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UDÁLOSTI UDÁLOSTI

Stylové prostory Muzea Stará Čis-
tírna v Praze se staly místem oslav 
čtvrtstoletí působení jedné z před-
ních českých inženýrských firem SI-
DAT. Společnost se za dobu své exis-
tence výrazně zapsala svými projek-
ty v řadě významných, nejen českých 
a slovenských producentů potravin 
a nápojů. Čas na krátký rozhovor si 
udělal zakladatel a dnešní prokurista 
firmy Miroslav Dub.

Jaké emoce jste zažíval při slavnost
ním večeru, když jste vzpomínal na 
25letou historii firmy?
Dvacet pět let se nedá vměstnat do jedné 
vzpomínky. Pro mne to ale byl neskutečný 
pocit zažít naše kolegyně a kolegy z fir
my, jejich partnery a partnerky, reprezen
tanty našich tuzemských a zahraničních 
obchodních partnerů, spolupracujících 
firem a dalších subjektů, celkem více než 
350 osob, které vážily cestu, aby mohly tuto 
slavnostní chvíli s námi sdílet.

Co se vám vybaví, když si vzpomenete 
na začátky firmy a na pozici, kterou na 
trhu zastává nyní?
Z prvního období působení firmy si vy
bavuji především dvě skutečnosti. První 
z nich byl fakt, že tenkrát si málokdo byl 
schopen přiznat, že až na výjimky je naše 
výrobní základna neuvěřitelně zastaralá. 
Měli jsme tedy jasnou vizi: chtěli jsme 
přispět k vybudování moderní tuzemské 
výrobní základny a k návratu našeho státu 
do rodiny vyspělých průmyslových zemí. 

Jednou z cest k tomuto návratu bylo uplat
nění automatizace ve spojení s moderními 
výrobními technologiemi.

A druhou byla privatizační vlna. Česká 
výrobní základna v ní prakticky zmizela 
a postupně víceméně přešla do zahranič
ních rukou. Zbylé české podniky nebyly až 
na výjimky schopny modernizaci financo
vat, noví zahraniční vlastníci tuzemským 
subjektům, pro ně vesměs neznámým, 
nevěřili a až na výjimky nebyli ochotni 
se do modernizace svých nově nabytých 
výrobních podniků pustit. Mnohdy pro ně 
bylo i lepší stavět provozy nové. V našem 
oboru měli při jejich vzniku přednost za
hraniční dodavatelé, stejně tak jako tomu 
bylo při modernizaci starších výrobních 
kapacit. Museli jsme tedy řešit dilema, 
co s tím, když ti, co by nás chtěli, neměli 
peníze, a ti, co peníze měli, nás nechtěli.

A tak nezbylo, než pokusit se hodně a in
tenzivně učit a naučit, pak přesvědčit za
hraniční majitele, že jsme také schopni 
splnit jejich představy o kvalitě a rychlosti 
dodávek, že i v Čechách se najdou serióz
ní obchodní partneři, kteří ctí morálku 
a etiku podnikání, a že si tedy zasloužíme 
jejich důvěru. Že nás mohou považovat 
za standardní evropskou inženýrskou spo
lečnost. A od toho se pak odvíjel náš další 
osud. Myslím, že příležitosti, které se nám 
postupně naskýtaly, jsme dobře využili.

Produkty a služby, které jsme za těch 25 let 
jenom do podniků v ČR dodali, zabezpe

čují provoz, respektive přispívají k pro
vozuschopnosti výrobních technologií 
v hodnotě mnoha miliard korun. Firmu 
tvoří zkušený multiprofesní tým, mnozí 
pracovníci působí i ve vývojových týmech 
zahraničních marketleader firem. Jsme 
renomovaný dodavatel rozsáhlých automa
tizačních projektů a sofistikovaných kom
plexních řešení s vysokou mírou přidané 
hodnoty. V oblasti výrobní informatiky 
disponujeme vlastní modulární stavebnicí 
SIDAT SIDAS. Při obratu cca čtvrt miliar
dy Kč máme více než 45% podíl exportu, 
zejména do zemí Evropské unie. Pro vy
sokou profesionalitu a spolehlivost našich 
dodávek jsme v našem oboru žádaným do
davatelem náročných komplexních řešení. 

Existují zásadní věci, které byste udě
lal v průběhu budování firmy jinak?
Myslím, že zásadní žádné. U těch méně vý
znamných ne všechno bylo vždy správně, 
ale pokaždé to byl zdroj poučení. Learning 
by doing.

Máte představu o tom, jak by měla 
firma vypadat za dalších 25 let? 
V současnosti narážíme na nedostatek 
kvalifikovaných techniků. Již dnes proto 
uplatňujeme vliv na charakter technické
ho vzdělávání v naší zemi a v tomto smě
ru chceme i v nejbližších letech účinně 
pokračovat.

Oslavy 20 let společnosti SMC Industrial Automation na českém 
trhu a stavby nové továrny ve Vyškově proběhly 12. června 2015 
za účasti stovek zákazníků a obchodních partnerů firmy. Hosté 
měli možnost prohlédnout si i prostory stávajícího výrobního 
závodu, který je předlohou pro nově vyrůstající výrobní halu. 
Průvodci ukázali zájemcům technologie a inovativní postupy při 
výrobě SMC prvků a poskytli jim jedinečnou příležitost nahléd
nout nejen do technického zázemí společnosti.

Mezi účastníky nemohl chybět ani Robert Angel, výkonný ře
ditel SMC Pneumatik a výkonný ředitel majitele české pobočky 
SMC Industrial Automation. „Podle mého názoru to bylo velmi 
úspěšné 20leté období i vzhledem k faktu, že český trh je velmi 
konkurenční, a my jsme se vždy snažili poskytnout našim zá
kazníkům ten nejlepší servis. Díky nové továrně ale můžeme 
poskytnout i vynikající součinnost obchodní a výrobní činnosti, 
což je pro nás značná výhoda,“ řekl redakci časopisu Automatizace 
v potravinářství Robert Angel.

Společnost však hledá další příležitosti, jak oslovit nové zákazníky 
v oblasti výroby potravin a nápojů. „V tomto oboru jsou pro nás 
důležití výrobci strojů a buďme upřímní – tam máme velmi sil
nou konkurenci. My však koncovým uživatelům nenabízíme jen 
produkty, ale i zákaznický servis a tam je ještě mnoho příležitostí, 

jak nabídnout i ostatním firmám to, co umíme. Tento projekt 
jsme zahájili v minulém roce a naši specialisté na oblast výroby 
potravin a nápojů jsou schopni nabídnout a realizovat to, s čím 
jsme nyní tolik úspěšní,“ dodal Robert Angel. 

Výkonný ředitel firmy je velmi optimistický, co se týče budouc
nosti jeho podniku. „Jsem si jist, že v oblasti dodavatelů auto
matizovaných systémů budeme v následujících 20 letech lídrem 
na českém a slovenském trhu. Investicemi do marketingu a posi
lováním našeho týmu se staneme jedničkou,“ věří Robert Angel. 

Autor: Petr Pohorský Autor: Petr Pohorský

MIROSLAV DUB: 
CHTĚLI JSME PŘISPĚT K NÁVRATU 
NAŠEHO STÁTU DO RODINY VYSPĚLÝCH 
PRŮMYSLOVÝCH ZEMÍ

SMC OSLAVIL 20 LET  
NA ČESKÉM TRHU A STAVBU DALŠÍ TOVÁRNY,  

VEDENÍ FIRMY JE ZNAČNĚ OPTIMISTICKÉ




