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Vážení čtenáři,

před 15 lety se začala v Japonsku rodit myšlenka vybudování centrálního 
výrobního závodu pro Evropu. Závodu, který svým vynikajícím servisem 
pokryje potřeby zákazníků z celé Evropy, dokonale sladí japonské výrobní 
principy s  lokální kulturou a  dosáhne maximální efektivnosti v  celkově 
zdravém firemním prostředí. 

Česká republika byla zvolena pro svoji pozitivní průmyslovou historii. 

Úroveň průmyslu respektovaného v  celé Evropě již od první republiky, 
mírně utlumeného v letech sedmdesátých a osmdesátých, měla nabídnout 
pracovníky s  vysokým potenciálem.   

Jsem hrdý na tým, který se podařilo okolo našeho projektu sestavit a který 
všechna očekávání nejen plní, ale přidává i něco navíc.  „Úspěch je dosažen 
lidmi, energií, kterou vyzařují, chováním, kterým se prezentují.“

Ing. Vratislav Staněk 
ředitel výrobního závodu

EDITORIAL

Ing.Mag. Robert Angel 
generální ředitel

Výrobní závod Vyškov je důležitým členem globální výrobní sítě, která na 
celém světě poskytuje stabilní a nepřetržité dodávky vysoce kvalitních 
výrobků. V souladu s plánem kontinuity podnikání (BCP) SMC Corporation 
se sortiment a objem produktů vyráběných ve vyškovském závodě rok od 
roku výrazně zvyšuje.  

Je to pro nás vyznamenání i odpovědnost zároveň.

A vyznamenání to je jistě zasloužené, protože již od spuštění výroby před 
10  roky závod Vyškov vykazuje skvělé výsledky, vysokou produktivitu 
a  kvalitu výroby s mnoha úspěšnými projekty pro zvýšení efektivity a hos-
podárnosti.

To by nebylo možné bez profesionality a osobního nasazení každého člena 
týmu.

Naše odpovědnost směřuje do všech stran. Snažíme se plnit a pokud 
to je možné, tak i překonat cíle a požadavky našich majitelů, zákazníků a 
samozřejmě našich zaměstnanců. 

Je to i naše odpovědnost pro udržitelný rozvoj, který zajistí pokrytí našich 
potřeb aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat 
své vlastní potřeby.

Chtěl bych vyjádřit upřímné poděkování a uznání všem zaměstnancům 
výrobního závodu SMC Vyškov - od historicky prvního zaměstnance pana 
Vratislava Staňka, jenž svým vedením dovedl výrobní závod k dnešnímu 
úspěchu, přes všechny vysoce kvalifikované a oddané členy týmu, kteří se 
v průběhu let s maximálním úsilím zapojili do práce v obrobně, na montáži, 
v odděleních kvality, logistiky, engineeringu a administrativě.

Pokračujte prosím v této úspěšné cestě ku prospěchu všech!

Výrobní závod SMC Vyškov, 10. výročí 
© 2021, SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

smc-industrial-automation-cz,  www.smc.cz

2 3



OBSAH

SMC VYŠKOV
CENTRÁLNÍ VÝROBNÍ ZÁVOD PRO EVROPSKÉ POŽADAVKY

O SMC

SMC v Evropě 6
SMC v České republice 7
Program strategického partnerství 27
Udržitelný management emisí CO2 28
Plán kontinuity podnikání 31
Kontakty 42

SMC Vyškov

Vývoj závodu 8 - 9
Obrobna 10
Automatizace výroby 11
Montáž, lean manufacturing 12 - 13
Engineering 14 - 15
Zlepšování pracovního prostředí 16 -17
Digitalizace výroby 18 - 19
Péče o zaměstnance 20 - 21
Sport nás baví 24
Naši kolegové osobně 25
Podpora vzdělávání 32 - 33
Charitativní projekty 40 - 41

Inovativní řešení SMC

Průmyslové aplikace SMC - QR galerie 26
Zařízení pro regulaci teploty médií 29
Elektrické pohony SMC 30
Řada AC-D, nové jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu 34 -35
Bezdrátová komunikace s SMC 36 - 37
SMC v laboratořích a čistých prostorech 38-39

4 5



POMÁHÁME PLNIT 
VAŠE VIZE

Ex
pe

rt
ise

Pa
ss

io
n

Au
to

m
at

io
n

EXPERTISE
PASSION

AUTOMATION

SMC V ČESKÉ REPUBLICE
UŽ TŘI DESETILETÍ SE STARÁME O VAŠE POTŘEBY

KDEKOLIV SE NACHÁZÍTE
JSME TAM S VÁMI

GLOBÁLNÍ PARTNER
VÍCE NEŽ 60 LET PO VAŠEM BOKU

JSME SMC
SPOLEČNOST S VÁŠNÍ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI

Společnost SMC, světový lídr s vášní pro průmyslovou automatizaci, byla založena 
v roce 1959 v hlavním městě Japonska Tokiu. Již více než 60 let jsme vám nápomocni 
při řešení vašich problémů. Naším závazkem je vyvíjet ty nejlepší produkty nejen pro 
dnešní generaci, ale i pro tu budoucí.

Naše pobočky naleznete v  32 zemích Evropy. Vyškovský výrobní závod společně 
s  evropskými technickými centry v  Německu a  Spojeném království a  centrálním 
skladem v Antverpách tvoří páteř našich výrobních a logistických aktivit v Evropě.

34 výrobních závodů 
po celém světě

5 technických center

Evropské technické centrum UK

Evropský centrální sklad BE

Evropské technické centrum DE

Evropský hlavní výrobní závod  CZ

82 zemí

SMC V EVROPĚ

Yoshiyuki Takada zakládá 
společnost Sintered Metal 
Corporation (SMC) v Tokiu

Zahájení mezinárodní 
expanze, první pobočka 
v  Austrálii

1959

1967

Expanze SMC do Evropy, 
Ameriky a dalších zemí 
v Asii

Rozvoj společnosti, strmý 
nárůst produktových řad

70. léta

80. léta

Vstup SMC na tokijskou 
burzu

Expanze do zemí střední 
a východní Evropy, vznik 
skupiny SMC CEE - Cent-
ral and Eastern Europe

1987

90. léta

SMC přichází do tehdejší-
ho Československa; 1995 
vznik SMC Industrial Au-
tomation CZ s.r.o.; 1999 
dokončení centrály v Brně

Založení SMC Slovensko, 
SMC Slovinsko, skupina 
SMC CEE v 5 zemích (AT, 
CZ, HU, SI, SK)   

1992

1997

Otevření výrobního 
závodu ve Vyškově, 
SMC v žebříčku FORBES 
TOP 100 inovativních 
společností

Výstavba druhé haly ve 
Vyškově

2011

2015

Bezdrátové komunikační 
jednotky pro ventilové 
bloky, první na světě

Skupina SMC CEE ve 
12 zemích, dokončení 
rozšíření areálu v centrále 
skupiny v Rakousku

2018

2021

Historie společnosti SMC v  České republice, respektive v  tehdejším Českoslo-
vensku,  začíná již v  roce 1992. O  tři roky později došlo k  založení společnosti 
SMC  Industrial  Automation  CZ s.r.o. se sídlem v  Brně. Zároveň začala výstavba 
centrály společnosti v Brně na Hudcově ulici. Stavba byla dokončena v roce 1999.

Do nové budovy jsme se symbolicky přestěhovali 17. listopadu 1999, tedy přesně 
10  let od sametové revoluce. Od té doby se na adrese Hudcova ulice 2934/78a, 
Brno kromě sídla společnosti nachází také centrála obchodní složky společnosti 

SMC. Jejím cílem je dodávka produktů SMC zákazníkům v České republice a také 
komplexní obchodní a technická podpora. 

Více než 70 obchodních zástupců, aplikačních techniků, projektových manažerů 
a specialistů oddělení Engineering & Design společně usiluje o spokojenost všech 
našich zákazníků. Nabízejí řešení a pracují na společných projektech, jejichž cílem je 
dosažení konkurenční výhody našich zákazníků pomocí inovativních produktů SMC 
s důrazem na vysokou efektivitu, udržitelnost a ochranu životního prostředí.  
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Výrobní hala společnosti SMC byla dostavěna 
již v  roce 2010. Z  důvodu příprav byla 
výroba oficiálně spuštěna o  rok později, kdy 
v  areálu vyškovského závodu pracovalo 
přibližně 20 zaměstnanců. První objednávka 
byla expedována do Spojeného království 
v prosinci 2011.

Otevření haly a zahájení výroby

2011

Japonské vedení společnosti nám svěřilo 
výrobu ventilových bloků (řada SY). Část výroby 
byla úspěšně přesunuta z Japonska. Zaškolení 
našich zaměstnanců odpovědných za montáž 
proběhlo přímo v Japonsku.

Ventilové bloky

2014

Z  důvodu přesouvání stále více projektů 
z  Japonska byly kapacitní prostory první haly 
nedostačující, proto byla vybudována druhá 
výrobní hala. Vyškovský závod byl oficiálně 
jmenován evropským centrálním závodem 
k zajištění vyšší podpory a kratší dodací doby. 
Zavedením standardizované výroby byly 
splněny podmínky k  získání certifikace ISO 
9001 a 14001.

Otevření druhé haly a certifikace ISO

2015

Jako první závod mimo Asii jsme obdrželi 
oprávnění pro výrobu elektrických pohonů 
řady LE. U námi vyráběných řad nabízíme také 
možnost pozáručních oprav. V  roce 2018 se 
výroba rozšířila o  vakuové přísavky řady ZP3. 
Tyto produkty se vyrábějí na naší první plně 
digitalizované výrobní lince.

2017-2018
Nový showroom a  certifikace „Firma pro 
zdraví“

2019-2020

Výrobní program se rozšiřuje o výrobu jednotek 
úpravy stlačeného vzduchu nové řady AC-D.  
Druhou zásadní řadou je spuštění výroby tzv. 
chillerů neboli zařízení pro regulaci teploty 
médií.

V  rámci strategie „Business Continuity Plan“ 
se SMC Vyškov zařazuje mezi klíčové výrobní 
závody SMC na globální úrovni. 

Nové produktové řady, SMC Vyškov se 
stává jedním z klíčových globálních závodů

2021

Z důvodu velkého  návštěvnického zájmu byl 
vybudován nový showroom s  kompletním 
zázemím a  výstavou našich produktů. Jelikož 
aktivně podporujeme zdraví našich zaměst-
nanců, získali jsme ocenění Firma pro zdraví. 
V  březnu tohoto roku jsme překonali hranici 
100 000 vyexpedovaných produktů za měsíc.

Elektrické pohony a vakuové přísavky

VÝROBNÍ ZÁVOD VYŠKOV
STRATEGICKÝ PRVEK PRO CELOSVĚTOVOU VÝROBU

Základní myšlenkou společnosti SMC je neustále se zlepšovat, proto klademe velký důraz na neustálý vývoj. 
Naše společnost patří v  globálním měřítku k  nejinovativnějším společnostem světa. Rozšiřujeme výrobu, 
implementujeme nové poznatky do procesů a poskytujeme zaměstnancům jistotu silné nadnárodní společ-
nosti. V současné době se primárně snažíme orientovat a cílit na evropský trh. 
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Součástí výrobního závodu ve Vyškově je samozřejmě 
také     obrobna, díky které je možné interně vyrábět 
nejen standardní komponenty, ale i ty speciální, přímo 
podle přání zákazníka. Výroba je zaměřena na obrábění 
jednotlivých částí pneumatických prvků, jakými jsou 
například pístní tyče, písty, víka, ventilové poddesky 
a  další. Díky bohatým zkušenostem s  obráběním 
korozivzdorného materiálu, konstrukčních ocelí nebo 
hliníkových slitin je možné vyhovět téměř všem 
požadavkům našich zákazníků.

Vyškovský závod disponuje moderním strojním 
parkem, který je vybaven technologiemi pro soustru-
žení, frézování, řezání, válcování závitů, leštění a mytí na 
CNC strojích v automatickém provozu. Na povrchovou 

úpravu hliníkových součástí anodickou oxidací 
se  využívá speciální výrobní linka, která je schopna 
upravit povrch hliníkových dílců metodou přírodního 
nebo tvrdého eloxování.

Další silnou stránkou vyškovského závodu je schopnost 
řešit návrhy, konstrukci, realizaci a výpočet návratnosti 
vlastních projektů od jednoduchých polohovacích 
přípravků přes úpravy strojů až po návrh vlastních 
zařízení. Díky implementaci těchto vlastních nápadů 
a podnětů přímo z výroby se stávající procesy neustále 
zlepšují. 

S rostoucím objemem výroby klade vyškovský závod 
velký důraz na automatizaci výrobního procesu, je tak 

schopen se přizpůsobit jak kusovým, tak tisícovým 
výrobním dávkám.  S  automatizací pomáhají CNC 
soustruhy s automatickými podavači tyčí a výstupními 
stoly nebo nové pětiosé frézovací centrum DMU 50 
s paletovým manipulačním systémem PH Cell. 

Na neustále rostoucí objem výroby reaguje Vyškov 
formou investic do nových strojních zařízení. Zvýšil 
se také počet vyrobených kusů na jednoho člověka 
za hodinu z  původních 9,54 kusu na současných 
24,5 kusů. Nové technologie a  zvyšování odbornosti 
operátorů pomáhají udržet kvalitu a  dostupnost 
našich výrobků podle potřeb zákazníka.

V  rámci přirozeného rozvoje výrobního závodu jsme 
v  minulosti došli do bodu, kdy jsme čelili novým 
výzvám v  podobě požadavku na automatizaci 
procesu. V  daný moment jsme se rozhodovali, zda 
aplikaci outsourcovat, nebo ji vyřešit sami a vybudovat 
vlastní vývojový tým. Po důkladném zvážení výhod 
i nevýhod obou možností jsme se rozhodli pro druhou 
možnost. Právě tehdy započala naše cesta budování 
potřebných znalostí a  zkušeností, které jsou nutné 
k  řešení náročných a komplexních aplikací pro účely 
naší výroby. Díky ochotě společnosti jsme využili 
možnosti vzdělávání a konzultací, které byly hlavně na 
začátku klíčové. Bez této výhody je dosažení úspěchů 
v automatizaci velmi složité.

Na začátku byla pro nás velmi dobrou výhodou 
znalost jednoúčelových strojů pro výrobu produktů 
od mateřské společnosti SMC JP. Nejen tato zkušenost 
nám pomohla při vytváření metodiky návrhu, kterou 
jsme postupem času rozvíjeli a nyní je z ní poměrně 
silný nástroj pro vývoj větších strojních zařízení. Díky 
tomu, že naším jediným zákazníkem je naše výroba, 
jsme si mohli dovolit několik konstrukčních celků stan-
dardizovat. 

V  poslední době se snažíme o  kombinaci agilního 
a standardního projektového řízení, která přináší větší 
flexibilitu v rámci návrhu zařízení. Poptávka po vývoji 
nových zařízení je stále větší, a  to hlavně ze dvou 

důvodů: za prvé to je neustálé rozšiřování výrobního 
portfolia ve výrobním závodě a  za druhé velký 
potenciál na automatizaci ve výrobě, která vychází 
z podrobných analýz výrobních procesů, kde hlavním 
ukazatelem je nejen finanční návratnost, ale také 
ergonomie pracovišť. Z tohoto důvodu je nutná velmi 
úzká spolupráce s  procesním týmem. Do dnešního 
dne máme za sebou několik úspěšných projektů využí-
vaných v našem výrobním závodě. Mimo tyto projekty 
jsme vyvinuli i  komplexní systém pro monitorování 
strojů ve výrobě. Naměřená data slouží k detailnějším 
výrobním analýzám a následnému zpracování dat. 

Z  původních 9 strojů jsme rozšířili 
strojový park obrobny na současných       
92 strojů. I  díky těmto novým strojům 
jsme produktivitu posunuli z  počá-
tečních 17 % na současných 110 % 
a efektivitu výroby z 12 % na 79 %.

Za 4 roky vývoje strojních zařízení se nám 
podařilo zrealizovat 14 typů zařízení nebo 
strojů. Některé typy i ve větším množství.

Postupem času se nám podařilo zkrátit 
průměrný čas potřebný k  vývoji jednoho 
strojního zařízení až o 50 %. Největší vliv na 
to mají získané zkušenosti i lepší metodika 
návrhu. 

OBROBNA
OD STANDARDNÍCH PRODUKTŮ PO SPECIÁLNÍ ZÁKAZNICKÁ ŘEŠENÍ

AUTOMATIZACE
KOMBINACE AGILNÍHO A STANDARDNÍHO PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
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MONTÁŽ 
A LEAN MANUFACTURING

Pro vyškovský závod je nutné udržovat pozitivní trend 
produktivity a  efektivity. Proto se neustále zaměřujeme na 
optimalizaci výrobních časů při dodržení ergonomických 
principů a zachování vysokého standardu kvality.

Vyškovský závod se v  rámci optimalizace a  zlepšování 
výroby zaměřuje na použití metod štíhlé výroby. S pomocí 
procesního týmu provádíme neustálé zlepšování od 
drobných úprav jednotlivých pracovišť až po komplexní 
a rozsáhlé úpravy procesů. 

Vyškovské výrobní portfolio je obšírné a  každý zákazník 
si může vybrat z  různých konfigurací produktů. Na tyto 
požadavky musí být výrobní linky připraveny, což obnáší 
použití velkého množství přípravků. Jelikož se snažíme našim 
operátorům práci maximálně zjednodušit, přehlednost 

a rychlá dostupnost těchto přípravků je klíčová. 

V  současnosti je každý desátý vyrobený produkt tzv. 
speciální produkt, tedy navržený podle individuálních 
potřeb zákazníka, který má také často specifické požadavky 
na montáž. Což nás historicky vedlo k  vytvoření týmu 
zaměřeného na tvorbu vlastních přípravků a  jednoúče-
lových strojů, které jsou nezbytné pro výrobu speciálních 
produktů či pro montáž produktových řad během procesu 
jejich zavádění, jako je např. zařízení pro tvorbu záseků 
na otvorech jehel vzduchového tlumení. Díky tomu mají 
provedené záseky všech válců stejné parametry. 

Dále můžeme zmínit zařízení pro automatizované měření 
zdvihu a tzv. H-dimenze1 (viz foto), kterým jsme vybavili auto-
matický test pneumatických válců na CQ lince. Toto zařízení 
nahrazuje původní ruční měření rozměrů pravítkem, čímž 
se zamezuje lidské chybě při měření a  snižuje se výrobní 
čas. Změřené rozměry jsou automaticky kontrolovány 
programem a  ukládány do  databáze. V  případě rozměru 
mimo toleranci je operátor upozorněn. 

1 H-dimenze - interní označení pro délku viditelné části pístnice 

pneumatikého válce v zasunutém stavu
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ENGINEERING VYŠKOV
PODPORA VÝROBY, DIGITALIZACE A INOVACE

Držíme se hesla „Zákazník na prvním místě“. Proto 
řešíme všechny požadavky v  co nejkratším termínu. 
Jednotlivá specifika zpracovává tým produktových 
a  procesních inženýrů, kteří mají všeobecný přehled 
o vyrobitelných produktech a jsou připraveni okamžitě 
reagovat. Abychom zaručili nadstandardní zákaznický 
servis, efektivitu a  transparentnost, od roku 2019 
využíváme komunikační nástroj ZenDesk.  

Denně na základě dokumentace z  Japonska a  od 
našich kolegů ze všech poboček SMC v Evropě i mimo 
ni zpracováváme kompletní podklady pro výrobu, 
od interních instrukcí přes kusovníky až po distribuci 
dokumentace. Jen v  roce 2020 jsme takto zpracovali 
výrobní dokumentaci pro dalších 24 000 nových 
variant produktů ve stávajících i nových řadách, které 
byly dodány našim zákazníkům.

Abychom zefektivnili a zrychlili procesy, vydáváme se 
cestou digitalizace. Podle našeho plánu nenajdete od 
roku 2022 na montážních linkách papírovou instrukci, 
ale už jen digitalizované instrukce přístupné přes tablet 
či monitor. Tento trend je se zvyšujícími se požadavky 
jediným udržitelným řešením.  

Na základě požadavků evropského trhu vyškovský 
závod neustále rozšiřuje produkci o nové výrobní řady. 
Od rozjezdu výroby po dnešní den jsme ve Vyškově 
zavedli již 24 výrobních řad a další neustále připravu-
jeme. V roce  2021 jsme naše výrobní portfolio rozšířili 
o nové čtyři řady. 

Stejné je to i  u  speciálních produktů. Jako speciální 
produkty označujeme produkty mimo naše standardní 
katalogové portfolio. Jsou to produkty navržené pro 
konkrétní aplikace našich zákazníků. Jejich počet také 
rok od roku neustále navyšujeme. V  roce 2015 jsme 
v  průměru vyráběli 3 000 speciálních válců měsíčně, 
nyní je to již 12 000. Nad rámec kompletně zavedených 
řad také často nabízíme možnost výroby speciálních 
produktů vycházejících z  jiných řad, které nejsou 
v  našem standardním katalogovém portfoliu, avšak 
technologické možnosti nám umožňují jejich výrobu.

Úprava stlačeného vzduchu           Pneumatické pohony           Elektrické pohony            Ventilové bloky           Vakuové přísavky           Zařízení pro regulaci teploty médií 

MADE IN CZECH REPUBLIC
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ERGONOMIE NA PRACOVIŠTI
SNAHA USNADNIT ZAMĚSTNANCŮM ČINNOST

Ergonomie je v poslední době často skloňované slovo, 
každý o  ní slyšel, ale nikdo ji nikdy neviděl. Všichni 
jsme odkázáni na dodavatele zařízení, nebo nástrojů, 
dodavatelé na zpřísňující se normy, které ergonomické 
zásady zohledňují,  čímž k  nám ergonomie proniká 
pozvolna a  někdy v  nesourodé formě. Nemá však 
kontext a  není v  komplexnějším rozsahu účelová. 
V  rámci prohlášení snahy o  zachování ideálních 
podmínek pro kvalitu zaměstnance, o  kterou nám 
všem jde vždy v první řadě, popisujeme, co všechno 
na ni svévolně a pozitivně přispívá, ideálně bez jakých-
koliv vedlejších nákladů. Právě zde vzniká velký omyl, 
jelikož další náklady začnou vznikat, když podnik 
do ergonomie neinvestuje a  následně bez varování 

ztrácí dočasně, nebo trvale, kvalitního a  v  slzách 
a potu školeného člověka. Samozřejmě, takový konec 
nikdo nechce, právě naopak, chceme se ze vzájemné 
spolupráce a přítomnosti ještě dlouho radovat. Proto 
jsme se na tuto oblast zaměřili ve snaze usnadnit našim 
zaměstnancům jejich pracovní činnost na maximální 
možnou úroveň. 

Pokud máme rozdělit aktivity vedoucí ke snižování 
psychofyzické zátěže, kterými jsme prošli a  stále 
procházíme, bude to zejména:

ZBYTEČNĚ SE NENACHODIT

Uspořádání pracoviště tak, aby nedocházelo ke 

zbytečným pohybům. K  tomu nám slouží analýzy 
výrobních procesů pomocí aplikace AViX. Proces se 
rozdělí na časové úseky, kterým se přiřadí status – 
pracovní pohyb, čekání, plýtvání a  následuje série 
opatření k  nápravě. Také vyvíjíme software, který je 
schopen analyzovat prvky pro zakázku, jejich pozici 
a  najít uživateli nejlepší možnou trasu. Jsme také 
schopni bez dodatečných nákladů přeorganizovat 
rozložení pracovišť tak, aby vyhovovalo aktuálnímu 
procesu i  obsluze. V  neposlední řadě využíváme 
tzv.  dynamické lokace umožňující vložit materiál 
prakticky na kterékoliv dostupné místo v regále (těžší 
na střed, lehčí nahoru nebo dolů) a optimalizovat tím 
aktuální výrobní proces.   

PŘIZPŮSOBENÍ SE MALÝM I VELKÝM

Při montáži našich výrobků samozřejmě občas 
bojujeme s našimi individuálními parametry ve světě 
univerzálního nastavení. Pokud měříte dva metry, 
nebo roztomilých metr padesát, tak buď na stůl 
neuvidíte nebo budete pracovat v uctivém úklonu. 
Nemluvě o poskakování za účelem odběru materiálu 
ze vzdálené poličky. 

Proto jsme aplikovali systém rozšířené reality CERAA, 
která vám řekne, jaká je pro konkrétního člověka, 
ať už při práci stojí, nebo sedí, ideální výška stolu, 
vzdálenost k  zásobníkům s  montážními díly, rovin 
poliček, vypínačů. V  našem závodu využíváme 
elektrické zvedací stoly, které v kombinaci s aplikací 
CERAA umožňují na pracovištích s výrazným rozdílem 
tělesné výšky přizpůsobit pracoviště individuálním 
potřebám.

Samozřejmostí pro nás bylo investovat do zvedacích 
plošin a paletových vozíků zabraňujících zbytečnému 
a nezdravému ohýbání při manipulaci s materiálem.
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Společnost SMC začala s  globálním nasazením 
počítačových systémů již před mnoha desetile-
tími. Vzhledem k  rostoucímu počtu výrobních 
i  obchodních poboček po celém světě a  nutnosti 
zachovat kompatibilitu jsme postupem času zjistili, 
že není možné efektivně pracovat s  dostupnými 
daty, natož je vizualizovat. Začali jsme proto vyvíjet 
vlastní aplikace, a to primárně v oddělení IT a v úzké 
spolupráci s kolegy ze všech dalších oddělení.

Vlastní vývoj a  zaměření na řešení konkrétního 
problému a  zkušenosti zadavatelů nám přinesly 
aplikace, které výrazně zvyšují produktivitu 
i  efektivitu práce díky jednoduché a  srozumitelné 
formě distribuce důležitých dat tomu správnému 
adresátovi. Některá vyvinutá řešení jsou velice 
unikátní a byla převzata i pobočkami v zahraničí.

PPS – MONITORING 

Všechny části výroby, skladu, expedice mají přístup 
k  důležitým datům ohledně zakázek: dostupnosti 
materiálu, stavu jejich rozpracovanosti, objemu 
a  požadavkům na jejich dokončení. Unikátní je 

i  systém řízení urgentních zakázek, díky kterému 
jsme schopni vyskladnit díly / vyrobit komponenty, 
smontovat, zabalit a  vyexpedovat prioritní zakázku 
i v horizontu hodin.

INTERNÍ SPRÁVA  

Téměř všechny standardně používané systémy jsou 
u  nás vytvářeny interně a  jsou šité přímo na míru 
uživatelům, kteří s IT kolegy obvykle spolupracují už 
při vývoji aplikace.

MONITORING STAVU STROJŮ 

V  SMC pracujeme s  monitoringem OEE strojů 
ve spolupráci s  poskytovateli zařízení a  softwaru. 
Později jsme si vyvinuli zařízení vlastní, s  rozšíře-
nými funkcemi a  s  vizualizací pomocí vlastních 
„dashboardů“. Toto řešení nám pomohlo snížit 
rostoucí náklady za nakupované převodníky a služby 
a vytvořilo prostor pro neomezené úpravy přizpůso-
bené našim požadavkům. 

Používáme např. čtečku čárových kódů umístěnou 
na prstu uživatele, čímž dochází ke zjednodušené 

a efektivní manipulaci při skenování čárových kódů 
ve skladových procesech. V  interních logistických 
tocích je novou posilou naše první AGV, automatické 
vozítko vedené magnetickou páskou a  systémem 
povelových příkazů, které už dostalo od zaměstnanců 
svoje pracovní jméno „Kevin“. I  u  tohoto externího 
zařízení se nám povedlo ve spolupráci s dodavatelem 
propojení s naším interním IT systémem. Dokážeme 
tak ze všech počítačů a  tabletů zjistit, kde se Kevin 
nachází, kam pojede pro hotové výrobky, aktuální stav 
baterie atd. 

Velice silnou iniciativou i v rámci korporace je využití 
dvou směn, v průběhu kterých se v závodě nepracuje. 
Stroje ale po tuto dobu mohou za určitých podmínek 
vyrábět bez obsluhy a to dramaticky snižuje náklady 
na výrobu. Veliké množství zlepšovacích návrhů je 
spojeno právě s maximalizací této délky. Drtivá většina 
všeho, na co jsme hrdí, vyšla z nápadů našich zaměst-
nanců. A díky tomu, že nápady jsou neúnavně reali-
zovány, má každý zaměstnanec možnost nejen něco 
vymyslet, ale i  velkou šanci vidět, jak je jeho nápad 
realizován.

DIGITALIZACE A VIZUALIZACE 
KOMPATIBILITA PO CELÉM SVĚTĚ

CO NEJKRATŠÍ CESTOU

Pro zaměstnance v našich skladech je vzhledem k jejich velké rozloze a množství 
typů komponentů náročné obejít potřebné lokace pro každou jednu ze stovek 
denně připravovaných zakázek. Náš systém umožňuje za pomoci tabletu efektivní 
přípravu cesty pro vyskladnění několika zakázek najednou s  nutností navštívit 
každou lokaci pouze jedinkrát . 

Aplikace přes tablet instruuje operátora tak, aby pracoval co nejefektivněji, 
a  zároveň je vizualizace posílena chytrým osvětlením navádějícím do správné 
uličky. Využití chytrého osvětlení navazuje i na úsporu energie, kdy je osvětlena 
pouze požadovaná část skladu.
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Japonské vedení je přesvědčeno o tom, že odpočatý 
člověk pracuje daleko lépe, rychleji a  kvalitněji 
než člověk s  nepravidelným režimem, proto byl 
ve vyškovském výrobním závodě zaveden jed-
nosměnný provoz. Je to jen jeden z  příkladů toho, 
jakou péči a starostlivost věnuje SMC svým zaměst-
nancům. Za 10 let působení se nám naším přístupem 
povedlo vybudovat jedinečnou firemní kulturu, 
která je výjimečná oproti jiným výrobním firmám.  

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH 

V  dnešní době je velice důležité dbát i  na fyzické 
zdraví zaměstnanců. To si uvědomujeme a intenzivně 
se problematice věnujeme. Zaměstnanci se mohou 
protáhnout či si zaposilovat na nově vybudovaném 
workoutovém hřišti.

PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ

Máme i  certifikovaného lektora, který 
se zaměstnanci cvičí podle metody DNS 
(dynamická neuromuskulární stabilizace).  
Cvičení probíhá během pracovní doby 
a  podporuje správné držení těla, zdravé 
dýchání, a  tím následně odbourává mnohé 
zdravotní problémy.

PRÁCE MUSÍ NABÍZET I ODPOČINEK  

Chceme, aby se zaměstnanci během pracovní doby cítili příjemně. Proto jsme 
vybudovali moderní odpočinkové místnosti, kde mohou trávit přestávky 
a občerstvit se kávou, čajem či ovocem. 

LÁSKA PROCHÁZÍ ŽALUDKEM

Obědy nedovážíme, obědy si tady vaříme. Stravování probíhá v naší jídelně, 
kde nám vaří tým kuchařů, které jsme si najali. Jednou za měsíc pořádáme 
speciální gastroakce (řízkobraní, zvěřinové menu, zabijáčkové hody, …) 
třešničkou na dortu je točená zmrzlina.
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PRODUKTY SMC
12 000 PRVKŮ S VÍCE NEŽ 700 000 VARIANTAMI

PNEUMATICKÉ A ELEKTRICKÉ POHONY *

ÚPRAVA STLAČENÉHO VZDUCHU *

ATEX PRODUKTY

PRODUKTY DO ČISTÝCH PROSTŘEDÍ

VENTILOVÁ TECHNIKA *

PRODUKTY PRO FLUIDNÍ TECHNIKU *

ZAŘÍZENÍ PRO REGULACI TEPLOTY MÉDIÍ *

PRODUKTY PRO VAKUUM *

SNÍMAČE, INTELIGENTNÍ SNÍMAČE

ODSTRANĚNÍ STATICKÉHO NÁBOJE

* VÝROBA VYŠKOV, VYBRANÉ ŘADY
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Přátelskou atmosféru a týmového ducha udržujeme během firemních akcí, které jsou velmi oblíbené. Zaměstnanci se mohou utkat v bowlingovém, šipkovém či futsalovém 
turnaji, zacvičit si během sportovních odpolední, virtuálně porovnat svoji fyzičku s ostatními kolegy z SMC CEE v našem online “Shoketsu týmu” na aplikaci Strava.com, 
zdolat v  rámci turistického kroužku hřeben Radhoště se sochou Radegasta, protančit střevíce během letní noci a závěr roku oslavit tradičním vánočním večírkem.

SPOLU ZVLÁDNEME COKOLIV
MÁME SPORTOVNÍHO DUCHA

Společnost SMC je spojena s  mým životem díky 
mému otci takřka od dětství. Tehdy bylo sídlo v  IBC 
centru v Brně a nová budova v Brně – Králově Poli se 
teprve rýsovala. V 16 letech jsem začal více poznávat 
společnost, portfolio výrobků a firemní kulturu. To vše 
díky brigádám, školním praxím a výpomoci ve skladu 
a  administrativě. Po tuto dobu jsem často slýchal 
o plánech výstavby nového výrobního závodu. V roce 
2015 jsem se dozvěděl o nové pozici a neváhal jsem 
tuto příležitost využít. Osud tomu tak chtěl a i já se stal 
součástí SMC komunity. 

V listopadu 2021 tomu je již 6 let, co jsem zaměstnán 
ve strategickém nákupu. Za tuto příležitost jsem 
nesmírně vděčný, ve firmě funguje perfektní kolektiv, 
nálada a  sladěné smýšlení. Tím je zaměření na 
zákazníka, kvalitu našich výrobků a skvělý zákaznický 
servis. Na vedení společnosti nejvíce oceňuji individu-
ální přístup ke každému zaměstnanci, možnost sebe-
rozvoje a reálné zaměření na jeho spokojenost. K tomu 
nespočet benefitů, ze kterých si každý vybere to své. 
Na mé pozici je pro mne důležitý důraz na neustálý 
profesní růst. Každý den je jiný, člověk se musí učit 
novým věcem a neupadne do stereotypu.

Práce ve společnosti SMC je pro mnoho z nás srdeční záležitostí. Jedním z klíčových faktorů, proč tomu tak je, jsou neustálé možnosti seberealizace a osobního růstu, 
spojené s dynamickým rozvojem produktů a inovativních řešení SMC. Není výjimkou, že někteří kolegové spojují s prací v SMC převážnou část svého profesního života 
nebo že synové a dcery následují své rodiče a také pracují v SMC. Takovým příkladem jsou jistě i otec a syn Pavel a Karel Procházkovi, kteří oba spojili svoji pracovní kariéru 
se společností SMC. Otec Pavel pracuje již 24 let v obchodní divizi SMC se sídlem v Brně, syn Karel šestým rokem ve výrobním závodě ve Vyškově. Požádali jsme je, aby nám 
napsali několik slov, proč se tak rozhodli a co je v jejich práci nejvíce motivuje.

Od doby, když jsem v roce 1997 nastupoval 
do společnosti SMC jako prodejní technik 
se zaměstnaneckým osobním číslem č. 4, 
uběhla pěkná řádka let. 

Po zaškolení v Rakousku v SMC Korneuburg 
jsem začínal nabízet a prodávat pneumatické 
prvky současným i potenciálním zákazníkům 
v  rozsahu katalogu C1 a  C3. Celá řada věcí 
se však od té doby do současnosti hodně 
změnila. Původní papírové katalogy nahradily 
katalogy digitální na webových stránkách, 
fax nahradil mail, značně se rozšířil sortiment 
pneumatických i nepneumatických prvků. 

Vlivem posledních událostí s  koronavirem 
se změnila i  komunikace se zákazníkem, 
a  to z  osobních návštěv na telekonference 
a  videokonference. Nicméně nic nenahradí 
osobní kontakt se zákazníkem, na který jsme 
byli zvyklí. 

Byl jsem téměř u  prvopočátků budování 
obchodu firmy v  ČR a  po celou tuto dobu 
vnímám naši společnost SMC jako zdravou 

a se silnou podporou a zázemím, neustálou 
inovací a nabídkou nových prvků pro všechny 
segmenty trhu. 

Moje současná práce je spojená hlavně s elek-
tronickým průmyslem a  Life Science. Vidím 
zde obrovský potenciál využití nejenom stan-
dardních pneumatických prvků, ale hlavně 
procesních prvků pro čisté plyny, kapaliny 
a  chemikálie, vysoké vakuum a  chladicí 
jednotky pro regulaci teploty. Díky této široké 
škále leckdy unikátních výrobků a  znalosti 
našich odborníků patří mezi mé klíčové 
zákazníky mezinárodní firmy působící v elek-
tronickém, polovodičovém a  Life Science 
průmyslu. 

Naše produkty jsou navrhovány v  souladu 
se snižováním emisí oxidu uhličitého, ener-
getické náročnosti a  inovativních řešení, což 
společnost SMC staví do pozice světového 
lídra v  oblasti průmyslové automatizace, 
a  můžeme tím zákazníkům nabídnou           
plnohodnotnou produktovou podporu 
a neustálý vývoj.

Ing. Pavel Procházka 
Sales expert, Electronic & Life Science industry CZ 

SMC Brno

Karel Procházka 
Purchasing specialist 

SMC Vyškov

KARIÉRA V SMC
SLOVY NAŠICH KOLEGŮ PAVLA A KARLA PROCHÁZKOVÝCH
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POMÁHÁME VÁM K ÚSPĚCHU

PROGRAM STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ

Program strategického partnerství je závazek našim zákazníkům poskytovat maximální podporu pro jejich podnikání, sdílet s nimi naše znalosti a zkušenosti, vzájemně 
propojovat výrobce strojů (OEM) a  koncové uživatele, analyzovat hotová řešení s  cílem zvýšit jejich účinnost, vyhledat kritické díly a optimalizovat skladové zásoby 
náhradních dílů. Je to i náš závazek k odpovědnému udržitelnému růstu, zavádění opatření k prevenci změny klimatu a vytváření zdravého, bezpečného a spolehlivě 
fungujícího pracovního prostředí.

PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
MÁME SPECIFICKÁ ŘEŠENÍ PRO VAŠE PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

Různorodost výrobních procesů v průmyslových odvětví - to je důvod, proč má SMC týmy odborníků speci-
alizovaných na specifické požadavky každého průmyslového odvětví. Vyberte si svůj obor a pomocí QR kódu 
přejděte na specializovanou webovou stránku s dalšími informacemi.

ADITIVNÍ VÝROBA AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

BEZPEČNOST STROJŮ EFEKTIVITA ENERGIÍ

ELEKTRONICKÝ PRŮMYSL IO-LINK VÝHODY OD SMC

LIFE SCIENCE OBALOVÝ PRŮMYSL

POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL PRŮMYSL 4.0

PRŮMYSLOVÁ ÚDRŽBA PRVKY PRO OBRÁBĚCÍ STROJE

ŘEŠENÍ PRO GUMÁRENSKÝ PRŮMYSL ROBOTICKÉ APLIKACE

TĚŽEBNÍ PRŮMYSL ÚPRAVA STLAČENÉHO VZDUCHU
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Jako lídr v  oblasti pneumatiky se neustále snažíme 
vyvíjet novější a  ekologičtější řešení, jejichž hlavní 
prioritou je snižování emisí CO2. Jednou z  klíčových 
součástí našeho komplexního přístupu je navrhování 
kompaktních a lehkých výrobků. 

MENŠÍ A LEHČÍ PRVKY

Pro návrh nových pneumatických válců používáme 
pokročilé metody topologické optimalizace, kterými 
jsme schopni optimalizovat jejich objem a hmotnost 
a  zachovat požadované mechanické vlastnosti. 
Výsledkem jsou menší a  lehčí výrobky, které vyžadují 
méně surovin na výrobu a méně času na zpracování. 
Kromě toho samotné výrobky spotřebovávají 
méně energie a  méně energie je potřeba pro jejich 
manipulaci, například pokud jsou umístěné na 
robotech či tzv. XYZ manipulátorech. Všechny tyto 
snahy přispívají ke snížení emisí CO2.

Plně integrovaná technická, výrobní a  obchodní 
oddělení společnosti SMC jsou schopna reagovat na 
potřeby našich zákazníků z celého světa se společným 
cílem hledat nové metody účinné ochrany životního 
prostředí.

EKOLOGICKÁ VÝROBA

Aktivně usilujeme o snížení spotřeby energií. Realizo-
vanými opatřeními ve výrobních procesech v našich 
závodech i  zavedením nových, pro výrobní proces 
šetrnějších prvků se nám od roku 1998 podařilo snížit 
množství emisí CO2 na jednu vyrobenou jednotku 
o celou polovinu. 

EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERGIÍ

Úsilí o  dosažení udržitelného rozvoje životního 
prostředí pro nás nekončí v momentě, kdy jsou naše 
prvky dodány zákazníkům. Svým zákazníkům jsme 
stále nablízku, ukazujeme jim, jak efektivně používat 
své prvky, pořádáme energetické audity a předáváme 
své zkušenosti. Ty jsme shrnuli do základních pěti 
pravidel pro efektivní využívání energií:

Vyrábějte, jen co skutečně spotřebujete
Podrobte vaše náklady na energie kritickému pohledu. 
Je vše, co spotřebujete, opravdu odůvodněné?

Využijte znovu již vyrobené
Různé technologie pro znovuvyužití energie (tepla, 
stlačeného vzduchu atd.)

Monitorujte svou spotřebu energií
Pouze pokud budete vědět, co se děje, můžete 
přijmout účinnou politiku hospodaření energií.

Použijte, jen co je nezbytně nutné
Jak můžete využít energii racionálně ve výrobních 
procesech? Nový pohled na to, jak se věci dělaly 
v minulosti a jak se mohou dělat dnes.

Přemýšlejte o efektivitě
Ten nejdůležitější koncept, který uzavírá 
celou smyčku. Naplňte den za 
dnem efektivním využitím 
vašich energií.

UDRŽITELNÝ MANAGEMENT CO2

EKOLOGICKÁ VÝROBA, PRVKY A EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ENERGIÍ

UDRŽITELNÝ MANAGEMENT CO2 

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?

Výroba válce řady JMB navrženého 
s  ohledem na ekologii výroby produkuje 
o  polovinu méně emisí CO2 než výroba ISO 
válce řady CP96? Přitom technické parametry 
jako síla a zatížení jsou pro oba válce stejné.
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Emise CO2: 50% úspora 

Řada JMB Řada CP96

Válec podle ISO 15552

Objednací kód

Emise CO2

Hmotnost

Objem

Celková délka

JMDBB32-50

2,09 kg  CO2e
320 g

152 cm3

159 mm

CP96SDB32-50C

4,17 kg CO2e
600 g

249 cm3

196 mm

Prvopočátek vývoje zařízení pro regulaci teploty 
médií v SMC byl spojen s polovodičovým průmyslem. 
V tomto průmyslovém odvětví je žádoucí zaměřit se 
na teplotní stabilitu s  vysokou přesností na úrovni           
±0,1 °C. Tento parametr je zachován v rámci portfolia 
kompresorového chlazení a  v  případě technologie 
založené na Peltierových článcích byla tato hranice 
posunuta až na úroveň ±0,01 °C, která je vyžadována 
například v laboratorních aplikacích. 

Zařízení pro regulaci teploty médií jsou důležitou 
součástí našeho produktového portfolia. Jsme 
schopni pokrýt veškeré potřeby zákazníka prostřed-
nictvím jednotek, jejichž výkon se pohybuje od 200 W 
až po 30 kW chladicí kapacity. Nejnovějšími produkty 
jsou zařízení pro regulaci teploty chladicí kapaliny pro 
svařovací aplikace, rozvody chladiva nebo integrovaná 
řešení chladicích zařízení. 

Výroba chladicích jednotek je nově intenzivně při-
pravována i  v  našem výrobním závodě ve Vyškově, 
k jejímu spuštění dojde ještě před koncem roku 2021. 
Jde tak o další důležitý milník v rozvoji našeho závodu 
a  svědčí o schopnosti společnosti SMC nabídnout 
svým zákazníkům rychle to nejlepší řešení.

SMC FLUID CONTROL

V  rámci České republiky a  Slovenska byla pro obory 
průmyslového chlazení a  fluidní techniky vytvořena 
speciální skupina SMC Fluid Control pro projekto-
vou podporu aplikací a  řešení u  našich zákazníků. 
Skupina SMC Fluid Control aktivně spolupracuje nejen 
v  mateřské skupině SMC CEE (Central and Eastern 
Europe – střední a východní Evropa), ale i s ostatními 
pobočkami SMC z celého světa v rámci nadnárodních 
projektů. 

Cílem této skupiny je podpora projektů, které vedou 
ke zlepšení výrobních procesů s důrazem na snížení 
provozních nákladů a  rychlý návrat vynaložených 
investic.

Více informací se dozvíte také na stránkách skupiny 
SMC Fluid Control, které naleznete na adrese:

https://smc-fluidcontrol.cz/

REGULACE TEPLOTY MÉDIÍ S PŘESNOSTÍ AŽ ±0,01 °C
ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉHO, KDO HLEDÁ PRŮMYSLOVÉ CHLAZENÍ
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PLÁN KONTINUITY PODNIKÁNÍ (BCP)
DŮLEŽITÁ ROLE VÝROBNÍHO ZÁVODU VYŠKOV

V  posledních letech jsme zaznamenali nárůst 
přírodních katastrof. Společnost SMC si je vědoma 
své společenské i hospodářské odpovědnosti. Proto 
aktivně přicházíme s  v  našem oboru zcela bez-
konkurenčním Plánem kontinuity podnikání SMC 
Corporation (BCP, z angl. Business Continuity Plan). 
Jeho smyslem je ani v krizových situacích nepřestat 
s dodávkou našich prvků, které mohou být důležité 
například pro potlačení následků katastrof. 

Výrobní závod SMC Vyškov je zařazen mezi tzv. 
klíčové výrobní závody. V  případě náhlých situací 
v  jiných závodech je vyškovský závod připraven 
nahradit chybějící výrobní kapacity. Zároveň 
splňujeme vysoké interní standardy pro zachování 
kontinuity výroby, naše výrobní kapacity a vyráběné 
řady jsou definovány v  souladu s  BCP plánem. 
Průběžně zavádíme a  aktualizujeme bezpečnostní 
technologie, abychom také plně ochránili data 
našich zákazníků.

 OBNOVIT 90 % PRODUKCE DO 2 TÝDNŮ

V  případě nenadálých situací jsme schopni do               
2 týdnů obnovit naše dodávky pomocí následujících 
kroků:

1. V  první fázi pokrytí dodávek z  dostatečných 
skladových zásob v našich logistických centrech.

2. Přesunutí výroby do nezasažených závodů.

3. Zajistit výrobu další výrobní kapacity s  pomocí 
smluvních partnerů.

4. Souběžně s  předchozími body zajistit naše 
zaměstnance a  jejich rodiny, následně zahájit 
obnovu a obměnu poškozeného zařízení.

Všichni pevně věříme, že většina našich plánů 
nebude muset být nikdy aktivována. Přesto jsou tyto 
plány i  ze zkušeností z  Japonska důležité. Protože 
jen tak můžeme veřejně slíbit, že uděláme vše, co je 
v   našich silách, abychom splnili svou hlavní odpo-
vědnost – poskytnout našim zákazníkům produkty, 
které požadují.

Odvětvím, které v  posledních letech prošlo 
mnoha inovacemi a  nárůstem svého uplatnění, je 
polohování pomocí elektrických servomechanismů 
v  kategorii malých až středních zátěží, řádově od 
několika gramů do stovek kilogramů. 

U  společnosti SMC jsou jako elektrické pohony 
označovány nejen samotné elektrické servomotory, 
ale celé sestavy včetně mechanických jednotek pro 
lineární nebo kyvný pohyb a  také pro uchopení 
předmětů. Skloubením více než 60 let zkušeností 
získaných při vývoji pneumatických pohonů spolu 
s  těmi nejnovějšími typy servomotorů vlastního 
vývoje nebo servomotorů předních světových 
výrobců vznikají řešení s velmi zajímavými parametry 
a užitnými vlastnostmi.

ROZSÁHLÉ MOŽNOSTI MANIPULACE

Elektrické pohony jsou již svou podstatou flexibilní 
řešení. Nabízejí nesčetné možnosti uplatnění 
v  zákaznických aplikacích. Vy se rozhodnete, vy 
vyberete, nemusíte se jim ale přizpůsobovat. Ony se 
přizpůsobí vám. 

Polohování v řádech setin milimetrů, plné řízení síly, 
rychlosti a  zrychlení nebo možnost vzájemné syn-
chronizace jsou výhody, které představují elektrické 
pohony. 

SMC nabízí nejširší portfolio elektrických pohonů 
ve výkonové kategorii do 750 W výkonu motorů. 
Současně disponujeme zkušeným týmem speci-
alistů a  souborem on-line podpůrných nástrojů, 
kteří se starají o  to, aby implementace elektrických 
pohonů do strojů našich zákazníků byla stejně 
jednoduchá jako u pneumatických pohonů.

ELEKTRICKÉ POHONY SMC 
POHYB VE VAŠÍ MOCI

Spojené království
Rusko

Německo
Česká republika

Itálie Čína
Indie

Singapur

Japonsko

Vietnam

Korea

Austrálie
Jižní Afrika

USA

Mexiko

Brazílie

Klíčové výrobní
závody

Lokální
výrobní závody

Výrobní závod Vyškov patří mezi klíčové globální 
závody plánu kontinuity podnikání SMC.

Jako komplexní výrobce automatických 
řídicích zařízení se společnost SMC snaží plnit 
své povinnosti v  oblasti dodávek výrobků 
a  udržet si důvěru svých zákazníků tím, že 
přispívá k  udržitelnému růstu a  rozšiřování 
technologických inovací.

Jsme odhodláni zajistit, aby společnost SMC 
byla připravena na jakoukoli mimořádnou 
událost a  aby naše obchodní činnosti 
v  případě takové mimořádné události 
neskončily.

PLÁN KONTINUITY PODNIKÁNÍ SMC

UDĚLÁME VŠE, CO JE V NAŠICH SILÁCH, ABYCHOM 
SPLNILI SVOU HLAVNÍ POVINNOST – POSKYTNOUT 
NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM PRODUKTY, KTERÉ POŽADUJÍ.

ELEKTRICKÉ POHONY Z VYŠKOVA

Do výrobního programu vyškovského závodu patří elektrické šroubové pohony s jezdcem 
LEFS, nebo s pístnicí LEY včetně provedení s externím vedením LEYG, kyvné pohony LER 
nebo pomocná vedení pro víceosé manipulátory LEFG-S. Elektrické pohony mohou být 
vybaveny krokovými motory s  nejnovějšími typy driverů JXC, nebo některé typy také 
v provedení bez motoru pro zástavbu vlastních servomotorů zákazníkem.
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Zakládáme si na spolupráci se studenty, a  to již od 
mateřské školy. Naším zaměřením jsou technické 
střední školy a  univerzity. Pravidelně nabízíme 
studentům vysokých škol dlouhodobou spolupráci 
včetně zajímavých témat pro diplomové práce. 
V  našem závodě organizujeme odborné praxe 
studentům středních škol, kteří si mohou osvojit 
znalosti v oblasti obrábění, montáže a v logistických 
procesech.

ZÁZEMÍ PRO ŠKOLENÍ

Showroom našeho výrobního závodu je zároveň 
vybaven školicími systémy SMC Training. Patří mezi 
ně například výukové panely SMC Pneutrainer pro 
praktické školení pneumatických systémů nebo 
model flexibilní výrobní linky FMS-200, na kterém se 
školí všechny základní obory od údržby systémů až 
po jejich návrh a programování. Nechybí ani systém 
ENS-200 pro školení základních pravidel efektivního 
využívání energie stlačeného vzduchu. 

Veškerá školení jsou odborně vedena našimi apli-
kačními specialisty a  kolegy projektové a  technické 
podpory, kteří mohou čerpat ze své bohaté 
dennodenní praxe a  kontaktu se zákazníky a  jejich 
aplikacemi.  

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ PRO STUDENTY ODBORNÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL

STŘÍBRNÝ PÍST SMC
Jako celosvětový lídr bere společnost SMC podporu celého oboru průmyslové automatizace velmi vážně. Mezi 
naše činnosti patří nejen vývoj školicích systémů pro výuku průmyslové automatizace a aktivní spolupráce se 
studenty na jejich projektech a  odborných praxích. Stejně vážně bereme i  obecnou podporu technického 
vzdělávání a motivaci žáků pro technické obory, protože vytváření kvalitních podmínek pro odborné vzdělání 
nových pracovních sil s důrazem na podporu nejen vysoké úrovně znalostí, ale i vlastní kreativity a motivace jsou 
určujícím faktorem pro budoucnost našeho průmyslu. 

Z tohoto důvodu jsme také hrdými pořadateli soutěže 
„Stříbrný píst SMC“, kterou se snažíme motivovat 
studenty průmyslové automatizace na středních 
školách pro další vzdělávání i nad rámec školních osnov 
a zároveň jim ukázat kouzlo našeho oboru.  Tato soutěž 
je otevřena pro studenty 2. až 4. ročníků středních tech-
nických škol z České republiky a ze Slovenska. Soutěž 
probíhá vždy na jaře a její konání by nebylo možné bez 
zázemí, které máme v našem výrobním závodě. I když 
musely být ročníky 2020 i 2021 kvůli pandemii zrušeny, 
přípravy na  „Stříbrný píst SMC“ nejsou zastaveny a všichni pevně doufáme, že se studenti co nejdříve do Vyškova 
vrátí.

V krátkém čase splnit zadání, umět se rozhodnout, zvolit správnou taktiku, stát si za svým rozhodnutím a za svými 
výsledky, to jsou základní principy „Stříbrného pístu SMC“. Přesto nezapomínáme ani na zábavu a přátelskou 
atmosféru a jsme rádi, že soutěž pokaždé dostala vysoké hodnocení od těch nejdůležitějších, od samotných 
soutěžících.

VZDĚLANÁ I MOTIVOVANÁ A KREATIVNÍ PRACOVNÍ SÍLA 
TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROGRAMU SMC TRAINING

www.smc.eu

20th of March 2019, SMC Vyškov

STŘÍBRNÝ PÍST SMC

Odpočinková zóna pro soutěžící studenty v  showroomu SMC Vyškov

Stříbrný píst SMC
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Pro dosažení nejlepších výkonů je vždy důležitá 
důkladná příprava. Tak jako sportovec nemůže vyhrát 
závod bez poctivého tréninku nebo student úspěšně 
složit zkoušku bez náročné studijní přípravy, je precizní 
příprava důležitá i v pneumatických systémech pro prů-
myslovou automatizaci. To se týká také samotné přípravy 
stlačeného vzduchu, o kterou se na každém výrobním 
zařízení stará celá skupina prvků tvořící jednotku pro 
úpravu stlačeného vzduchu. 

Jednotky úpravy stlačeného vzduchu se stavějí 
modulárním systémem z  jednotlivých prvků tak, aby 
výsledná sestava plnila požadované funkce. Mezi 
ty základní patří odstranění mechanických nečistot 
a vlhkosti, regulace tlaku stlačeného vzduchu na výstupu 
z  jednotky a  také odstranění případného oleje, kterým 
se přimazávají některé typy kompresorů. Neméně 
podstatné jsou i  rozšiřující funkce, které jednotky 
dokážou podle své konfigurace plnit.  Jde například 
o  funkci bezpečného odvzdušnění celého stroje 

v případě poruchy nebo automatické měření zanesení 
filtračních vložek. Nedílnou součástí většiny jednotek 
úpravy stlačeného vzduchu jsou manometry nebo 
digitální či analogové snímače tlaku. Novinkou je také 
možnost přímé zástavby snímačů průtoku. To je velmi 
důležité pro monitorování spotřeby a detekci možných 
úniků stlačeného vzduchu na stroji. 

V  letošním roce byla představena nová generace 
jednotek úpravy stlačeného vzduchu označovaná jako 
řada AC-D. Základní informace o této řadě se dozvíte na 
protější straně.

Historie společnosti SMC začala pravě výrobou filt-
račních vložek ze sintrovaných kovů. I  když je dnešní 
portfolio mnohonásobně širší, nové modulární jednotky 
úpravy stlačeného vzduchu řady AC-D navazují na tuto 
tradici a definují nové standardy pro úpravu stlačeného 
vzduchu. A s radostí můžeme oznámit, že výroba těchto 
jednotek právě startuje i v našem výrobním závodě.

BEZ PRECIZNÍ PŘÍPRAVY PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ
SE PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE NEOBEJDE

 
ŘADA AC-D: JEDNOTKY PRO ÚPRAVU STLAČENÉHO VZDUCHU

Prvky pro stavbu jednotek úpravy 
stlačeného vzduchu řady AC-D

Vzorová konfigurace jednotky AC-D:  
filtr AF, regulátor tlaku AR a digitální snímač průtoku PF3A

JAK JEMNĚ SE FILTRUJE STLAČENÝ VZDUCH?
Základní filtry AF-D mají filtrační vložku s  porézností 5 µm.  
Taková hodnota je přibližně 10krát menší, než je průměr 
lidského vlasu, a  odpovídá zhruba tloušťce tzv. mikrotenové 
fólie, do které dáváme například pečivo v obchodě. Nejjemnější 
filtry AFD-D/AMD-D mají poréznost filtrační vložky 0,01 µm.   To 
je hodnota 5 000krát menší, než je průměr lidského vlasu. 

MONITORUJTE SPOTŘEBU SVÉHO ZAŘÍZENÍ
Vestavěný snímač průtoku PF3A, dostupný i s komunikačním protokolem IO-Link, je důležitým prvkem 
pro kontrolu spotřeby zařízení a hledání nežádoucích úniků stlačeného vzduchu. 

Pro efektivní využití energie stlačeného vzduchu je vhodné nasadit do sestavy i nové velkokapacitní 
filtry řady AFF-D, AM-D, AMD-D a AMK-D s velmi nízkou tlakovou ztrátou při vysokém průtoku.

ATRAKTIVNÍ DESIGN
Nová řada AC-D přináší také nový tzv. „monolitický“ design celé jednotky, 
tvořící nejen vysoce funkční, ale také esteticky atraktivní celek.  Řada AC-D 
nabízí i  nové typy příslušenství. Jsou to například nové typy odboček 
a koncovek, snímačů tlaku nebo regulátoru tlaku s bočním výstupem.

STLAČENÝ VZDUCH PODLE NORMY ISO 8573-1
Nové filtry stlačeného vzduchu mají certifikovanou účinnost ověřenou 
nezávislou akreditovanou laboratoří podle normy ISO8573-1. Výsledná 
třída kvality stlačeného vzduchu závisí na druhu použitých filtrů.

ON-LINE KONFIGURACE VAŠÍ JEDNOTKY
www.smc.cz/etools

Jednoduchý způsob konfigurace jednotky 
podle požadavků aplikace, výstup z konfigu-
rátoru je propojen přímo s výrobou. 

Konfigurátor nabízí také možnost stažení 
3D modelu, zobrazení jednotky ve virtuální, 
přesněji augmentované realitě a nebo 
import pneumatického výkresu s rozpiskou 
do programu SMC Pneudraw.
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Přemýšleli jste někdy nad tím, co pro vás znamená 
slovo inovace? 

Pro nás v SMC je to základ našeho úspěchu. Inovace 
pro nás znamená možnost nabízet taková řešení, 
která umožní zákazníkům, stavitelům strojů,  stavět 
výkonnější a  zároveň efektivnější výrobní zařízení. 
Jejich úspěch a  spokojenost koncových uživatelů 
znamená i náš úspěch. Inovace je pro nás také zodpo-
vědnost, aby každé nové řešení posunulo hranice 
spolehlivosti, flexibility a  šetrnosti k  životnímu 
prostředí. Inovace nám umožňují vkládat do 
našich produktů zpětnou vazbu a  potřeby 
našich zákazníků, aby naše produkty byly vždy 
tím správným řešením pro jejich výzvy. Jenom díky 
inovacím je SMC jedničkou ve svém oboru. 

PRVNÍ A JEDINÍ NA TRHU 

Nejlepším příkladem, jak jsou inovace pro nás důležité, 
jsou naše bezdrátové komunikační jednotky. SMC  je 
první a  stále jedinou společností, která dokázala 

implementovat bezdrátovou technologii do prů-
myslových komunikačních jednotek pro ovládání 
ventilových bloků a přenos procesních a diagnostic-
kých signálů. S výhodami bezdrátové komunikace se 
setkáváme všichni každý den. Její použití v průmyslu je 
podmíněno splněním vysokých nároků na spolehlivost 
a bezpečnost, aby nemohlo dojít například k poškození 
výrobních zařízení vlivem ztráty komunikace. 

Bezdrátové komunikační jednotky SMC řady EX600-W 
všechny tyto náročné požadavky splňují, tudíž je 
možné odpoutat ventilové bloky, funkční střed pneu-
matických systémů,  od pomyslné pupeční šňůry, která 
je reprezentována fyzickým propojením komunikač-
ním kabelem s řídicím system. 

Bezdrátová komunikace zbavuje uživatele starostí 
o  fyzické komunikační linky (kabely), které mohou 
být náchylné na opotřebení a  ztrátu funkce vlivem 
mechanického opotřebení. Mnohem snazší je také 
změna topologie celého výrobního zařízení. Vyšší je 
i  modularita celého zařízení. Bezdrátová síť je lehce 
konfigurovatelná, jednotlivé moduly se mohou rychle 
a jednoduše připojovat i odpojovat 

podle aktuální 
konfigurace 
v ý r o b n í h o 
zařízení.  

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI KONFIGURACE

K jedné řídicí bezdrátové jednotce EX600-W je v jeden okamžik možné připojit až   
15 podřízených jednotek. 

Přitom každá jednotka umožňuje připojení ventilového bloku a až 9 přídavných 
modulů digitálních nebo analogových vstupů a výstupů s různými typy konektorů 
pro připojení včetně možnosti komunikace protokolem IO-Link. 

VYSOCE ŠIFROVANÁ KOMUNIKACE BEZ RUŠENÍ

Jednotky EX600-W komunikují v  2,4 GHz ISM frekvenčním pásmu, ve kterém 
nehrozí rušení vlivem výrobního procesu, ať už se jedná o  svařování, frekvenční 
měniče motorů, či jiné průmyslové zdroje. 

Vlastní komunikace je zajištěna vysokým šifrováním, které zabraňuje nežádoucímu 
přístupu do systému. 

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ

Od svého uvedení na trh neustále stoupá počet aplikací, kde se používají bezdrátové komunikační jednotky SMC řady 
EX600-W. Jde i o  tak náročná prostředí vyžadující maximální spolehlivost a odolnost vůči rušení, jakou jsou svařovny 
karosérií nebo finální montáže v automobilovém průmyslu.

 
           QR KÓD – VÍCE INFORMACÍ O JEDNOTKÁCH EX600-W

PŘINÁŠÍME BEZDRÁTOVOU BUDOUCNOST
PRŮMYSLOVÉ AUTOMATIZACE

 S VÝHODAMI BEZDRÁTOVÉ KOMUNIKACE SE 
SETKÁVÁME VŠICHNI KAŽDÝ DEN. JEJÍ POUŽITÍ 

V PRŮMYSLU JE PODMÍNĚNO SPLNĚNÍM VYSOKÝCH 
NÁROKŮ NA SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST.
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DÁVKOVÁNÍ A DISTRIBUCE CHEMIKÁLIÍ 

Dávkování a  distribuce různých chemicky neutrál-
ních i  agresivních kapalin je jednou ze základních 
disciplín v laboratořích, farmaceutickém, chemickém, 
nebo elektrotechnickém průmyslu. Pojďme si krátce 
představit několik typických prvků pro tyto aplikace 
z portfolia SMC.

Společnost SMC vyvíjí pro aplikace do čistého prostředí 
pro distribuci kapalin širokou skupinu produktů. Velké 
procento v  této oblasti zaujímají prvky z  fluoropoly-
meru PFA, nekovového materiálu odolného vůči korozi 
a  agresivním kapalinám. Pro rozvod kapalin slouží 
šroubení LQ s patentovaným čtyřnásobným těsněním 
a teplotní odolností až do 200 °C. Pro čerpání těchto 
chemikálií slouží procesní membránová čerpadla do 
čistého prostředí, řada PAF. Čerpadla jsou ovládána 
vzduchem a nabízejí variantu automatického ovládání 
pomocí pilotních ventilů spínaných pohybem 
samotných membrán. Všechny povrchové i  vnitřní 
součásti, které mohou přijít do styku s chemikáliemi, 
jsou vyrobeny z odolného polymeru.

PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ KAPALIN 
V MALÝCH OBJEMECH

Elektromagnetické, přímo ovládané 2/2 a 3/2 ventily 
řady LVM jsou navrženy pro přesné dávkování 
kapalin v  malých objemech. Ventil je unikátní díky 
konstrukci kolébkového sedla, které je obaleno těsnicí 
membránou z  odolné pryže. Při přepínání ventilu 
dochází pouze k  minimálnímu vytlačení kapaliny 
pohybujícím se sedlem v objemu nižším než 0,01 μl. 
Těsnicí membrána může být podle typu média 
z materiálu FKM, EPDM nebo speciálního elastomeru 
Kalrez®, který patří mezi pružné materiály nejodolnější 
vůči chemikáliím či vysokým teplotám až do 320 °C. 
Membrána eliminuje kontakt kapaliny s  funkčními 
částmi ventilu. Kromě vysoké chemické odolnosti toto 
řešení zaručuje také velmi vysokou životnost, která činí 
minimálně 10 milionů cyklů.
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NAŠÍM CÍLEM JE POSKYTNOUT VÁM
KONKURENČNÍ VÝHODU

PROGRAM STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ SMC

VÁŠ ÚSPĚCH JE NAŠÍM HLAVNÍM CÍLEM

Úspěch zaměřený na vaši konkurenceschopnost, efektivitu, 
udržitelnost a na poskytnutí podpory. 

Celosvětově máme 8 700 prodejních techniků 
připravených vám pomoci vybrat to nejvhodnější řešení.

ŘEŠENÍ 
NA MÍRU

RÁDI VÁM POSKYTNEME
PODPORU PŘI VÝVOJI ŘEŠENÍ NA MÍRU
VE VAŠEM JAZYCE A PŘÍMO
U VÁS

Naše portfolio se skládá z 12 800 základních prvků
spolu s více než 700 000 variantami a je navržené tak, 
aby vyhovoval vašim potřebám.

STÁLE SE STEJNÝM ZÁPALEM 
JAKO PRVNÍ DEN

POMÁHÁME VÁM K ÚSPĚCHU

SMC V LABORATOŘÍCH A ČISTÝCH PROSTORECH
ŽIJEME LIFE SCIENCE

Prvky SMC jsou neodmyslitelnou součástí vybavení velkých průmyslových podniků po celém světě. Svou 
neméně důležitou roli hrají také v odvětvích, ve kterých převládá pružnost a trpělivost nad rychlostí a vysokou 
produktivitou, speciální malosériová výroba nad hromadnou produkcí či extrémní sterilní podmínky prostředí 
nad běžným pracovním prostředím. S rostoucími investicemi podniků, států i Evropské unie rostou také nová 
výzkumná centra, společnosti rozšiřují svá vývojová pracoviště a  laboratoře. 
Díky tomu nabral proces navyšování technologické úrovně rychlost.

Přímo ovládané elektromagnetické ventily 
LVM na polymerové rozvodné desce pro přesné 

dávkování kapalin. Ve výřezu je vyznačen náhled 
funkce kolébkového sedla ventilů.

Řada PAF: stlačeným vzduchem poháněné 
procesní membránové čerpadlo

IDEÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO 
ANALYTICKOU SOUSTAVU

Novým produktem 
jsou čerpadla řady 
LSP pro dávkování 
kapalin ve velmi 
malých objemech.  
Tato čerpadla dávkují 
v rozsahu 5 až 200 μl 
tekutiny na jeden 
zdvih s  opakovatel-
nou přesností ±1 %.

POMÁHÁME VÁM K ÚSPĚCHU

SE STEJNÝM ZÁPALEM
JAKO PRVNÍ DEN

Naším závazkem je vyvíjet ty nejlepší produkty
nejen pro dnešní generaci, ale i pro tu budoucí.

Naší vášní jsou inovace a odborné znalosti
založené na důvěře.

Jsme celosvětovou jedničkou v našem oboru,
odborníci na průmyslovou automatizaci
a fluidní techniku.
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Dobrodny
Dračí lodě

Běhej srdcem

Dárky pro personál přetíže-

ného covidového oddělení

Ježíšk
ova vnoučata

Příspěvek pro Františka na 

rehabilitace  po
 mozkové 

obrně

Jsme společnost s hlavním sídlem v Brně, proto se v minulosti většina charitativních projektů uskutečnila právě 
zde. V loňském roce jsme se rozhodli, že každá obchodní pobočka má možnost se rozhodnout, které organizaci 
by ráda přispěla. Hlavním důvodem této změny bylo zapojení zaměstnanců a  možnost vybrat si regionální 
charitu. V letošním náročném roce je pro nás více než jindy důležité zaměřit se na ty, kteří to dle našeho úsudku 
nejvíce potřebují. Jsme rádi, že jsme mohli přispět těm, jejichž příběh nás nejvíce zasáhl. 

CHARITATIVNÍ PROJEKTY
POMÁHAT JE DŮLEŽITÉ

VÁNOČNÍ CHARITA

Adventní čas je pro nás nedílně spojen s  charitativ-
ními projekty. Například projekt ,,Ježíškova vnoučata“, 
jehož hlavním cílem je splnit přání a zpříjemnit Vánoce 
seniorům v  domovech důchodců. Účastníme se 
od roku 2017 a   od té doby jsme osobně navštívili 
a přivezli dárky desítkám seniorům z celého Jihomo-
ravského kraje. Každoročně nakupujeme dárky pro 
děti z dětských domovů nebo znevýhodněných  rodin. 
V letošním roce jsme si vybrali skupinu matek 

samoživitelek, které to v této době měly obzvlášť těžké, 
a nakoupili sedmi rodinám hygienické potřeby, hry pro 
děti, ovoce a cukroví. Loni jsme si vybrali dětský domov 
v  Boskovicích a  splnili jim přání ve formě vstupenek    
do dětského zábavního parku.

DOBRODNY

Humanitární a  rozvojová organizace ADRA Česká 
republika pomáhá lidem v  nouzi v  České republice 
i v zahraničí. Spolu s dobrovolníky z různých brněnských 
firem organizuje pro seniory výlety do přírody, výpravy 
do obchodních center nebo například v  domovech 
před Vánocemi vytváří krásnou adventní výzdobu.

DRAČÍ LODĚ

Závody na dračích lodích probíhají pod záštitou 
nadačního fondu Modrý hroch, kerý pomáhá již            
15 let především dětem po těžkých úrazech a dětem 
s  těžkým fyzickým handicapem. Věnuje se prevenci 
dětských úrazů a  snaží se pomoci dětem při jejich 
návratu do běžného i sportovního života. 

BĚHEJ SRDCEM

Charitativní štafetový běh pro onkologicky nemocné 
děti, kde soutěží tříčlenná družstva na oválu stadionu 
sportovního areálu ve Vyškově po dobu jedné hodiny. 
Každé družstvo zastupuje jednoho sponzora, který 
libovolnou částku věnuje Nadačnímu fondu dětské 
onkologie Krtek při Fakultní dětské nemocnici Brno – 
Černá Pole.

Pomáháme srdcem
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KONTAKTNÍ INFORMACE
NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM JSME NABLÍZKU

SMC INDUSTRIAL AUTOMATION CZ S.R.O.

Náš tým více než 70 specialistů je připraven poskytnout každému zákazníkovi potřebnou obchodní, technickou 
i projektovou podporu po celé České republice. Mimo hlavní sídla společnosti nás najdete také v sedmi regi-
onálních pobočkách. Jsme připraveni poskytnout podporu nejen v oblasti průmyslové automatizace a pneu-
matických systémů. Mezi naše další specializace patří například regulace teploty médií, elektrické pohony, řídicí 
systémy, sběr dat a sériová komunikace, bezpečnost strojních zařízení, metody úspory energií a zákaznických 
služeb. 

Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ZÁKAZNÍKY

Obecné dotazy a požadavky: 
office@smc.cz +420 541 424 611

Zákaznický servis: 
sales@smc.cz +420 541 424 647

Technická podpora: 
products@smc.cz  +420 541 424 648

PODĚKOVÁNÍ

Autoři všech článku jsou lidé svého oboru. Při tvorbě tohoto almanachu jsme se rozhodli jít osobní cestou, kdy 
všechny příspěvky budou psány přímou formou. To znamená kolegy, kteří na dané pozici pracují, mají za ni 
zodpovědnost, nebo kolegy, kteří pomáhají našim zákazníkům při nasazení našich produktů a řešení do jejich 
aplikací.

Při jeho tvorbě nás pohánělo nadšení a radost z naší práce – sebekriticky přiznáváme – i trocha zdravé hrdosti 
nad našimi úspěchy a skvělými produkty. Do dalších let přejeme našemu výrobnímu závodu stoupající počet 
dodávek a spokojené zákazníky z Evropy i ze světa, mnoho nových inspirativních produktů a splněných výzev. 
A také aby v prostorách závodu i mimo ně panovala nadále taková pozitivní a týmová atmosféra, jak ji všichni 
známe a velice si jí ceníme.

Kolektiv autorů 

Na fotografii v pořadí zleva: 

Ing. Mário Jakubec (Manufacturing SMC Vyškov), Ing. Pavel Sedláček (Engineering SMC Vyškov), Ing. Klára Horáčková (Logistika SMC 

Vyškov), Bc. Mária Rolková a Bc. Klára Němečková (HR SMC Vyškov), MgA. Hana Wichová (Office management SMC Brno), Ing. Michaela 

Rajfová (Grafický design SMC Brno), Ing. Jiří Zavřel (Engineering SMC Brno)

SMC Brno
Hudcova ulice 2934/78a, 612 00 Brno 
Sídlo společnosti, centrála obchodní divize SMC v ČR

SMC Vyškov
Cukrovarská 21, 682 01 Vyškov 
Centrální výrobní závod pro evropské požadavky

SMC Napajedla
Regionální kancelář

SMC Ostrava
Regionální kancelář

SMC Mladá Boleslav
Regionální kancelář

SMC Ústí nad Orlicí
Regionální kancelář

SMC Litvínov
Regionální kancelář

SMC Plzeň
Regionální kancelář

SMC Jihlava
Regionální kancelář
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