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Vaše fi rma je historicky teleko-
munikační společností. Co před-
cházelo vytvoření vlastní znač-
ky osvětlovací techniky? 
ISC Communication Czech nabízí 
všechny služby v oblasti teleko-
munikací. Zhruba před čtyřmi 
nebo pěti lety jsme hledali mož-
nost, jak okruh služeb a výrobků 
rozšířit. Hledali jsme kategorii, 
která by byla blízko elektrotech-
nice. Již v té době jsme začali 
zkoumat technologii osvětlení 
LED, což je v současné době 
nejprogresivnější světelná tech-
nologie. Zároveň jde o technolo-
gii, se kterou mají proti konkuren-
ci šanci uspět i menší dynamické 
společnosti. Hledali jsme mož-
nost propojit naši LED technologii 
s nějakou zavedenou značkou. 
A protože naše fi rma sídlí v ob-
jektu bývalé TESLA Holešovice, 
nabízela se možnost oživit znač-
ku TESLA pro osvětlení. Od břez-
na loňského roku jsme držiteli 
licence na označení TESLA Ligh-
ting, kterou jsme získali od spo-
lečnosti TESLA Holding. 

Co všechno se pod TESLA Ligh-
ting skrývá?
Naše společnost je plně od-
povědná za vše, co se týká 

osvětlení pod značkou TESLA. 
Sami si řídíme vývoj, výrobu, 
dovoz, distribuci, servis. Jedi-
ná kategorie, kterou se neza-
býváme, jsou autožárovky. 
V nabídce máme jak samo-
statné zdroje, tedy žárovky 
všech běžných formátů, 
LED trubice a LED pásky, tak 
široký sortiment LED svítidel. 
Ten sahá od jednoduchých 
stropních svítidel až 
po sofi stiko vané systémy 
veřejného osvětlení. 

V čem se vaše produkty liší 
od konkurenčních? 
Například u žárovek stavíme naši 
marketingovou a produktovou 
strategii na systému, který nazý-
váme Crystal 360˚. To číslo zdů-
razňuje vlastnost našich žárovek, 
které svítí opravdu v úhlu 360˚, 
to znamená, že osvětlují celý 
prostor jako klasická žárovka. 
V běžných LED žárovkách se 
jednotlivé čipy leptají na hliníko-
vý nosič, zatímco my používáme 
nosič krystalický. LED čip ze své 
podstaty svítí kolem dokola, 
a pokud je na průhledném nosiči, 
svítí i dolů. Díky tomu, že světel-
ný výkon je distribuován v 360 
stupních, umíme oproti jiným 

značkám lépe osvětlit se stej-
ným světelným výkonem při 
nižších wattech. I když se pohy-
bujeme v řádech jednotek wattů, 
je tento systém výkonnější. 

Jsou LED světelné zdroje vhod-
né i pro hotely a restaurace? 
Pro hotely a restaurace jsou 
LED zdroje nejlepším a nejlevněj-
ším řešením vůbec. Jedná se o ve-
řejné prostory s nepřetržitým 
provozem, kde se náklady 
za energie podílejí významně 

na celkových provozních nákla-
dech. Pro ilustraci mohu uvést 
jednoduchý příklad výměny žáro-
vek v křišťálových lustrech Palace 
Hotelu v Praze. Každý ze tří lustrů 
měl 33 žárovek o příkonu 40 W, 
které jsme nahradili LED svíčkou 
o příkonu 3 W. Takže místo 3 960 
W svítí lustry s celkovým příkonem 
297 W, což představuje úsporu 
vyšší než 90 procent. A v úvahu je 
třeba brát i dobu životnosti, která 
u LED zdrojů dosahuje unikátních 
25 let. Po tuto dobu si tedy můžete 
odečíst i náklady na údržbu.

Kde kromě hotelu Palace se 
mohou zájemci přesvědčit 
o kvalitě vašich zdrojů? 

Z dalších reprezentativních reali-
zací můžeme zmínit hotel Four 
Seasons v Praze, restauraci 
U Fleků či pasáž Lucerna, naše 
zdroje ale svítí také třeba v pro-
storách Aquaparku Špindlerův 
Mlýn, autobusového nádraží 
Hradec Králové či na fotbalovém 
stadionu Sparta.

Jak pracujete se svými zákazní-
ky, jaký servis jim nabízíte?
Menším, středním i velkým 
fi rmám nabízíme podporu v po-
době případové studie osvětle-
ní. Naše prodejní oddělení 
spolu s našimi techniky dokáže 
zpracovat návrh v softwaru 
DIALux. Vymodelujeme prostor 
a spočítáme, jaké hodnoty 
osvětlení budou v tomto pro-
storu v okamžiku, kdy je nahra-
díme nebo vybavíme našimi 
typy svítidel. Díky tomu doká-
žeme přesně spočítat, jaká je 
úspora proti současnému stavu 
a jaká je návratnost investice. 
Pokud to klient požaduje, umí-
me nabídnout i alternativní 
možnosti fi nancování. Pokud 
jde o distribuci, nabízíme služby 
jak přes vlastní obchodníky, tak 
v maloobchodní síti, kde je pro 
nás největším partnerem Bau-
haus. A také přes internet, kde 
spolupracujeme s velkými in-
ternetovými obchody, takže 
Teslu můžete nalézt třeba 
na Alza.cz.

Jaké další produkty můžete 
segmentu HORECA nabídnout? 
Můžeme nabídnout kompletní 
telekomunikační hardware 
i software, klimatizace Panaso-
nic a vstupní biometrické systé-
my. Nicméně jednoznačně je 
mezi hoteliéry i restauratéry 
největší zájem o TESLA LED 
žárovky i ostatní TESLA LED 
zdroje jako jsou trubice, podhle-
dová svítidla, bodové osvětlení 
a LED panely.  
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Náklady na osvětlení jsou pro hotely a restaurace významnou náklado-
vou položkou. Víte ale, že je můžete až o 90 procent snížit? Cestou k této 
úspoře mohou být LED světelné zdroje, které na trh pod značkou TESLA 
Lighting dodává společnost ISC Communication CZECH. O podrobnostech 
jsme hovořili s předsedou představenstva a obchodním ředitelem této 
společnosti Ladislavem Císařem.

Cesta k úsporám? TESLA Lighting!
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Ladislav Císař

Za LED zdroje byly vyměněny třeba žárovky v lustrech v Palace Hotelu v Praze


