
 

Historie skupiny Schiessl 

Firma Robert Schiessl GmbH má velmi dlouhou historii. Je to nejstarší velkoobchod s díly pro chlazení 

a klimatizace na kontinentální Evropě. Jediným starším velkoobchodem je společnost Dean & Wood, 

která  však sídlí ve Velké Británii a byla založena roku 1904. 

Historie se začala psát v roce 1886 v Berlíně, kde byla založena společnost Roman & Schiessl, která se 

zabývala řemeslnou výrobou, hlavně opravami šicích strojů. Protože většina zakázek přicházela 

z Londýna a v Německu z Mnichova, rozhodli se partneři přesídlit blíž ke svým zákazníkům: pan 

Roman do Londýna a pan Schiessl do bavorské metropole Mnichova.  Roku 1919 se ukázalo, že pro 

firmu bude lepší přeorientovat se z textilu na nově vznikající odvětví elektrotechnických výrobků. Již 

za tři roky(1922) byla k nabídce přidána projekční kancelář, která se zabývala ústředním topením.  

Společnost se úspěšně rozrůstala a 1. 10. 1924 byla manželi Anni a Robertem Schiesslovými založena 

nová firma – Robert Schiessl Kühlanlagenbetriebsmittel v Mnichově, která se zaměřila na rozvíjející 

oblast chladící techniky. Firma se stala dodavatelem  náhradních dílů a chladiva čpavku pro firmu 

Linde Kältetechnik. Toto datum 1.10. je dodnes v celém koncernu oslavováno.  

Následující roky se společnosti dařilo až do druhé světové války. Roku 1944 byly výrobní a 

velkoobchodní sklady vybombardovány při náletech spojenců na Mnichov. Jediné co zůstalo 

nezničeno, byl původní duch rodiny Schiessl a jejich touha k obnově společnosti.  

V roce 1962 se manželé rozhodli, že pro další rozvoj firmy bude nejlepší oddělit   řízení  firmy od 

rodiny. Jejich cílem bylo hlavně: 

 Rozšířit počet majitelů 

 Angažovat „profesionálního ředitele“ mimo okruh rodiny. 

Tyto změny se ukázaly jako prospěšné. Pod vedením nového  ředitele pana Helmuta Schmidta a za 

podpory technického ředitele  pana Carla- George Schiessla (syna  zakladatele firmy) se společnost 

rychle rozrostla.  Šedesátá léta byla  typická expanzí  firmy do dalších německých měst: Kolín 

n.Rýnem (1963), Düsseldorf (1966) a další. V tomto období byla také postavena první přečerpávací 

stanice chladiv (1965) v Mnichově. 

Schiessl se také stal mezinárodní.  Roku 1967 H. Schmidt založil mezinárodní organizaci sdružující 

evropské velkoobchody z oblasti chlazení a klimatizace – IRWO – International  Refrigeration 

Whoselers Organization.  Druhým úspěchem tohoto roku bylo založení první pobočky  Schiessl 

v Rakousku – v Salzburgu. Následovaly další rakouské filiálky: Linz (1975), Vídeň (1977), Graz (1982) a 

Innsbruck (1991). 

V roce 1972 nabídl jeden akcionář svůj podíl k prodeji a ředitel  pan Helmut  Schmidt jej koupil. Tento 

kapitál byl použit k otevření další pobočky v Meschede (1972).  Rozvoj v osmdesátých letech vedl 

k nutnosti hledat větší prostory pro pobočky. Stěhování se nevyhnulo  ani centrále, která opustila 

centrum Mnichova a přestěhovala se na předměstí – do Oberhachingu  (1987)kde sídlí dodnes . Stará 

plnící stanice  chladiv již také nebyla schopna uspokojit poptávku, proto byla přestěhována do větších 

prostor v okrajové čtvrti  Mnichov- Daglfing.  



 

V roce 1990 byla otevřena  pobočka v bývalé NDR – v Drážďanech. Po třiceti letech ve vedení odešel 

v roce 1993 pan Schmidt do důchodu a byl nahrazen panem Eckhartem Müllerem.  Rok 1994 byl 

zlomový rok, byla otevřena první  firma v zemích střední a východní Evropany  v České republice – 

v Praze.  Následovala první pobočka v Chorvatsku – v Záhřebu (1996). Dalším cílem se stalo Polsko 

(1997), kde bylo vytvořen  joint-venture s firmou Termo  Sp.z.o.o. pod názvem Termo-Schiessl. 

Nové tisíciletí přineslo orientaci na další státy východního bloku. První vzniklo partnerství s firmou 

Soos a Partner v Maďarsku (2000), následovalo partnerství se společností Rosoos v Rumunsku a 

Frigosoos v Bulharsku (2002). Dalšími firmami se staly Schiessl Ukrajina a Schiessl Bělorusko (2004).  

Posledním trhem ve státech východní Evropy, kam koncern pronikl, se stalo Slovensko (2006).   

Změna legislativy v Německu přinesla nutnost odstěhovat plnírnu chladiv z  Mnichova jinam. Byla 

zvolena lokalita Cheb (2006), která je majetkem  české firmy  Schiessl. Posledními akvizicemi 

koncernu je převzetí švýcarského konkurenta – firmy Friosol  AG (2009)  a založení společnosti 

Schiessl v Oslu (2010).  Poslední přírůstek do velké rodiny Schiessl přibyl (2012), kdy společnost 

založila pobočku v severní Itálii – v Meranu (u Bolzana). 

S nástupem nového tisíciletí odešel pan Müller do důchodu (2002). V současné době je koncern řízen 

slečnou Anette Schiessl (vnučkou zakladatelů) a panem Ralfem Landmannem. 
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