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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 
10. - 13. března 2011 

 
Základní informace 
Název akce:  Světlo v architektuře 

Charakteristika:  specializovaná výběrová výstava svítidel, designu a příslušenství 

Ročník:  2. 

Termín konání: 9. – 13. 3. 2011 

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

Otevírací doba:   čt – ne: 11.00–19.00 hodin 

Vstup:   čt-pá pouze pro odbornou veřejnost, so-ne pro veřejnost 

Organizátor:  Czech Architecture Week s.r.o. 

Odborný partner:  Česká společnost pro osvětlování 

Hlavní mediální partner: Světlo 

Mediální partneři:  Architekt, ASB, Atrium, earch.cz, ecpm.cz, Era21, Etm, H.O.M.I.E., Interiér 

veřejných budov, Luxury shopping guide, osvetle.cz,  plagat.cz, Projekt & 

Property, stavební-forum.cz, Střechy, fasády, izolace, svetlo.info 

 

Internet:  www.architectureweek.cz  

 

Statistika 

 

Celkový počet zúčastněných společností: 54 

Celková zastavěná plocha výstavy:   650 m2   

Celkový počet akreditovaných novinářů: 54 

Počet návštěvníků:      1789 
 

Světlo v architektuře 2011 
 

Ve dnech od 10. do 13. března 2011 proběhla ve výstavní síni Mánes v Praze specializovaná 

výběrová výstava svítidel, designu a příslušenství Světlo v architektuře 2011. Organizátorem 

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

každoročně v Praze a Ostravě festivaly architektury a urbanismu 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. V letošním roce měli příležitost výstavu 

shlédnout i návštěvníci z řad laické veřejnosti - sobota a neděle byla určena jim.  Výstavu 

navštívilo 1789 návštěvníků a 54 akreditovaných novinářů.  

 

http://www.architectureweek.cz/
http://www.architectureweek.cz/
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Světla v architektuře se zúčastnilo celkem 54 vystavovatelů - 33 z oboru svítidel a osvětlení,  

3 vysoké a odborné školy a 19 společností, zabývající se designem nábytku a vybavením 

interiérů.  

V rámci výstavy se opět zopakoval rovněž projekt Design Zone, na němž se prezentovaly 

jednotlivé světelné objekty a svítidla s mimořádným designem, nebo svítidla, která ještě 

nejsou sériově vyráběna. 

Na výstavě se opět představily také studentské práce středních a vysokých škol (SUPŠ 

Kamenický Šenov, VŠVU v Bratislave, ateliér Produkt design profesora Františka Buriana, 

koncepce expozice: Sylvia Jokelová  a VŠUP Praha, její expozice vznikla pod vedením 

rektora Jindřicha Smetany a profesora Jiřího Pelcla, byla prezentována ve spolupráci 

s Czechdesign.cz), které vnesly mezi špičkové expozice renomovaných společností 

nezvyklost, hravost a kreativitu, založenou na mladém a neotřelém pohledu na design 

svítidel a osvětlovacích těles. Společnost Czech Architecture Week tradičně podporuje 

studentskou tvorbu jak finančně, tak organizačně.  

 

Udělené ceny 

Na slavnostním večeru výstavy Světlo v architektuře udělila hodnotitelská komise hlavního 

mediálního partnera, časopisu Světlo, ve složení  prof. Ing. Jiří Habel, Ing. arch. Luboš Sekal, 

ak. arch. Jiří Kočandrle, Ing. Jiří Novotný a Mgr. A. Pavel Šťastný (design svítidel) tři ceny a tři 

čestná uznání, a to: 

Cenu svítidlu Nebel, design Paul Ameloot (Belgie) od společnosti DELTA LIGHT. Závěsné 

svítidlo s uzavřeným difúzním krytem je osazeno lineárními zářivkami. Kompaktní dynamický 

tvar je vizuálně odlehčen zrcadlovými zapuštěnými čely. 

Cenu svítidlu Lightpanel Plus, design Andreas a Rüdiger Szak, společnosti DESIGNPANEL 

GmbH (Německo). Plošné svítidlo se světelnými diodami má rovnoměrně a dokonale 

rozložený jas. V kombinaci s graficky kontrastní reliéfní mřížkou umožňuje dosáhnout výrazné 

dekorativní a barevné efekty. 

Cenu světelnému objektu Il Meril, design Kristína Krempová, výrobce Kovovýroba Blecha 

(Slovensko). Autorka invenčně pojala komplex barového pultu jako skulpturální světelný 

objekt, jehož konstrukce je tektonicky zdůrazněna světelnou kostrou, navozující specifickou 

atmosféru. 

Čestné uznání v rámci kolekce studentských prací celkově vysokého standardu porota 

ocenila práci s názvem Světelná struktura autora Libora Motyčky. Světelná struktura je 

tvořena variabilními prostorovými prvky. Technickou pointou je sloučení mechanického a 

elektrického principu propojení, umožňujícího vytvoření libovolné prostorové sestavy. 

Čestné uznání svítidlu Světelná plocha, design Ing. Vladimír Houdek, společnost Apro lux. 

Netradiční kombinace světelných diod a opticky aktivní skleněné tkaniny vytváří osobité 

optické efekty se zajímavým uplatněním v architektuře. 

Čestné uznání systému Serie 19 společnosti HALLA. Ucelený systém plošných svítidel vytváří 

řadu geometrických obrazců s oblými rohy. Kontura svítidel je definována ohýbanou bočnicí 

z hliníkového profilu. 
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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). 

 

Seznam zúčastněných vystavovatelů s čísly stánků: 

 
HALA A 

Artemide Selene spol. s r.o.      A1 

KOJI, spol. s r.o.       A2 

PROFI Lighting, s.r.o.       A3 

HAGOS s.r.o.        A4 

VBO praga         A5 

HALLA, a.s.         A6 

DELTA LIGHT CZECH s.r.o.       A7 

Osmont, s.r.o.        A8 

ERCO Lighting GmbH       A9 

AV MEDIA, a.s.        A10 

BROKIS s.r.o.         A11 

Světlo – FCC Public s.r.o.       A12 

OMS CZ, spol. s.r.o.        A13 

Williams Galerie světla - Occhio Store Praha    A14 

DNA CENTRAL EUROPE, s.r.o.      A15 

ACW, spol. s r.o.        A15 

Apro lux s.r.o.        A16 

 
 
HALA B 

AULIX lighting s.r.o.       B1 

Cora v.o.s.        B2 

ELKOM ŘÍČANY – Pavel Kapinus      B3 

Apollo LED s.r.o.        B4, DZ 

VELUX Česká republika, s.r.o.      B7, DZ 

de.fakto CZ, s.r.o.        B8, DZ 

OSRAM Česká republika s.r.o.      B9 

MSC-Vertriebs-CZ s.r.o.       B10 

Artechnic-Schréder a.s.       B11 

NECO s.r.o.         B12 

ATEH, spol. s r.o.        B13, DZ 

BULB          B14, DZ 

ZUMTOBEL Lighting s.r.o.       B15, DZ 

FAGERHULT Central Europe GmbH - o.z.     B16, DZ 

EZR s.r.o.         B17 
 
 

HALA C 

Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě    C1 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze    C2 

Kristína Krempová        C3 

http://www.manesgallery.cz/
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Office Lighting 

 
Letos poprvé organizátoři vyčlenili samostatnou plochu pro prezentaci kancelářského 

osvětlení a svítidel. Osvětlení pracovního prostoru úzce souvisí rovněž s ergonomií a kvalitou 

kancelářského nábytku a vybavení, protože v kanceláři trávíme velkou část svého života. 

Této problematice se budeme věnovat podrobněji na dalším ročníku výstavy Světlo 

v architektuře. Organizátoři tímto děkují společnostem, které nám daly důvěru a 

zahajovacího projektu se zúčastnily. 

 

OFFICE – HALA A 

BN Office Solution CZ 

Kinnarps a.s. 

 

 

Modelový byt 

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

ukázkový modelový byt na ploše cca 225 m2, jehož architektonickou studii speciálně pro 

tento ročník připravil známý český architekt Mojmír Ranný, Ranný Architects. Modelový byt, 

který měl být  inspirací při úvahách o realizaci vlastních projektů, byl zařízen za přispění 

vybraných interiérových studií a showroomů, zabývajících se moderním a nadčasovým 

designem. Organizátoři dále děkují společnosti Delta Light Czech za světelný design a 

spolupráci při technickém zajištění celé expozice. 

 

Seznam partnerů Modelového bytu: 

 

Modelový byt – HALA B 

Aquamarine Spa 

Bang & Olufsen - KD ELEKTRONIKA s.r.o. 

BSH domácí spotřebiče, s.r.o. 

Decoland s.r.o. – Bo Concept 

de.fakto 

DELTA LIGHT CZECH s.r.o. 

Designpanel 

Dreambeds s.r.o. 

Kámen Donát 

KORATEX CZ, s.r.o. 

KORYNA nábytek, a.s. 

Luxury Shopping Guide 

Nestlé Česko, s.r.o. - Divize Nespresso 

Radiátorové studio Laurens 

Ranný Architects 

RAP Partners s.r.o. 

Roman Franta 

ProCeram a.s. 

TON 
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Program výstavy Světlo v architektuře 2011 
 

Čtvrtek 10. března 2011 

11.00 hodin  Tisková konference Happy hour, modelový byt 

19.00 hodin  Společenský večer Light party, prostory výstavy 

 

 

pátek 11. března 2011 

9.00 hodin Snídaně společnosti Erco lighting, blok odborných přednášek (vstup pro 

zvané) 

    

 

 

Propagace, direct mailing a mediální kampaň 
 

Vzhledem k tomu, že byla výstava zaměřena především na odbornou veřejnost, věnovala se 

mediální kampaň hlavně  odborným titulům formou mediálního partnerství, další propagace 

probíhala především cíleným direct mailingem.  

 

Tištěné pozvánky: (7000 ks) byly vloženy v časopise Architekt, v časopise Světlo, dále 

rozeslány na databázi Architecture Week a vystavovatelům a mediálním partnerům. 

 

Elektronické pozvánky: byly rozesílány prostřednictvím ČKAIT, České společnosti pro 

osvětlování, dále na databázi AW (3800ks), mediálním partnerům a pozvánky pro 

vystavovatele rozesílali vystavovatelé na vlastní databáze kontaktů. 

 

Propagace: 

V odborných časopisech: Architekt, ASB, Atrium,  Era21, Etm, H.O.M.I.E., Interiér veřejných 

budov, Project & Property,  Střechy, fasády, izolace a Světlo  

 

V ostatních časopisech: Luxury shopping guide, Instinkt, Metropolis, Travel service magazín 

 

Odborné portály: 

earch.cz, ecpm.cz, era21.cz,  osvetle.cz,  stavební-forum.cz, stavebne-forum.sk,  svetlo.info, 

4stav.cz, archii.cz, archiweb.cz, bydleni.cz, ckait.cz, czechdesign.cz,  design.xarea.cz, 

designcabinet.cz, elektrika.cz, enviweb.cz, iMaterialy.cz, obcanskavystavba.cz, 

stavbaweb.cz, stavebnictvi3000.cz 

 

Ostatní portály: 

plagat.cz, ncvu.cz,  ct24.cz, ihned.cz, novinky.cz, idnes.cz, ceskakultura.cz, cokdyvpraze.cz, 

kudyznudy.cz, praha-tip.cz, pragueeventscalendar.cz, oblibeny.cz, nakupniplus.cz, 

obec.net, relace.cz, betafence.cz, noviny.modrasit.cz, pragueout.cz 

 

Denní tisk: 

Hospodářské noviny, Mladá Fronta Dnes 

 

Ostatní media: 

ČT 24, Český rozhlas, ČRO 1, ČRO 2, ČRO 7 

 

 

 

 



6 

 

 

Katalog k výstavě 
 

K výstavě Světlo v architektuře 2011 byl vydán celobarevný katalog, formát A4 v nákladu 

2000 ks s  kontakty a informacemi vystavujících společností a rozhovory s osobnostmi z oboru.  

 

Bližší informace najdete na www.architectureweek.cz. 

 

Seznam firem, které podpořily katalog: 

 

ACTIVA spol. s r.o. 

AMOSDESIGN 

Apollo LED s.r.o.         

Apro lux s.r.o.         

BN Office Solution CZ 

BSH domácí spotřebiče s.r.o. 

de.fakto          

DELTA LIGHT CZECH s.r.o.        

ERCO Lighting GmbH        

FAGERHULT Central Europe GmbH - o.z.      

HAGOS s.r.o.         

HALLA, a.s.          

Kinnarps a.s. 

M2 Real Estate 

NECO s.r.o.          

Osmont, s.r.o.         

OSRAM Česká republika s.r.o.       

PROFI Lighting, s.r.o.       

VBO praga          

ZUMTOBEL Lighting s.r.o.        

 

 

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

 

Architecture Week Ostrava 2011 
 

Dále si Vás dovolujeme pozvat na 3. ročník regionálního festivalu moderní a současné 

architektury Architecture Week Ostrava 2011, organizovaného společností Czech 

Architecture Week s.r.o. ve spolupráci se SPOK Ostrava ve dnech 4. – 28. 4. 2011.  

 

 

Architecture Week Praha 2011 
 

5. ročník mezinárodního festivalu architektury a urbanismu proběhne ve dnech  

od 10. do 23. října 2011. Hlavním tématem festivalu je „univerzální město“ a projekt 

Architektura a urbanismus Visegrádské čtyřky, který organizujeme ve spolupráci se Správou 

Pražského hradu. Letošní informační centrum AW Central bude umístěno v Letohrádku 

královny Anny (Belvedere) na Pražském hradě. 

Více na www.architectureweek.cz.  

 

 

 

 

http://www.architectureweek.cz/
http://www.architectureweek.cz/
http://www.architectureweek.cz/
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Děkujeme všem společnostem za podporu při realizaci 2. ročníku výstavy Světlo 

v architektuře a těšíme se na další spolupráci. 

 

 

Výstava Světlo v architektuře bude probíhat vždy jednou za dva roky a její 3. ročník se tedy 

uskuteční v březnu 2013 v Praze. 

 

 

Kontaktní osoby a 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 

mailto:ivanov@architectureweek.cz
mailto:spanova@architectureweek.cz

