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Z Á V Ě R E Č N Á  Z P R Á V A 
ke specializované výstavě svítidel  

SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE 
8. - 12. března 2010 

 

Základní informace 

Název akce:  Světlo v architektuře 

Charakteristika:  specializovaná výběrová výstava svítidel, designu a příslušenství 

Ročník:  1. 

Termín konání: 8. – 12. 3. 2010 

Místo konání:  Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1 

Otevírací doba:   po – pá: 11.00–19.00 hodin 

Vstup:   pouze pro odbornou veřejnost 

Organizátor:  Czech Architecture Week s.r.o. 

Záštita:  Česká komora architektů, ČKAIT, Nadace české architektury 

Partneři: Development news, Facility manager, FS Days, Jansen Display, 

Kinnarps,  

M2 Real Estate, NČVU, Osvětlovací technika Vít Pavlů, Plechárna,  

Rendl Light Studio 

Odborný partner:  Česká společnost pro osvětlování 

Hlavní mediální partner: Světlo 

Mediální partneři:  ARCHITEKT, ASB, Bulletin, bydleni-iq.cz, Czechdesign.cz, 

Designcabinet.cz, ecpm.cz; Era21, obcanskavystavba.cz, oSvetle.cz, 

Projekt, Realizace staveb, stavebni-forum.cz, Střechy, fasády, izolace, 

svetlo.info 

Internet:  www.architectureweek.cz  

 

Statistika 

 

Celkový počet zúčastněných společností: 49 

Celková zastavěná plocha výstavy:  613 m2   

Celkový počet akreditovaných novinářů: 67 

Počet akreditovaných návštěvníků:  1524 
Počet návštěvníků z řad veřejnosti: 297 

 

Světlo v architektuře 

 

Ve dnech od 8. do 12. března 2010 proběhla ve výstavní síni Mánes v Praze specializovaná 

výběrová výstava svítidel, designu a příslušenství Světlo v architektuře 2010. Organizátorem 

výstavy Světlo v architektuře byla společnost Czech Architecture Week s.r.o., která pořádá 

každoročně v Praze festival moderní a současné architektury Architecture Week 

(www.architectureweek.cz) a má bohaté zkušenosti s pořádáním výběrových akcí 

podobného charakteru jak v České republice, tak v zahraničí. 

Výstava Světlo v architektuře byla určena především odborné veřejnosti (architektům, 

projektantům, stavebním inženýrům a developerům) a v průběhu pěti dnů na ni přišlo 1524 

návštěvníků a 67 akreditovaných novinářů.  

 

http://www.architectureweek.cz/
http://www.architectureweek.cz/
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Světla v architektuře se zúčastnilo celkem 49 vystavovatelů - 34 z oboru svítidel a osvětlení, 

5 vysokých a odborných škol a 10 společností zabývajících se designem nábytku a 

vybavením interiérů.  

V rámci výstavy proběhly také přednášky českých a zahraničních odborníků: anglického 

zástupce společnosti Pulsar, Jona Pettse, kterého k účasti pozvala společnost Osvětlovací 

technika Vít Pavlů, za společnost Osram se představil Ing. Martin Petrušek.  Společnosti Erco 

lighting uspořádala blok odborných přednášek s názvem Licht ist Emotion, jehož hostem byl 

významný německý designér Dipl. Ing. arch. Reinharda Veddera. Dále proběhly přednášky 

německého designéra Bernharda Desseckera, pořádaná společností Artemide Showroom 

Praha o práci designéra Ingo Maurera a přednáška německého specialisty Andrease 

Schneidera s názvem EnOcean zelená technologie pro šetrné budovy, pořádaná 

společnostmi WMOCEAN s.r.o. a WAGO s.r.o. ve spolupráci s EnOcean GmbH. 

Hlavní mediální partner výstavy, časopis Světlo, jmenoval odbornou komisi ve složení: prof. 

Ing. Jiří Habel, DrSc., Václav Zeman (odborný učitel), Ing. arch. Luboš Sekal, ak. soch. Karel 

Novotný (design svítidel), ak. arch. Jiří Kočandrle, Ing. Jiří Novotný, která na výstavě udělila 

následující ceny:  

 

1. místo získalo svítidlo AERO II HYBRID společnosti ZUMTOBEL (Komise oceňuje, že svítidlo 

poskytuje kvalitní osvětlení pracovní plochy a celkové prosvětlení prostoru přispívajícího 

k dosažení zrakové pohody.  

Přímou složku světelného toku zajišťují dvě skupiny bočně umístěných světelných diod, 

jejichž záření se rozptyluje mikroprizmatickým krytem. Nepřímou složku vytváří tok lineárních 

zářivek, které jsou samostatně řízeny zvláštním elektronickým systémem. Chladicí soustava 

světelných diod je opticky přiznána a organicky začleněna do celkového konstrukčního 

řešení svítidla.) 

 

2. místo obdržela společnost  PHILIPS za LED svítidla  pro osvětlení architektur. 

(Hodnotitelskou komisi zaujalo použití různých typů svítidel se světelnými diodami určených 

zejména pro exteriérové osvětlení architektury. Jednotlivá svítidla tvoří ucelený systém, jejž 

lze mnohostranně využít. Příkladná je vysoká úroveň prezentace systému na minimální 

výstavní ploše.) 

 

3. místo získalo svítidlo DRACO společnosti OSMONT. (Hodnotitelská komise oceňuje využití 

tradičního materiálu a jeho optických vlastností při elementárním dotažení tvaru svítidla. 

Vysoce univerzální, jednoduchý a účelný design dovoluje svítidlo použít v rozličných 

prostorech.) 

 

Dále byla udělena dvě zvláštní ocenění: Zvláštní ocenění expozici studentských prací Posviť 

a jejímu autorovi Ferdinandu Chrenkovi, ktará vhodně doplňila a osvěžila svou invenčností 

celkový rámec výstavy. 

a zvláštní ocenění expozici DELTA LIGHT CZECH  pro své nápadité minimalistické řešení – 

v tmavém prostoru, které poskytuje velmi dobrou představu o rozložení světelného toku 

instalovaných svítidel.  

 

Výstavní síň Mánes 

 

Výstavní síň Mánes je součástí mezinárodně proslulé budovy Nadace českého 

výtvarného umění, postavené v meziválečném období, která je významnou ukázkou 

funkcionalistické architektury a předmětem studijních návštěv z celého světa. Nachází se 

v centru Prahy nad Vltavou na Slovanském ostrově, na trase mezi Národním divadlem a 

Tančícím domem. (Podrobnější informace o výstavní síni Mánes na www.manesgallery.cz). 

http://www.manesgallery.cz/
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Seznam zúčastněných vystavovatelů s čísly stánků: 

 

ACW spol. s r. o. B8 

Aprolux spol. s r.o. A17 

Artechnic-Schréder, a. s.  B10 

Artemide Showroom Praha A6 

AULIX lighting s. r. o. B1 

Brokis s. r. o. A11 

DELTA LIGHT Czech s. r. o. A3 

ERCO lighting GmbH, Organizační složka Praha A9 

FAGERHULT Central Europe GmbH - o. z. A2 

Fakulta architektury VUT v Brně B14 

Hagos s. r. o. A4, B18 

Helvar B8 

INGE Opava, spol. s r. o. B8 

Koji, spol. s r. o. B3 

LASVIT s. r. o. A8 

LUMINEX, s. r. o. A13 

Microset, s. r. o. B6 

NECO s. r. o. B11 

OMS, spol. s r. o. A16 

Osmont s. r. o. A7 

Osvětlovací technika Vít Pavlů, s. r. o. Modelový byt 

Paul Design B12 

PHILIPS Česká republika s. r. o. A15 

Polytrade CE, spol. s r. o. B15 

PRECIOSA - Lustry, a. s. B4 

Rendl light studio A5 

SANS SOUCI, s. r. o. B5 

Selene spol. s r.o. A1 

Schneider Electric CZ, s. r. o. Modelový byt 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov B13 

Světlo (časopis) A12  

VELUX Česká republika, s. r. o. B17 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave B16 

WAGO-Elektro spol. s r. o.  B2 

Williams Galerie světla - Occhio store Praha A14 

WM Ocean B2 

ZUMTOBEL Lighting, s. r. o. A10 

 

Modelový byt 

Ve druhé části, ve spolupráci s předními designovými společnostmi, vybudovali 

organizátoři ukázkový modelový byt na ploše cca 225 m2, navržený architektonickými 

kancelářemi Modulora a Mimosa architekti, zařízený s důrazem na světlo a osvětlení nejen 

jednotlivých místností, ale především s ohledem na správné využití světla pro jednotlivé 

lidské aktivity a činnosti (čtení, vaření, odpočinek ...) i s ohledem na kvalitu, ekonomičnost 

a ergonomii. Na realizaci tohoto projektu se podílely společnosti A.M.O.S. design,  de.fakto 

CZ, Dyntar, Flora Servis, GC Design, High-end audio studio, Osvětlovací technika Vít Pavlů, 

Savoir Beds, Schneider Electric CZ, Spyron, Ranný Architects, USSPA a W.A.W. - A-Keramika 

Group, kterým tímto organizátoři děkují.  
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Seznam partnerů Modelového bytu: 

 

Modelový byt   

A.M.O.S. design s. r. o. Modelový byt 

De.fakto CZ, s. r. o. Modelový byt 

DYNTAR spol. s r. o. Modelový byt 

Flora Servis Modelový byt 

GC DESIGN   Modelový byt 

Hight-end audio studio Modelový byt 

Osvětlovací technika Vít Pavlů, s. r. o. Modelový byt 

Ranný architects Modelový byt 

Savoir Beds Modelový byt 

Schneider Electric CZ, s. r. o. Modelový byt 

SPYRON s. r. o. Modelový byt 

USSPA, s. r. o. Modelový byt 

W. A. W. spol. s r. o., A-Keramika Modelový byt 

 

Doprovodný program výstavy Světlo v architektuře 

 

pondělí 8. března 2010 

11.00 hodin  Tisková konference Happy hour, modelový byt 

 

úterý 9. března 2010 

9.00 hodin Setkání společnosti Osvětlovací technika Vít Pavlů s přednáškou 

anglického zástupce společnosti Pulsar, Jona Pettse, o LED svítidlech, 

přednáškový sál, vstup pro zvané)* 

15.00 hodin Přednáška společnosti Osram: TRAXON – LED osvětlovací systémy 

společnosti OSRAM/TRAXON – příklady aplikací, přednášející: Ing. 

Martin Petroušek 

Obsah přednášky: představení společnosti TRAXON, portfolio produktů 

společnosti TRAXON a e:cue, příklady aplikací, interiérové i exteriérové 

aplikace, možnosti použití´, přednáškový sál, vstup pro zvané)* 

 

středa 10. března 2010 

9.00 hodin Snídaně společnosti Erco lighting, blok odborných přednášek, zejména 

od významného německého designéra Dipl. Ing. arch. Reinharda 

Veddera s názvem Licht ist Emotion. Hlavními tématy jsou světelný 

koncept v architektuře, moderní řídicí systémy a efektivní vizuální 

komfort, modelový byt a přednáškový sál, vstup pro zvané)* 

    

16.00 hodin Přednáška německého designéra Bernharda Desseckera, pořádaná 

společností Artemide Showroom Praha o práci designéra Ingo Maurera 

(poslední realizací je mnichovská stanice metra a zajímavý je projekt 

Euro kondom, který vznikl jako reakce na regulační opatření EU 

ohledně klasických žárovek), přednáškový sál, vstup pro zvané)* 

 

18.00 hodin Přednáška německého specialisty Andrease Schneidera s názvem 

EnOcean zelená technologie pro šetrné budovy, pořádaná 

společnostmi WMOCEAN s.r.o., WAGO s.r.o. ve spolupráci s EnOcean 

GmbH, přednáškový sál, hala A, vstup volný)* 
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čtvrtek 11. března 2010 

7.00 - 11.00 hodin Snídaně pro zvané PHILIPS Česká republika: Interaktivní workshop - 

vlastní nastavování světelné scény ve stánku Philips. O společnosti 

Philips, přednáškový sál, vstup pro zvané)* 

 

pátek 12. března 2010 

9.00 hodin Snídaně Rady pro šetrné budovy, přednáškový sál a modelový byt, 

vstup pro zvané)* 

 

 

 

 

Propagace, direct mailing a mediální kampaň 

 

Vzhledem k tomu, že byla výstava zaměřena na odbornou veřejnost, proběhla mediální 

kampaň především se zaměřením na odborné tituly formou mediálního partnerství a dále 

především formou cíleného direct mailingu.  

Tištěná pozvánka: byla vložena v bulletinu ČKA, v časopise Světlo, dále rozeslána na 

databázi Architecture Week a vystavovatelům. 

Elektronická pozvánka: byla rozeslaná prostřednictvím ČKA, ČKAIT , AW, mediálních 

partnerů a jednotlivé pozvánky vystavovatelů. 

 

Katalog k výstavě 

 

K výstavě Světlo v architektuře 2010 byl vydán celobarevný katalog, formát A4 v nákladu 

2000 ks s rejstříkem značek, kontakty a informacemi vystavujících společností a rozhovory 

s osobnostmi z oboru.  

Nyní je náklad téměř vyčerpán. 

 

Bližší informace najdete na www.architectureweek.cz. 

 

Seznam firem, které podpořily katalog: 

 

A.M.O.S. DESIGN, s.r.o. 

ACW spol s.ro. 

Aprolux spol. s r.o. 

Artechnic-Schréder, a.s.  

Artemide showroom Praha 

BSH domácí spotřebiče s.r.o. 

Delta Light Czech s.r.o. 

DNA CENTRAL EUROPE, s.r.o.  

Eaton elektrotechnika s.r.o.  

ECO-DESIGN spol. s r.o. 

ERCO lighting GmbH, Organizační složka Praha 

Fagerhult Central Europe GmbH - o.z. 

FS DAYS 

Inge Opava, spol. s r.o. 

KINNARPS, a.s. 

Lasvit s.r.o. 

Luminex spol. s r.o. 

m2 Real Estate, a.s. 

Messe Frankfurt 

http://www.architectureweek.cz/
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Osmont,s.r.o. 

OSRAM Česká republika s.r.o. 

Osvětlovací technika Vít Pavlů, spol. s r.o. 

PHILIPS Česká Republika s.r.o. 

PLECHÁRNA DESIGN FACTORY 

POLYTRADE CE spol. s r.o. 

PRECIOSA - LUSTRY, a.s. 

Raiffeisen Leasing Real Estate 

Rendl light studio 

SAVOIR BEDS 

SBS ELEKTRO s.r.o. 

Selene spol. s r.o. 

SPYRON s.r.o. 

USSPA, s.r.o. 

Velux Česká republika, s.r.o.; Attic Department 

Williams Galerie Světla - Occhio store Praha 

Zumtobel Lightting, s.r.o. 

  

Děkujeme všem. 

 

Fotogalerii k výstavě Světlo v architektuře naleznete na www.architectureweek.cz.  

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení ankety 

Po skončení akce byla účastníkům z oboru svítidel rozeslána anketa, jejíž výsledky zde 

předkládáme: 

Jak hodnotíte úroveň výstavy?

33%

42%

17%

8%

0%

0%

0%

vysoká

dobrá

spíše dobrá

průměrná

spíše špatná

špatná

nevím

 

http://www.architectureweek.cz/
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Jak hodnotíte svou letošní účast na výstavě?

8%

67%

8%
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nevím
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Jak hodnotíte kvalitu:
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Vyhovuje Vám termín výstavy?

92%

8% 0%

ano

ne

nevím

 



8 

 

Preferujete, aby se výstava konala:

18%

73%

9%

1xza rok

1xza dva roky

nevím

 

Vyhovuje Vám zaměření na odbornou veřejnost?

33%

67%

0%

0%

ano

chceme i dny pro veřejnost

ne

nevím

 

Zúčastníte se dalšího ročníku?

8%

76%

8% 0% 8%

určitě ano

pravděpodobně ano

pravděpodobně ne

určitě ne

nevím

 
 

 

 

 

 

Architecture Week Ostrava  

 

Dále si Vás dovolujeme pozvat na 2. ročník regionálního festivalu moderní a současné 

architektury Architecture Week Ostrava 2010, organizovaného společností Czech 

Architecture Week s.r.o. ve spolupráci s Kabinetem architektury Ostrava ve dnech 22. – 29. 

4. 2010.  
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Architecture Week Praha 

 

4. ročník mezinárodního festivalu moderní a současné architektury proběhne ve dnech od 

4. do 17. října 2010. Tématem je zelená architektura a urbanismus. 

Více na www.architectureweek.cz.  

 
Děkujeme za podporu při realizaci 1. ročníku výstavy Světlo v architektuře a těšíme se na 

další spolupráci. 

 

 

Kontaktní adresa: 

 

Ing. Petr Ivanov 

tel.: +420 606 654 121 

e-mail: ivanov@architectureweek.cz  

Věra Špáňová 

tel.: +420 604 282 338 

e-mail: spanova@architectureweek.cz 

 

Czech Architecture Week s.r.o. 

budova Mánes 

Masarykovo nábřeží 250; 110 00 Praha 1 

 

http://www.architectureweek.cz/
mailto:ivanov@architectureweek.cz
mailto:spanova@architectureweek.cz

