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TEDOM vyhrál mezi českými exportéry HSBC Grant 
 
Praha/Třebíč, 16. 4. 2013 – Společnost TEDOM, přední český výrobce a exportér kogeneračních 
jednotek, zvítězil v soutěži HSBC Grant s projektem exportu kogeneračních jednotek do 
logistického centra v Rusku. O vítězi rozhodovala rozsáhlá porota, složená z odborné veřejnosti a 

partnerů Grantu – např. Svaz průmyslu a dopravy ČR, Česká exportní banka, Ernst&Young, EGAP, 
White&Case  a samozřejmě i organizátor celé soutěže – banka HSBC. Cenu včera převzal generální ředitel 
společnosti TEDOM na slavnostním gala večeru v České národní bance. 
 

Předmětem vítězného projektu je dodávka kogeneračních jednotek do velkého logistického centra 
v Sofinu, jižně od Moskvy. Kogenerační jednotky zde budou sloužit pro dodávky elektřiny do 
logistického centra a k vytápění skladových prostorů. Elektřina z kogeneračních jednotek bude 
sloužit v první fázi pro vlastní spotřebu objektů centra a okolních subjektů. Proto budou jednotky 
přizpůsobeny pro provoz v ostrovním režimu. V další fázi budou jednotky dodávat elektřinu i do 
sítě, ale současně budou sloužit jako nouzový zdroj elektřiny v případě výpadku sítě. Ve třetí fázi se 
uvažuje i o možném využití trigenerace, tedy společné výroby elektřiny, tepla a chladu. V tomto 
případě by byly kogenerační jednotky doplněny o absorpční jednotky pro produkci chladu.  
 
Celý projekt je rozdělen na 3 etapy, z nichž první se bude realizovat v roce 2013.  Další etapy 
budou následovat v letech 2014 až 2015. Celkový instalovaný elektrický výkon kogeneračních 
jednotek na konci třetí etapy by měl činit 10,4 MW. Finanční objem první etapy projektu činí 1,9 
mil EUR, celkový objem všech tří etap pak 6,9 mil. EUR. 
 
 
 
TEDOM je předním světovým výrobcem kogeneračních jednotek, který se úspěšně prosadil ve 40 
zemích na 4 kontinentech. Za 22 let své existence instaloval TEDOM 3000 kogeneračních 
jednotek o celkovém elektrickém výkonu 800 MW. TEDOM a.s. sídlí v Třebíči, zaměstnává přes 
500 pracovníků a jeho roční obrat poslední 3 roky trvale převyšuje 2 miliardy Kč.  
 
Kogenerační jednotky jsou energeticky úsporná zařízení pro společnou výrobu elektřiny a tepla. 
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