
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TESLA Lanškroun, n.p. závod 03,   
 Jihlava – výroba kondenzátorů 

   První výrobek vyvinutý vlastními 
   silami – otočné kondenzátory 

    Rozšiřování a přebírání výroby   
    součástek – konektory a spínače 

    Nákup první licence – konektory  
    s hyperboloidními kontakty - FRB 

 Rozvoj nákupem dalších licencí –    
 otočné a číslicové přepínače 

   TESLA Jihlava, k.p. – koncern ES   
   Rožnov pod Radhoštěm 

   Zahájena výstavba nového areálu  
   v Hruškových Dvorech 

   Nákup licence na výrobu fóliových  
   klávesnic  

 TESLA Jihlava, s.p. – nejširší  
 sortiment konstrukčních součástek 

    TESLA Jihlava, a.s. – privatizace,  
    rozvoj  montážních prací 

    Získání certifikátu ISO 9001 –  
    potřebného pro autoprůmysl 

    Nový výrobní sortiment – zákaz- 
    nické díly pro autoprůmysl 

 Zahájení výstavby nové haly T9 
 v areálu Hruškové Dvory 

    Dokončení nové haly, zahájení  
    stěhování firmy z ul. Havlíčkova 

 Rozběh prvního robotizovaného  
 pracoviště na lisovně plastů 

 TESLA Jihlava, s.r.o., začlenění  
 do německé skupiny CONTTEK 

 1958 - 1960 Konstantin Heřman 
 1960 - 1969 Ing. Jiří Balatka 
 1969 - 1988 Ing. Milouš Bajer 
 1988 - 2002 Ing. Jiří Šubrt 
 2003 - 2007 Ing. Josef Kendrala 
 2007 - dosud Ing. Michal Janouškovec 
 

 Ředitelé firmy: 

Foto:  archiv TESLA 
Vybral a graficky upravil: 

Ing. Vladimír Hrazdira 
Tisk:   Inapa Třebíč, 3/2013 

 Vybudován nový sklad materiálů,   
 celá firma „pod jednou střechou“ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 let výroby elektromechanických sou částek pro elektroniku 

2013 1958 

Lisování kovů Galvanické pokovování Lisování plastů Montáže 

Certifikace 
 

1997 certifikace systému kvality dle normy ISO 9001 
2001 certifikace systému kvality pro automobilový průmysl dle normy VDA 6.1 
2003 certifikace environmentálního řízení dle normy ISO 14001 
2005 certifikace systému kvality dle normy ISO/TS 16949 

Výtah z vývoje sortimentu: 
 

1958 svitkové kondenzátory 
(1960) odrušovací kondenzátory 
(1962) první nepřímé řadové konektory 
1965 první otočné vícepaketové přepínače 
1971 konektory s hyperboloidními kontakty  
 (licence FRB, Francie) 
1972 otočné přepínače pro plošné spoje KR-10  
 (licence RES, Francie) 
1975 otočné číslicové spínače (licence Contraves, Švýcarsko) 
1984 řadové konektory (licence Souriau, Francie) 
1987 fóliové klávesnice (licence Gnad, Rakousko) 
1989 precizní dutinky pro objímky integrovaných obvodů 
 (licence Lotter, Německo) 
1989 řadové konektory DIN 41612 (licence Souriau, Francie) 
1992 práce ve mzdě (montážní práce) 
2000 specializace na zákaznické díly pro autoprůmysl, útlum 
 původního sortimentu 
2005  dokončení přetváření sortimentu do dnešní podoby 

Firma TESLA Jihlava byla založena 1. dubna 1958 jako pobočný závod 03 národního podniku TESLA Lanškroun. Správa země 
zvolila tento postup na základě potřeb rozvinout výrobní kapacity elektrotechnického průmyslu a pro umístění, z důvodů zachování 
zaměstnanosti občanů, vybrala areál jihlavské tabákové továrny, která již tehdy výrazně omezovala produkci.  

Ve výrobě se od počátku využívala technologie vstřikování plastů a montáže, brzy přišla i potřeba stříhání kovů a galvanického 
pokovování. Asi po 13 letech se začala rozvíjet i technologie přesného soustružení. Právě tyto technologie, soustředěné v jedné firmě, daly 
možnost výroby všech možných druhů konstrukčních součástek pro elektroniku, počínaje konektory a přepínači přes svorky, zdířky, 
klávesnice, objímky pro integrované obvody, ovládací knoflíky až po optické kabely. Spolu s obslužnými útvary, jako je vývoj, 
konstrukce, zkušebna, kvalita, nástrojárna atd. byl vytvořen funkční celek, zabírající celou oblast od vzniku přes výrobu až po dodávky 
konstrukčních součástek, které byly realizovány nejen pro firmy tehdejšího Československa, ale i pro firmy z okolních zemí. 

Po roce 1989, kdy byl výrobní sortiment opravdu velmi široký, začal pokles potřeb zákazníků, a to nejen vlivem vstupu 
zahraničních konkurenčních firem na trh, ale i vlivem rychlého vývoje elektroniky, která požadovala stále nové, menší, spolehlivější a 
novým technologiím přizpůsobené součástky. TESLA Jihlava prošla tehdy jedním z nejtěžších období a v rámci privatizace se v roce 1992 
stala akciovou společností bez zahraniční účasti. Mnohé součástky byly nahrazovány naším dovozem ze zahraničí, výroba se soustředila 
na získávání zakázek montáží – práce ve mzdě. To se podařilo, firma udržela kontakt s trhem, a následně došlo k rozvoji výrob na zakázku 
s pomocí všech našich technologií, a to převážně pro autoprůmysl. Podařilo se získat i prestižní zákazníky, pro které se postupně 
zahajovaly nové a nové projekty. Tento trend udržuje TESLA Jihlava stále a vyrábí kvalitní díly pro subdodavatele automobilového 
průmyslu i součástky pro elektronický průmysl v tuzemsku a zahraničí. 

TESLA Jihlava, s.r.o., Hruškové Dvory 53, 586 01 Jihlava, CZ 
 

IČ: 24140635, DIČ: CZ24140635, Zápis do OR: KS Brno C73734 
Tel.: +420 567 113 476,  Fax: +420 567 113 759,   www.teslaji.cz 

Vývoj názvu: 
 

1.4.1958 TESLA Lanškroun, n.p. závod 03, Jihlava    
1980  TESLA Lanškroun, k.p. závod 113, Jihlava    
1981  TESLA Jihlava, k.p. (koncernový podnik)  
1990  TESLA Jihlava, s.p.  (státní podnik) 
1.5.1992 TESLA Jihlava, a.s.  (akciová společnost) 
1.10.2012 TESLA Jihlava, s.r.o.  (spol. s ručením omezeným) 

Oficiální sídla společnosti: 
 

1.4. 1958  Havlíčkova 30, 586 26 Jihlava 
11.7.2008  Hruškové Dvory 53, 586 01 Jihlava 

Zaměření společnosti: 
 

Vývoj, konstrukce, výroba a prodej 
elektromechanických prvků pro 
automobilový průmysl, elektroniku 
a elektrotechnický průmysl. 


