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veletrhy a výstavy

V září minulého roku se konal již čtr-
náctý ročník mezinárodního kontraktač-
ního a prodejního veletrhu interiérů Ten-
dence 2009. Do Pražského veletržního 
areálu Letňany přišlo od 11. do 14. září 
více než 30 100 návštěvníků. Čekala je 
zde bohatá nabídka nábytku a vybavení 
interiéru včetně velké sekce designu, na-
bídky dárků, hodinek a klenotů (první 
ročník mezinárodního veletrhů dárků, 
hodinek a klenotů Bonexpo) nebo kávy 
a vybavení pro její přípravu (první roč-
ník veletrhu kávy a vybavení pro její pří-
pravu Cofex).

Na výstavní ploše 19 570 m2 se před-
stavilo 315 vystavovatelů z Česka a za-
hraničí.

Opět mezi nejvyhledávanější sekce 
veletrhu patřila svítidla. Své produkty 
tentokrát představily např. společnos-
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ti Artemide, Luminex, Neco, Philips, 
Eglo, poprvé se veletrhu zúčastnila fir-
ma Vávra osvětlení. Informace z oboru 
osvětlení mohli zájemci již tradičně zís-
kat ve stánku mediálního partnera vele-
trhu, časopisu Světlo. 

Článek se bude z prostorových důvo-
dů věnovat jen soutěži In-Light. 

In-Light, soutěž o nejlepší účelové 
svítidlo

Hlavním úkolem soutěže je představit 
svítidlo, které by co nejlépe odpovídalo 
účelu svého použití. Přihlásit se moh-
li prodejci svítidel, dekoratérská studia 
a designéři. Hodnocenými parametry 
byla funkčnost, vhodně zvolený materi-
ál, technické údaje, originálnost, design 
a rovněž finanční dostupnost s ohledem 
na účel použití. Svítidla byla tentokrát 

aranžována do jednotného velmi hezky 
a účelně koncipovaného prostoru. Při-
hlásilo se sedm firem s jedenácti expo-
náty. Svítidla posuzovala jak odborná 
porota, tak i návštěvníci. Pro odbornou 
porotu tentokrát nebyl výběr oceněných 
svítidel vůbec jednoduchý. V podstatě 
všechny přihlášené exponáty měly velmi 
dobrou úroveň. Nakonec odborná poro-
ta (Ing. arch. Luboš Sekal – A. A. L. S. 
Atelier architektury, Ing. Milan Kabát – 
design, Václav Zeman – odborný učitel, 
Střední průmyslová škola strojní a do-
pravní v Děčíně VI (dlouholetý odborný 
učitel oboru design světelných objektů 
na sklářské průmyslovce v Kamenickém 
Šenově), Ing. Jana Kotková – zástupce 
šéfredaktora časopisu Světlo) pod vede-
ním prof. Ing. Jiřího Habela, DrSc., ve-
doucího světelné laboratoře FEL ČVÚT, 
ocenila tato svítidla:

Obr. 1. Různé typy Svítidla Senses ve stánku 
společnosti Neco s. r. o. – 1. místo In-Light, 
odborná porota

Obr. 2. Svítidlo LEDino (Philips ČR s. r. o.) – 
2. místo In-Light, odborná porota

Obr. 3. Svítidlo LED 3× 9 W (Luminex s. r. o.) – 
3. místo In-Light, odborná porota i návštěvníci

Obr. 4. Svítidlo Arctic (Eco-Design, spol. s r. o.) –
1. místo In-Light, návštěvníci

Obr. 5. Svítidlo Fireball (HG ateliér designu, 
s. r. o.) – 2. místo In-Light, návštěvníci

1. místo – inteligentní svítidlo Senses 
(NECO s. r. o., SK), (Pozn.: další informa-
ce o svítidle najdete na str. 31), 

2. místo – svítidlo LEDino (Philips 
ČR s. r. o.),

3. místo – závěsné svítidlo LED 3× 9 W 
(Luminex s. r. o.). 

Návštěvníci svými hlasy určili pořadí 
svítidel jiné:

1. místo – svítidlo Arctic (Eco-Design, 
spol. s r. o.),

2. místo – svítidlo Fireball (HG ateli-
ér designu, s. r. o.),

3. místo – závěsné svítidlo LED 3× 9 W 
(Luminex s. r. o.). 

Letošní jubilejní, 15. ročník Tendence 
2010 se uskuteční ve dnech 9. až 12. září, 
tentokrát na výstavišti v Praze – Holešo-
vicích.

Ing. Jana Kotková


