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ELDIS Pardubice otevřel novou halu a navýšil výrobní kapacitu
Pardubický výrobce radarů po úspěšných letech, kdy postupně přijal více než sto nových
zaměstnanců, významně navýšil výrobní kapacitu. Novou výrobní halu s administrativním zázemím
po Velikonocích slavnostně otevřel generální ředitel společnosti ELDIS Pardubice Aleš Jedlička.
Výstavba haly, jež je propojena se stávající, vyšla ELDIS na 30 milionů korun. Výrobní prostory
společnosti se navýšily o 1440 metrů čtverečních.
Ještě v roce 2017 zaměstnával ELDIS Pardubice 152 pracovníků, v roce 2020 to již bylo více než 250.
Procentuálně tedy přibyly dvě třetiny nových pracovníků za pouhé tři roky. Výroba i kanceláře proto
logicky začaly praskat ve švech. Vznikl tedy projekt na výstavbu nové haly, ve které našly umístění
rovněž tři automatické vertikální sklady Kardex i kancelářské prostory.
„Otevření nové haly jsme plánovali na sklonku minulého roku. Chtěli jsme jej spojit s akcí pro
zaměstnance, což nám bohužel pandemická situace neumožnila. Postupně jsme tedy nové prostory
zabydleli a přestřižení pásky, jež halu po Velikonocích oficiálně otevřelo, tak připomínalo spíše
symbolický akt. Zároveň ale velmi významný vzhledem k dalšímu rozvoji společnosti,“ připomíná Aleš
Jedlička, ředitel společnosti.
Nová hala navazuje na stávající výrobní prostory, je vybavena portálovým jeřábem a umožňuje expedici
hotových produktů přímo do Dělnické ulice, kde pardubická společnost sídlí. Zároveň v nové hale vznikl
prostor pro servis radarů, který zatím probíhal ve stísněnějších podmínkách. V administrativní části
vznikly čtyři podlaží kancelářských prostor určených jak pro administrativní pracovníky, tak pro
zaměstnance vývoje a konstrukce.
„Nové prostory pro naši společnost, jež na začátku tohoto léta oslaví třicet let od svého založení,
představují významný milník. Doslova jsme se mohli nadechnout a získat potřebný prostor pro zakázky,
které se našemu obchodnímu úseku daří i díky podpoře skupiny CSG získávat jak v Evropě, tak na jiných
kontinentech,“ říká Aleš Jedlička.
Již druhým rokem řeší ELDIS Pardubice významnou zakázku na dodání letištních radarů do Číny, nově
zahájí dodávku radarových systémů RPL-2000 pro tři slovenská armádní letiště, což zároveň
představuje významnou zakázku v zemi NATO. Průlom se radarovému výrobci podařil v Jižní Americe,
kde dodá radarový systém pro lokální letiště v Kolumbii v srdci amazonského pralesa.
V roce 2020, navzdory koronavirové pandemii, utržil ELDIS Pardubice téměř 783 milionů korun a hrubý
provozní zisk společnosti EBITDA dosáhl bezmála 280 milionů korun. Společnost si například dokázala
poradit se zaškolením obsluhy radarů v Číně, která se vzhledem k omezením musela uskutečnit na
dálku on-line. Také se prakticky nekonaly žádné veletrhy a obchodníci se museli vypořádat i
s omezením zahraničních cest.
Kromě nové haly s administrativními prostory si společnost k jubileu nadělí též nové logo a vizuální
identitu. Ty dle předběžného plánu představí v červnu ve formátu, který umožní aktuální epidemická
situace. Oslavu 30. výročí založení společnosti plánuje ELDIS Pardubice též prostřednictvím akce pro
zaměstnance.

O společnosti ELDIS Pardubice
Společnost ELDIS Pardubice, s.r.o. je ryze česká firma, která byla založena v Pardubicích v roce 1991, a
v letošním roce tak slaví 30 let své existence. Od svého vzniku se specializuje především na oblast
vývoje a výroby radarové techniky a systémů pro řízení letového provozu, v současnosti je předním
českým výrobcem aktivních radarových systémů. Produkty společnosti používají zákazníci ve více než
pětadvaceti zemích po celém světě, včetně České republiky, přičemž tyto radarové systémy slouží
civilním organizacím zajišťujícím řízení letového provozu i vojenským subjektům. Nejdůležitější aktuální
produkty společnosti jsou primární přehledový radar RL-2000, sekundární přehledový radar MSSR-1 a
přesný přibližovací radar PAR-E. Všechny tyto systémy jsou tvořeny moderní, výhradně polovodičovou
technologií, jsou modulárně rozšiřitelné a plně v souladu s normami EUROCONTROL a ICAO. Od roku
2017 je společnost ELDIS Pardubice součástí průmyslového holdingu Czechoslovak Group a její divize
CSG Aerospace.

O holdingu Czechoslovak Group
Czechoslovak Group (CSG) je holding navazující na tradici československého průmyslu. Podporuje
rozvoj tradičních českých a slovenských společností, jež se věnují obranné i civilní průmyslové výrobě
a obchodu. V podnicích začleněných do holdingu CSG, které vygenerovaly v roce 2020 tržby v hodnotě
více jak 25,7 mld. Kč, pracuje více než 8100 zaměstnanců. Hlavními obory CSG jsou strojírenství,
automobilový, železniční, letecký průmysl a obranný průmysl. S produkty společností CSG se lze díky
silné proexportní orientaci holdingu setkat na všech kontinentech a počet jeho zákazníků se stále
rozrůstá.
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