
 

Aktivity společnosti za rok 2009 
 

I v roce 2009 pokračovalo vedení společnosti CITELUM, a.s. ve své dlouhodobé 

strategii v oblasti přenesené správy a údržby veřejného a slavnostního osvětlení. 

 

V současné době provozujeme více než 9.200 SB s ročním paušálním obratem     

cca 18 mil. Kč. Vedení společnosti se i nadále podílelo na řízení dceřiné společnosti 

ELTODO-CITELUM, s.r.o., která spravuje v České republice přes 220.000 SB             

a podílí se spolu s ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. na provádění kontroly této činnosti 

na Slovensku.  

 

Rok 2009 byl pro společnost ve znamení podstatných změn, které nastaly             

jak v samotném představenstvu, tak v dozorčí radě společnosti. V průběhu roku byla 

navržena, schválena a uskutečněna změna organizační struktury společnosti.  

 

Aktivity společnosti lze tak rozdělit na činnost prováděnou v provozovně 

Havlíčkův Brod a provoz veřejného osvětlení, který zajišťuje divize Přelouč. 

 

Provozovna v Havlíčkově Brodě se nadále zabývala samotným chodem, řízením    

a ekonomikou společnosti, což představuje zejména legislativní, účetní, personální 

činnost, a technickou a projekční činností. 

 

V oblasti slavnostního osvětlení měla společnost několik významných zakázek 

hlavně na území Slovenska, z nichž nejvýznamnější bylo exteriérové nasvětlení 

Budatínského hradu – Žilinského zámku, kdy na základě světelně technické studie 

z roku 2008 byla vypracována projektová dokumentace a od června do října              

již probíhala samotná realizace. Další výzvou bylo urbanistické osvětlení v rámci 

revitalizace náměstí, v obci Stará Bystrica, kde za pomoci technologie LED              

byl nasvětlen Slovenský orloj – první orloj na Slovensku, dále pak upraveno centrální 

ovládání režimů spínání centra a v neposlední řadě byla nasvětlena fasádní úprava 

školy a Zbojnícke bašty. Dále se společnost podílela na interiérovém osvětlení 



 

Sobášneho paláce v Bytči a na několika dalších drobných projektech. Zakázky     

v této oblasti dosáhly výše téměř 2 401 500,- Kč. 

 

Zakázky v projekční činnosti energetiky (vysoké napětí, stavební úpravy 

trafostanic, opravy stožárových základů linek velmi vysokého napětí, projektování 

veřejného osvětlení, přechodů atd.) opět představovaly nejen tvorbu samotných 

projektů, ale také jejich některé realizace. Zakázky v této činnosti dosáhly výše téměř 

2 281 tis. Kč. Lze konstatovat, že je již vytvořena pevná základna pro tuto činnost. 

 

Divize Přelouč realizovala v roce 2009 zakázky, které se převážně věnovaly 

přenesené správě a údržbě veřejného osvětlení v získaných lokalitách. Jednalo se            

o opravy VO, lokalizaci a odstraňování kabelových poruch (v roce 2009 bylo vydáno 

457 vyjádření o existenci podzemního zařízení), byly prováděny pravidelné výměny 

světelných zdrojů, doplňovala se pasportizace nových SB včetně záznamů                 

do pasportizačních tabulek a map, neustále se prováděla pravidelná údržba a servis, 

revize dle plánů ŘPÚ, realizovala se obnova VO – dle schválených a odsouhlasených 

návrhů, uskutečňovala se realizace dalších obnov VO – rekonstrukce a výstavba VO 

na základě dodatků k základním smlouvám nad rámec platných smluv (v roce 2009 

v celkové částce převyšující 2 mil. Kč), prováděl se odborný dozor při výstavbách VO 

cizími subjekty, byly prováděny nátěry stožárů VO, realizovala se vánoční výzdoba, 

probíhaly noční kontroly, komplexně se řešily veškeré škodní události na zařízení VO 

a nadále probíhala přípravná jednání s dalšími potencionálními partnery o uzavření 

nových smluv – převážně v regionu Přeloučska. V tomto směru bylo úzce 

spolupracováno s odbory správy majetku, stavebními a investičními úřady 

jednotlivých MÚ a OÚ a v neposlední řadě i Policií České republiky.  

 

Ve spolupráci s dceřinou společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. bezchybně 

fungoval bezplatný 24h centrální dispečink. Dále byly pro dceřinou společnost 

prováděny montážní práce v oblasti PSVO v Praze, kde jsme se podíleli                     

na vyhledávání a odstraňování kabelových poruch, na výměnách stožárů                    



 

při rekonstrukcích a opravách VO (v roce 2009 v celkové částce převyšující         

3 mil. Kč). 

 

Je nutné se zmínit i o proběhlé rekonstrukci web rozhraní – internetových 

stránkách společnosti. Z hlediska bezpečnosti a kvalitnějších služeb byl změněn 

správce domény CITELUM a dále se jednalo o kompletní změnu designu                     

a v neposlední řadě i textového a obrázkového obsahu. 

 

Společnost pokračuje v politice trvalého rozvoje a aktivní ochrany životního 

prostředí, což se projevuje nejen ve vnitřním provozu CITELUM, a.s.,                     

ale také v našich obchodních aktivitách a ve styku s našimi klienty. 

 

I nadále bude společnost věnovat pozornost podpoře hendikepovaným 

spoluobčanům, tak jak to činila v předcházejících obdobích. 

 

 
Slavnostní osvětlení  

Slovenského orloje 

 Slovenská republika – Stará Bystrica 
 
                            

 

 

 

 

 

Slavnostní osvětlení  

budova základní školy 

 Slovenská republika – Stará Bystrica 

 

 

 


