta – optika, s.r.o., jejíž zkušenosti z velmi
úspěšné expanze několika produktů na americký trh mohou partnerské firmy využít. Dnes již můžu
prozradit, že naše mateřská společnost ELKO EP, s.r.o. v tomto projektu uspěla!!!
Ve stejnou dobu jsme začali hledat s ředitelem správy a rozvoje infrastruktury a vedoucím
energetikem společnosti možnosti úspor energií ve výrobním areálu společnosti Meopta – optika,
s.r.o. Pro pilotní projekt byla vybrána jedna z více hal v areálu v Přerově. Nutno dodat, že odpovědní
pracovníci měli již přesné informace o aktuální spotřebě a to díky samostatnému měření aktuálního
osvětlení, stejně tak o celkovém povědomí v LED osvětlení. V tomto pilotním projektu jsme navrhli
řešení, které sníží energetickou náročnost stávajícího osvětlení o 50%, výměnou za nové LED trubice.
To vše při vyšší intenzitě osvětlení, než je to současná. Návratnost investice je necelé 2 roky se
zárukou 3 let a životností LED osvětlení cca. 10 let. Bylo instalováno celkem 510 ks LED trubic LT-G13120-6K, provedena odborná revize včetně měření intenzity osvětlení dle platných hygienických
norem. Výsledky o snížení spotřeby byly díky stálému měření k dispozici prakticky ihned po výměně a
společnost tak začala spořit s jasným výsledkem od druhého dne po instalaci.
Jsem za tuto nově zahájenou spolupráci všech tří společností (ELKO Lighting, s.r.o.; Meopta – optika,
s.r.o.; ELKO EP, s.r.o.) upřímně rád a věřím, že to všechny posune zase o další kus dál.
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