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Na Masarykově náměstí 
v Jihlavě mají lidé od 7. října 
do 10. listopadu možnost 
zhlédnout snímky fotografů, 
kteří se zúčastnili 4. ročníku 
soutěže Milujeme Jihlavu. 
„Na náměstí je vystaveno 34 
snímků,“ říká Petr Soukop, 
pořadatel soutěže. 

Veronika Dawidowicz ז

Byli zúčastnění fotografové pro-
fíci nebo se zapojili i amatéři?

Naše soutěž je určena pro amatéry 
i profesionály.  A popravdě pro nás 
není moc důležité, jestli je fotogra
fování pro soutěžícího jen koníček, 
nebo i profese. 

Ale určitě mohu říci, že jsou to lidé, 
které focení baví. Je to znát ze sním
ků, o tom se můžete přesvědčit na 
www.milujemejihlavu.cz, kde jsou 
všechny fotografie stále ke zhlédnutí. 

Kdo si chce prohlédnout vítěz
né snímky, stačí, když si zapne fil
tr „Vítězné“ fotografie. To platí i o 
předchozích ročnících. Nejlepší je 
ale přijít se podívat na Masarykovo 
náměstí. Myslím, že teprve fotogra
fie ve velkém formátu dají snímkům 
pořádně vyznít.

Je na náměstí vystaveno všech 30 
vítězných fotografií?

Fotografové nám zaslali 531 sním
ků. Z nich se do užšího výběru 
dostalo asi 70 fotografií. Výběr nebyl 

VÍTĚZNÉ snímky, na kterých je zachycena Jihlava očima amatérských i profi 
fotografů,  si mohou kolemjdoucí prohlédnout na horním náměstí.

 Foto: Veronika Dawidowicz

Milujeme Jihlavu již zná své vítěze

snadný, ale do finále, tedy na náměs
tí, jsme nakonec vybrali 34 z nich. 

Porota si dala záležet, aby fotografie 
byly nejen kvalitní a nadčasové, ale i 
různorodé. Takže ve finále můžete na
jít několik fotografií sv. Jakuba, foto
grafie krajiny kolem Jihlavy, zvířata z 
jihlavské ZOO, i třeba snímek z ro
ckového koncertu, sportovního utká
ní nebo drsný noční snímek kouřící
ho Kronospanu. Ten jsme naschvál 
vystavili vedle poetického snímku 
podzimního Pávovského rybníka.

Podle čeho jste nejlepší fotogra-
fie vybírali? 

Na prvním místě je vždy kvali
ta, chceme, aby fotografie byla brá
na jako dobrá i za deset, dvacet 
let. Každý porotce vybírá fotky do 

finále podle svého nejlepšího pře
svědčení. Pro mne je důležitá i ori
ginalita pohledu. Jihlava je vlastně 
docela malé město a najít nové foto
grafické téma tudíž není snadné. Pře
sto mě vždy překvapí nějaký originál
ní pohled, nový motiv nebo zajímavé 
zpracování.

Měl jste vy osobně nějakého 
favorita?

V letošním ročníku stojí jistě za 
pozornost snímky od jihlavského 
fotografa Karla Slimáčka. Jeho foto
grafii „Jihlavská panoramata“ jsme 
vystavili v nadstandardně velkém 
formátu a pro mne je to letošní vítěz 
soutěže.  

V současné době ryze česká jihlav
ská firma  OPTOKON a.s. působí na 
trhu již od roku 1991 a  v  polovině led
na  2021 bude oslavovat své 30. výročí 
založení. Postupným rozvojem se firma  
rozšiřovala a v současné době  v Jihlavě  
sídlí  vedení společnosti, vývojové pra
coviště, akreditovaná zkušebna a akre
ditovaná kalibrační laboratoř.  Firemní  
struktura je založena na maticové orga
nizaci, skládající se ze šesti výrobních 
divizí a celosvětově řízených poboček, 
díky kterým firma prosperuje ve všech 
ohledech. Hlavní specializací je výroba 
pasivních a aktivních prvků pro výstav
bu optických telekomunikací a dato
vých sítí, ale  jihlavské produkty  jsou  
známé i v taktických systémech Armá
dy ČR, u ozbrojených sil členských 
států NATO , ale  též  i ve státech, jako 
je Japonsko a  Malajsie. OPTOKON 
je zárověň mateřskou společností tzv. 
„OPTOKON GROUP“ , která se díky 
strategickému investování do obchod
ních aktivit, vývoje a růstu firmy, v řadě 
zemí několika světadílů stala jedním z 
předních dodavatelů pasivních kompo
nentů vláknové optiky a vybavení pro 
datové sítě. 

Od  roku  1996  byl OPTOKON  
začleněn do   americké společnos
ti Methode Electronics, Inc. Hlavní
mi etapami rozvoje společnosti byla 
výstavba třípodlažní výrobní budo
vy dokončené v roce 2002 a otevření 
akreditované kalibrační laboratoře. Dá 
se říci, že tímto okamžikem vstoupi
la malá, avšak vůbec ne bezvýznamná 
společnost OPTOKON do celosvěto
vého povědomí a stala se jednou z glo
bálních společností určující trendy. 

Rozmach společnosti vedl ve svém 
důsledku i kontextu s negativními okol
nostmi a dopady globální ekonomické 
krize v roce 2011 na rozcestí. Společ
nost OPTOKON čelila hrozbě zrušení 
výroby a de facto i samotné existence. 
Samotné jméno OPTOKON stálo nad 
propastí zapomenutých, byť i svého ča
su úspěšných firem. V tomto období 
bylo učiněno nelehké, avšak ve svém 
důsledku zcela správné rozhodnutí.  
Společnost OPTOKON se transfor
movala na akciovou společnost a plně 
se vrátila do českých rukou. Toto byl 
historický milník, který začal utvářet 
a psát historii skupiny OPTOKON. 
Dalším milníkem rozvoje společnos

ti byly vybudované akreditované kali
brační laboratoře  v Kuala Lumpur a 
Ipoh v Malajsii v roce 2015, založení 
zcela nové společnosti v rámci skupi
ny OPTOKON, a výstavba kabelov
ny OPTOKON KABLE, Co., Ltd v 
Pelhřimově. Jsme velmi hrdí na to, jak 
se jako firma můžeme prezentovat, 
avšak samotná historie nám zavdává 
býti pokornými a tvrdě pracovat i nadá
le. Naše vize a přesvědčení jsou pro nás 
skutečným hnacím motorem, který nás 
žene vpřed vstříc rozvoji a inovacím a 
to nejen ve prospěch nás a naší firmy, 
ale rovněž celé populace. Naše společ
nost si nesmírně váží práce a úsilí, které 
je vynakládáno na tvorbu našich pro
duktů našimi zaměstnanci a stejně tak 
si vážíme Vás, našich obchodních part
nerů. 

OPTOKON si vytváří se svými 
zákazníky dlouhodobé vztahy a nabízí 
jim širokou škálu služeb, včetně apli

kační podpory, produktového školení, 
technické podpory, instalací, oprav a 
servisu měřicích přístrojů. Díky zvy
šující se technické zdatnosti pracovní
ků a vybavení firmy novými a špičko
vými technologiemi je OPTOKON 
partnerem i dalších světových gigan
tů působících v oblasti vláknové opti
ky. V květnu roku 2020 společnost 
OPTOKON a společnost Cisco Sys
tems podepsala smlouvu o integraci 
technologických řešení, což znamená, 
že společnost je oprávněna „integrovat“ 
technologie, produkty a software Cisco 
do zodolněných produktů OPTOKON. 

OPTOKON je jedním z prvním   
takovýmto partnerem společnosti Cisco 
v České republice. Dále je OPTOKON 
Select Certified Partner Cisco s expresní 
specializací a držitelem několika certifi
kátu a také Systému řízení kvalit podle 
normy ISO 9001.   (PI-j11-2D)

OPTOKON a. s.


