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Český TEDOM dále proniká na zahraniční trhy – nyní zásobuje Londýn 
 
 

Třebíč/Praha, 26. 1. 2012 – Společnost TEDOM, přední český výrobce kogeneračních jednotek, 
pokračuje v úspěšném rozvoji exportu a dodávkách na zahraniční trhy. Nyní dodává i na britský 
trh. Pro prestižní developerský projekt Kingsland Wharves v centru Londýna dodala kogenerační 
jednotku o výkonu 100 kW. 
 
Projekt Kingsland Wharves se zaměřuje na regeneraci starších budov a výstavbu nových 
apartmánů na nábřeží řeky. Tato oblast je památkovou zónou s potřebou renovace, v tomto 
případě pro komerční a bytové účely. Na projektu se spolupodílí úřad města, bytové sdružení a 
soukromí developeři. Projekt musí splňovat řadu environmentálních požadavků a přísné nároky 
na efektivitu budov.  
 
Kogenerační jednotku TEDOM Cento T100 dodá do centra Londýna společnost Shentongroup, 
výhradní zástupce TEDOM ve Velké Británii. Kogenerační jednotka bude instalována v kotelně 
umístěné v podzemí a bude zabezpečovat dodávku elektřiny a tepla pro apartmánové domy. V 
jiné částí projektu byla už dříve nasazena mikrokogenerační jednotka TEDOM o elektrickém 
výkonu 30 kW. 
 
 
Co je to kogenerace 
Pojmem kogenerace se označuje společná výroba elektřiny a tepla. Jedná se o vysoce účinnou 
výrobu elektřiny, při které se efektivně využije i teplo, které při výrobě elektřiny vzniká. Teplo se 
dá následně využít i k výrobě chladu. V tom případě se mluví o tzv. trigeneraci, společné výrobě 
elektřiny, tepla a chladu. Kromě vysoké účinnosti je přínosem kogenerace i významná úspora 
emisí CO2. 
 
Kdo je TEDOM 
TEDOM je největším českým výrobcem kogeneračních jednotek, který se úspěšně prosazuje i 
v zahraničí. Za 20 let své existence instaloval TEDOM v 40 zemích celého světa 2600 
kogeneračních jednotek o celkovém elektrickém výkonu 650 MW. TEDOM a.s. sídlí v Třebíči, 
zaměstnává přes 500 pracovníků a jeho roční obrat se pohybuje kolem 2 miliard Kč. V loňském 
roce založil TEDOM společný podnik se skupinou ČEZ pod názvem ČEZ Energo s.r.o, jehož 
cílem je budování a následné provozování lokálních kogeneračních zdrojů elektřiny v České 
republice. 
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