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EVVA otvára nový závod v Tišnove 
Spoločnosť EVVA oslávila spoločne s EVVA-Partnermi, zamestnancami a delegáciou z radnice mesta 

Tišnov 30. výročie založenia svojej prvej pobočky v Českej republike otvorením nového výrobného 
závodu. 
 
Stratégia Power Plant na rozvoj excelentnosti 
Nový závod v Tišnove je ďalším krokom spoločnosti EVVA v rámci jej plánov expanzie a dôsledného presadzovania 
stanovenej stratégie Power Plant. Vďaka súvisiacim investíciám sa EVVA významne približuje k dosiahnutiu cieľa 
rozvoja excelentnosti. Medzi tri výrobné závody zahrnuté do tejto stratégie patrí novostavba vo Wienerbergu 
dokončená koncom roka, modernizovaná výroba v nemeckom Krefelde a novostavba na zelenej lúke v Tišnove. 
Takzvané satelity na výrobu flexibilných riešení požiadaviek šitých na mieru sa budú v budúcnosti nachádzať v 
príslušných pobočkách EVVA priamo na mieste. 
 
Väčšie, efektívnejšie, modernejšie 
Nová moderná budova plánovaná „na zelenej lúke“ je väčšia približne o 600 m2 a rozprestiera sa na ploche 

približne 1 600 m2, vďaka čomu umožňuje optimalizáciu výroby, o ktorú sa usilujú všetky závody Power Plant. V 

súvislosti s tým sa budú v budúcnosti vykonávať v Tišnove aj činnosti, ktoré sa predtým outsourcovali. Do konca 

roka budú dokončené a nastavené všetky stroje a výrobné linky a v novom závode EVVA Tišnov sa spustí výroba 

prístupových systémov pre Českú republiku a Slovensko. „Naši zamestnanci a zamestnankyne sa môžu tešiť na 

veľmi atraktívnu pracovnú atmosféru a partnerov a zákazníkov budeme môcť privítať v mimoriadne 

reprezentatívnych výrobných priestoroch,“  hovorí Martin Koudelka, vedúci pobočky EVVA v Českej republike.  
 
30. jubileum a ďalší rekord 

Nový závod je vďaka strategickému významu a modernému prevedeniu ďalším míľnikom v úspešnom príbehu 

spoločnosti EVVA, ktorá zároveň oslavuje 30. jubileum pobočky EVVA v Českej republike. Na príjemnom galavečere 

s účasťou mnohých partnerov, zákazníkov a zamestnancov sa vo svojom otváracom príhovore výkonný riaditeľ 
skupiny EVVA Mag. Stefan Ehrlich-Adám vyjadril takto: „Tridsať rokov EVVA v Českej republike predstavuje 

tridsaťročný príbeh úspechu. Od prevzatia spoločnosti GUARD v roku 2008 sme otvorili aj druhú pobočku v Českej 

republike. S najmodernejšou architektúrou a najmodernejšou infraštruktúrou sa už tešíme na ďalších tridsať 
rokov.“ Slávnostnej udalosti sa zúčastnil aj primátor Tišnova a takto zablahoželal spoločnosti: „Zdravím vás z 

radnice mesta Tišnov a želám spoločnosti EVVA, aby ju aj naďalej sprevádzali dobré rozhodnutia, a veľa úspechov 

v budúcnosti.“ Ďalším významným aspektom osláv bol zápis do českej knihy rekordov za 120 cm dlhú funkčnú 

uzamykaciu cylindrickú vložku, ktorá je najdlhšia, aká kedy bola v Českej republike vyrobená.  
 
Spoločnosť EVVA si síce už viac ako 100 rokov zakladá na inováciách, no naďalej ide o tradičný podnik, ktorému 

záleží na zachovávaní cenných hodnôt. Preto prebiehali počas stavebných prác prieskum a konzervácia nálezov z 
mladšej a staršej doby kamennej (4 000 p. n. l.) a doby bronzovej (1 500 až 800 p. n. l.) v spolupráci s 
archeologickým múzeom v Prahe. Časť nálezov bola spoločnosti EVVA požičaná na vystavenie v novej budove v 
Tišnove.  
 
Video o otvorení https://youtu.be/sZ-uQb4KBdU  

 
EVVA je už 100 rokov synonymom pre mechanické a elektronické prístupové systémy na najvyššej technickej 
úrovni. To, čo začalo v roku 1919 založením „Inštitútu pre výskum, experimenty a aplikáciu“ (EVVA), je dnes 
ústredným prvkom našej firemnej filozofie: Sami realizujeme výskum a vývoj a tiež sami naše inovatívne 
prístupové riešenia vyrábame. Ako rodinný podnik sa EVVA radí medzi medzinárodne najúspešnejšie firmy svojho 
odvetvia: dnes máme prihlásených viac než 300 patentov, s pobočkami sme zastúpení na desiatich európskych 
trhoch a prostredníctvom distribútorov po celom svete. 

https://youtu.be/sZ-uQb4KBdU
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Zodpovednosť za obsah 
EVVA s.r.o. Nitra 
Piaristická 2 | 949 01 Nitra | Slovakia 
T +421 37 7413 235 | F +421 37 6542 345 
evva@evva.sk | www.evva.com  
Follow us LinkedIn & Facebook   

Tlačový kontakt 
Maria Nekham 
T +43 1 811 65-1132 
M +43 664 884 362 87 
E m.nekham@evva.com  
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