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Společnost EVVA otevírá nový závod v Tišnově 
30. výročí pobočky EVVA v České republice bylo oslaveno velkolepým otevřením nového výrobního 

závodu společně s partnery společnosti EVVA, zaměstnanci a delegací z radnice v Tišnově. 

 

Se strategií Power Plant k vývoji vynikajících výrobků 

Novým závodem v Tišnově EVVA prosazuje své expanzní plány a důsledně přitom realizuje zavedenou 

strategii Power Plant. S tím spojenými investicemi se EVVA výrazně blíží cíli dosažení vynikajících výsledků. K 

tomu jsou definovány tři výrobní závody: nová budova na Wienerbergu, která bude dokončena ke konci 

roku, modernizovaná výroba v německém Krefeldu a nová budova Green-Field v Tišnově. Takzvané satelity 

pro výrobu individuálních a flexibilních požadavků budou v budoucnu umístěny na příslušných pobočkách 

společnosti EVVA. 

Větší, efektivnější, modernější 

Nová budova, která se rozprostírá „na zelené louce“, je ultramoderní a také o 600 m² větší, rozkládá se na 

ploše přibližně 1600 m² a umožňuje tak optimalizaci výroby, na kterou se zaměřují všechny Power Plants. V 

Tišnově budou v budoucnu prováděny také činnosti, které byly dříve zadávány externě. Všechny stroje a 

výrobní linky budou nainstalovány a zřízeny do konce roku a poté bude v novém závodě EVVA v Tišnově 

fungovat výroba uzamykacích systémů pro Českou republiku a Slovensko. Naši zaměstnanci se mohou těšit 

na velmi atraktivní pracovní prostředí a v budoucnu budeme moci naše partnery a zákazníky přivítat ve velmi 

reprezentativním výrobním závodě,“ říká Martin Koudelka, ředitel pobočky EVVA v České republice.  
 

30. výročí – a opět rekord 

Díky svému strategickému významu a modernímu designu je nový závod dalším milníkem úspěchu 

společnosti EVVA, který byl oslavován současně s 30. výročím pobočky EVVA v České republice. V úvodním 

projevu slavnostního otevření za přítomnosti mnoha partnerů, zákazníků a zaměstnanců generální ředitel 

skupiny EVVA, pan Stefan Ehrlich-Adám řekl: „30 let společnosti EVVA v České republice znamená 30 let 

úspěšné historie. Od převzetí firmy GUARD v roce 2008 máme také druhou pobočku v České republice. S 

nejmodernější architekturou a nejmodernější infrastrukturou se těšíme na dalších 30 let.“ Oslav se zúčastnil i 

starosta Tišnova a poslal blahopřání: „Posílám vám pozdrav z tišnovské radnice a společnosti EVVA přeji , 

aby pokračovala v dobrých rozhodnutích a přeji jí hodně štěstí do budoucna.“ Dalším vrcholem oslav byl 

zápis do České knihy rekordů díky nejdelší bezpečnostní funkční cylindrické vložce, která kdy byla v České 

republice představena. Její délka činí 120 cm.  

 

I když je společnost EVVA již více než 100 let synonymem inovací, i takto dlouho zavedená společnost se 

vždy stará o to, co je cenné. Proto byly nálezy z mladší a pozdní doby kamenné (4 000 př. n. l.) a doby 

bronzové (1 500-800 př. n. l.) zajištěné při stavebních pracích vykopány a zakonzervovány ve spolupráci s 

Archeologickým muzeem v Praze. Některé nálezy byly zapůjčeny společnosti EVVA k vystavení v nové 

budově v Tišnově.  

 

Video ke shlédnutí https://youtu.be/sZ-uQb4KBdU 

 

Společnost EVVA je rakouský rodinný podnik (založený v roce 1919) a přední evropský výrobce 

mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů. Zabezpečovací produkty společnosti EVVA, které 

se již osvědčily v celém světě, poskytují optimální ochranu a vyšší míru komfortu podnikům, veřejným 

institucím i soukromým domácnostem. Naše celosvětová síť zkušených prodejních partnerů, jakož i naši 

zaměstnanci, kteří v počtu zhruba 750 pracují ve vídeňském ústředí a v 10 pobočkách, zajišťují realizaci 

individuálně přizpůsobených řešení s vysokou jistotou návratnosti investice. Vlastní výzkumné a vývojové 

oddělení společnosti určuje svými inovacemi trend na evropském trhu zabezpečovacích systémů. 

Neustálým obměňováním svého produktového portfolia zajišťujeme trvalé posilování postavení celé 

skupiny EVVA na vybraných trzích. 

https://youtu.be/sZ-uQb4KBdU
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