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TEDOM rozvíjí výrobu motorů v Jablonci nad Nisou

Jablonec nad Nisou, 31. srpen 2009

Společnost TEDOM, současný majitel bývalé motorárny LIAZ v Jablonci nad Nisou, 
investuje do vývoje dříve populárních motorů miliony korun ročně. Již pod značkou 
TEDOM nacházejí tyto motory uplatnění především v dopravní technice a v energetice.

Třebíčská společnost TEDOM koupila motorárnu v Jablonci v konkurzu v roce 2003. Původní 
jméno LIAZ patří sice jinému vlastníkovi, avšak výroba motorů v Jablonci zůstala zachována. 
TEDOM je vyrábí dál pod vlastní značkou. Výroba nedosahuje zdaleka takových objemů jako za 
dob plánovaného hospodářství, nicméně od roku 2003, kdy se výrobní linky v podstatě zastavily, 
rostla produkce motorů v řádu desítek procent ročně. Výroba motorů se tak stala jednou ze 
strategických aktivit společnosti. Přestože i TEDOM přišel v letošním roce z důvodu celosvětové 
finanční krize o část svých zakázek, hodlá tradiční výrobu v Jablonci nad Nisou nadále rozvíjet. 

Narozdíl od dosavadní strategie, kdy se motor dodával většinou do vlastních  produktů TEDOM,
byl od letošního srpna uvolněn prodej motorů i do autobusů a kogeneračních jednotek jiných 
výrobců. Výroba motorů by tak měla získat nezávislost na ostatních aktivitách holdingu. 
K dosažení tohoto cíle podniká TEDOM kroky, které mají za cíl zvýšit konkurenceschopnost 
motorů i na náročných západních trzích. Jedná se především o nákup nových obráběcích strojů, 
které umožní další vývoj motorů, do nějž TEDOM každoročně investuje 20 – 30 mil. Kč. Vedle 
nákupu nových technologií dochází i ke zvýšení produktivity práce zjednodušením firemní 
struktury a postupným snižováním počtu zaměstnanců zhruba na polovinu oproti stavu v roce 
2008. V neposlední řadě dojde v letošním roce i k modernizaci energetického systému továrny, 
čímž se výrazně sníží spotřeba energií a tím i dopady výrobní činnosti na životní prostředí.

Výrobu vlastních motorů TEDOM chápe jako konkurenční výhodu, proto hodlá motorárnu 
v Jablonci nad Nisou nadále rozvíjet.

Kdo je TEDOM

TEDOM s.r.o. je česká firma založená v roce 1991, jejíž aktivity jsou spojeny s ekologickým využitím 
zemního plynu či bioplynu. Spojujícím prvkem těchto aktivit jsou vlastní plynové spalovací motory, které 
TEDOM montuje jak do svých kogeneračních jednotek (zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a 
tepla), tak do městských a příměstských autobusů, které se vyrábějí v Třebíči. Neméně důležitou aktivitou 
jsou služby spojené s výrobou elektřiny a tepla, především výroba „zelené“ elektřiny ze skládkového plynu. 
Holding TEDOM zaměstnává přes 600 pracovníků a jeho roční obrat se pohybuje kolem 2,5 miliardy Kč.
V roce 2007 byl TEDOM zařazen mezi 100 nejlepších firem v České republice.
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