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Portrét firmy 

 

 

 

Poslání - bezpečnost 

Kompletní řešení pro bezpečnou automatizaci  

 

Rychleji, pružněji, bezpečněji – to jsou cíle automatizace strojů a 

zařízení ve všech oborech. To samozřejmě klade nové 

požadavky na výrobní systémy. Jako poskytovatel komplexních 

systémů nabízí firma Pilz, jejíž jméno se na celém světě stalo 

synonymem pro bezpečnost člověka, strojů a životního 

prostředí, řešení automatizace pro všechna průmyslová odvětví. 

 

Klíčem k úspěchu byla od samého počátku inovace. Sklářská firma 

založená v roce 1948 v Esslingen na výrobu lékařských technických 

přístrojů se v 60. letech zaměřila na výrobu elektronických kontrolních 

a monitorovacích přístrojů a paměťově programovatelných řídicích 

jednotek. Od tohoto okamžiku tradiční rodinná firma neustále zvyšuje 

laťku v oblasti bezpečné automatizace. Roku 1968 například prvním 

dvouručním ovládacím relé, roku 1987 prvním spínacím modulem pro 

nouzové vypínání PNOZ (Pilz-NOT-AUS-Zwangsgeführt) –v té době 

ještě neobvyklý název pro neobvyklý produkt. V krátké době se však 

PNOZ stal nejčastěji instalovaným bezpečnostním spínacím 

zařízením na celém světě. V roce 1997 přišel bezpečný a otevřený 

sběrnicový systém SafetyBUS p pro decentralizované propojení 

strojů a zařízení, od roku 2002 si uživatelé mohli konfigurovatelným 

řídicím systémem PNOZmulti poprvé nakonfigurovat potřebné 

bezpečnostní funkce na počítači namísto dosavadního náročného 

manuálního propojování kabely. K dalším inovacím patří bezpečný 

kamerový systém SafetyEYE pro trojrozměrné monitorování prostoru. 

I ten se může pyšnit světovým prvenstvím.    

Pilz GmbH & Co. KG 
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Poskytovatel komplexních systémů pro bezpečnou automatizaci 

S trvalou myšlenkou na bezpečnost dnes firma nabízí komplexní 

řešení automatizace – inteligentní dokonalé propojení bezpečnosti a 

strojů. Dlouholeté zkušenosti a rozsáhlé vědomosti z oboru 

bezpečnostní techniky jsou aplikovány na požadavky obecného řízení 

strojů a zařízení. Výsledným užitkem pro zákazníky jsou komplexní 

řešení automatizace přímo na míru.  

 

Automatizační systém PSS 4000, který se na trhu objevil v roce 2009, 

je praktickým a konkrétním řešením pro všechny otázky 

automatizace. Automatizační systém, který naplňuje myšlenku 

projektu Průmysl 4.0, provází uživatele procesem inženýringu od 

počátku až do konce. 

 

K paletě produktů patří i senzorika, elektronické monitorovací 

přístroje, bezpečnostní spínací moduly, konfigurovatelné řídicí 

systémy, systémy pro průmyslovou komunikaci, řešení automatizace 

s funkcí kontroly pohybu a názorné vizualizace a ovládací terminály. 

 

Systémová řešení Pilz se uplatňují ve všech oborech výroby strojů a 

zařízení stejně jako například v automobilovém, potravinářském i 

dřevařském průmyslu. Produkty špičkové technologie jsou zárukou 

toho, že transportní pásy na letištích spolehlivě přepraví všechna 

zavadla, divadelní kulisy se plynule pohybují a lanovky nebo horské 

dráhy poskytnou milovníkům dobrodružství bezpečný adrenalin. 

 

Pro firmu Pilz je bezpečnost více než produkt. Proto nabízí zájemcům 

své dlouholeté know-how i v podobě rozsáhlých služeb. Spolu s 

poradenstvím a inženýrskými službami poskytuje Pilz zákazníkům 

transparentní a kompetentní servis – od bezpečnostního prověření 

strojního parku přes analýzu rizik až pro integraci systému a 

verifikaci. Nabídku doplňují školení o produktech a semináře na téma 
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bezpečnost strojů. Společně s TÜV NORD vytvořila firma Pilz v roce 

2013 mezinárodní školicí program CMSE - Certified Machinery 

Safety Expert, první standard pro mezinárodní certifikované 

vzdělávání v oblasti bezpečnosti strojů. 

 

Rodinná firma jako celosvětově uznávaná značka 

Renate Pilz vstoupila do firmy roku 1975 po smrti svého manžela. 

„Chtěla jsem pokračovat ve vizi mého muže – vytvořit firmu s 

mezinárodní působností, odpovědnou vůči svým zaměstnancům a 

zákazníkům a jednou ji jako společné životní dílo předat našim 

dětem”, říká předsedkyně představenstva firmy Pilz. Na konci roku 

2017 Renate Pilz předala vedení dceři Susanne Kunschert a syn 

Thomas Pilz, oba řídící partneři. Značka Pilz je v současné době 

jednou z předních světových průmyslových značek. 

 

V roce 2008 firma rozšířila své kmenové sídlo: v Ostfildern-Nellingen 

bylo vybudováno technologické centrum pojmenované po Peteru 

Pilzovi, do kterého je dnes soustředěn vývoj. Původní firemní areál v 

Ostfildern u Stuttgartu byl v roce 2011 ztrojnásoben, v roce 2015 bylo 

slavnostně otevřeno Výrobní a logistické centrum Petera Pilze a 

vznikl ucelený Pilz Campus. 

 

Know-how a potěšení z inovací 

Firma Pilz své produkty často vyvíjí společně se zákazníky nebo z 

jejich podnětu. “Prvořadou úlohou našeho výzkumného a vývojového 

oddělení je vytvářet produkty odpovídající potřebám zákazníků a trhu. 

Blízký vztah se zákazníky a inovace jsou dvě strany jedné mince a 

vzájemně se podmiňují. Proto spolupracujeme jak se zákazníky, tak i 

univerzitami a schvalovacími úřady. Proto se nám daří přinášet na trh 

inovativní produkty a posunovat hranice”, vysvětluje Thomas Pilz.   

 

V roce 2010 povolala spolková vláda Susanne Kunschert do 

výzkumné unie. V tomto ústředním inovativním politickém 
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poradenském grémiu spolkové vlády firma Pilz výrazně přispěla k 

vypracování projektu budoucnosti Industrie 4.0. Pilz se i v dalších 

grémiích jako je Allianz Industrie 4.0 spolkové země Bádensko-

Württembersko, výzkumných platformách SmartFactory KL a ve 

výzkumném kampusu Arena 2036 účastní práce na společných 

praktických standardech pro budoucnost průmyslu – vždy s ohledem 

na obě stránky bezpečnosti - Safety a Security. 

 

Bezpečnost i pro životní prostředí 

Bezpečnost pro člověka, stroje a životní prostředí – heslo, které chce 

poskytovatel komplexních řešení v oboru automatizace naplňovat 

nejen formou produktů a řešení, ale i vlastním chováním. Téma 

ochrany životního prostředí je v cílech firmy zakotveno od výroby 

energeticky úsporných produktů přes výstavbu ekologických budov 

až po práci respektující životní prostředí. “Naše poslání nás zavazuje 

k tomu, abychom zvyšovali bezpečnost lidí a strojů na celém světě”, 

shrnuje Susanne Kunschert jednoduše úlohu své firmy. “Životní 

prostředí, ve kterém pracujeme a žijeme, je toho neoddělitelnou 

součástí.” 

Ze svého kmenového sídla v Ostfildern firma Pilz podporuje svými 42 

dceřinými společnostmi uživatele na celé zeměkouli a nabízí své 

prodejní a inženýrské služby přímo na místě. Více než 2 500 

pracovnic a pracovníků vkládá své znalosti do služeb bezpečné 

automatizace a šíří je na dalších nových trzích. 

 
Kontakt pro novináře 

Martin Kurth    Sabine Karrer 
Firemní a odborný tisk   Odborný a firemní tisk 
Telefon: +49 711 3409-158  Telefon: +49 711 3409-7009 
Fax      : +49 711 3409-9158  Fax:       +49 711 3409-97009 
E-Mail: m.kurth@pilz.de   E-Mail: s.skaletz-karrer@pilz.de  
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Stručně o firmě Pilz  

Obor: automatizační technika;  

základní kompetence: bezpečná automatizace 

 

Rok založení: 1948 
 
Vedení firmy: Thomas Pilz (výkonný společník),  
Susanne Kunschert (výkonná společnice) 
 

Pracovníci: více než 2.500 po celém světě 
 
Obrat (2018): 345 mil. eur  
 
Dceřiné společnosti a pobočky: 42 na celém světě 
 
Standard kvality: DIN EN ISO 9001:2000 
 
Produkty / systémy 

� konfigurovatelné a programovatelné řídicí systémy 
� bezpečnostní spínací moduly 
� senzorika (bezpečnostní závory a spínače, světelné mříže, 

bezpečné systémy ochranných dveří a kamerové systémy) 
� Motion Control (řídicí systémy, servozesilovače, motory) 
� elektronické monitorovací přístroje 
� systémy pro průmyslovou komunikaci (bezpečné sběrnicové a 

ethernetové systémy) 
� vizualizace a ovládací terminály 
� povelové snímače a hlásiče 
 
Služby 

� poradenství 
� inženýring 
� školení 


