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Vážení a milí čtenáři  
a čtenářky
Zdá se, že téma restartu 
ekonomiky bylo zvoleno 
trochu předčasně. Rostou-
cí počty nakažených dáva-
jí tušit, že se situace i pro 

mnohé výrobní podniky může opět zhor-
šit. Takzvaná chytrá karanténa je všech-
no jen ne chytrá, opatření jsou chaotická, 
lidé už proto nejsou příliš ochotní omezo-
vat svá práva a své pohodlí. Jak ukazu-
je analýza provedená sdružením NCP 4.0, 
kterou najdete na našich webových strán-
kách (https://bit.ly/3bN86GD), firmy oče-
kávání růstu přesunuly z konce tohoto roku 
až na rok příští.

Podniky na vzrůstající počet nově na-
kažených reagují tím, že zavádějí vlastní 
opatření s cílem odvrátit nebezpečí úplné-
ho uzavření provozu. Mnohde vám na vrát-
nici změří teplotu (ale zdaleka ne všich-
ni ji měří správně – o tom, jak správně 
postupovat, jste se mohli dočíst v článku 
Štěpána Svobody Termokamery FLIR pro 
automatizaci výroby, protipožární kontro-
lu a detekci zvýšené teploty osob v čísle 6, 
str. 32 až 35), testují své zaměstnance, při-
dávají „sick days“ nebo zavádějí zvýšená 
hygienická opatření. Pomoci jim mohou 
i dezinfekční roboty. O těch, které jsou ur-
čené pro kabiny letadel, píše Petr Liška na 
str. 45 a na str. 50 se dočtete o dezinfekč-
ním robotu na mobilní autonomní plat-
formě MiR – ten je vhodný i do průmys-
lových provozů, kanceláří, obchodů, ná-
dražních hal nebo hotelů. Přiznám se, že 
bych se vůbec nezlobil, kdyby zvýšený dů-
raz na hygienu, třeba právě v podobě dez-
infekce ploch ultrafialovým světlem, zůstal 
např. v hromadné dopravě nebo v hotelích 
zachován trvale.

Jak se uvádí v již zmíněné analýze, krize 
je období, kdy začíná růst. Je to příležitost 
ke změnám, k nimž by jinak firmy a jejich 
vlastníci nenašli odvahu. Začíná ne cesta 
zpět, ale ke stavu, který se označuje jako 
„nově normální“, new normal.

Jen bych si dovolil upozornit, že všech-
ny změny nemusí být jen k lepšímu. Nestačí 
růst pouze očekávat, je třeba na něm praco-
vat. A právě proto téma restartu ekonomi-
ky předčasné není. Čeká nás obnova, čeká 
nás restart, ale čeká nás také hodně práce 
a hodně učení se novým věcem. A vlastně 
nečeká, již teď je třeba začít. Časopis Auto-
ma je nástrojem, který vám pomůže se v na-
stávajících změnách orientovat.

Petr Bartošík, šéfredaktor

úvodník

NA TITULNÍ STRANĚ
Koláž vytvořená z vybraných propagačních materiálů firmy SIDAT (Systémová 
Integrace a Dodávky Automatizační Techniky) je připomínkou 30. výročí jejího 
úspěšného působení na domácím trhu i v zahraničí. Společnost SIDAT, která je 
čtenářům časopisu Automa známa i z mnoha dřívějších odborných příspěvků, se 
dnes může pyšnit realizacemi pro výrobní provozy více než 300 zákazníků převážně 
z oblasti potravinářství, výroby stavebních hmot, z chemického a farmaceutického 
průmyslu, z oblasti strojírenské výroby a zpracovatelského průmyslu, z automobilového 
průmyslu a z oboru čištění odpadních vod. Celkem jde o přibližně 3 000 kompletních 
a integračních projektů automatizace, výrobní informatiky a P4.0. Mnohé z nich 
představují naprostou špičku v oboru, a to i v mezinárodním kontextu.
Více o firmě SIDAT, o její dceřiné firmě SIDAT Digital i o propagačních materiálech 
uvedených v inzerátu naleznou zájemci na www.sidat.cz a www.sidatdigital.sk.

SIDAT, spol. s r. o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
tel.: +420 257 187 911
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Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) sestavil desatero opatření pro obnovu a 
posílení dlouhodobého růstu české ekonomiky. Dne 29. července tento plán 
zástupci Svazu průmyslu předali premiérovi Andreji Babišovi a vyzvali ho, aby 
vláda mj. podpořila firemní a veřejné investice, stimulovala inovace a urychlila 
digitální transformaci firem a státu. Opatření proti koronaviru připravila českou 
ekonomiku o část dlouhodobého výkonu. Analytici SP ČR tvrdí, že zejména 
v některých službách bude ekonomická aktivita ještě dlouho nižší než před 
koronavirovou krizí, a odhadují snížení dlouhodobého růstu v řádu několika 
desetin procentních bodů ročně, a to po dobu až deseti let.

O automatizaci a robotizaci v době koronaviru ..................................................12

V dubnovém čísle časopisu Automa 
jsme psali o lince pro optimalizaci 
výroby filtrů určených pro respirátory 
v podniku Sigma VVÚ v Lutíně. 
Firma FANUC byla generálním 
partnerem tohoto projektu. Nyní 
jsem se dozvěděl, že linka už v Lutíně 
není. V tomto rozhovoru jsme 
se věnovali důvodům, proč byla 
linka rozmontována a odvezena, 
ale také tomu, jak firma FANUC 
přežila období jarních opatření 
proti koronaviru a co podle ní 
přinese současný „nově normální“ 

stav. Hovořil jsem s Ing. Danielem Havlíčkem, vedoucím marketingu, a Ing. Jiřím 
Bažatou, deputy sales manažerem firmy FANUC Czech, s. r. o.
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