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aktuality

(ρ = 98 %) se při dvou odrazech ztratí pou-
ze 4 % světelného toku. 

Takto koncipované reflektory, které 
jsou vyrobeny z časově stálého materiá-
lu MIRO Silver (činitel celkového odra-
zu světla 98 %) a jež spojují znalost toho, 
jak je třeba se světlem zacházet, s výho-
dami LED vyzařujícími do poloprostoru, 
jsou schopny:
– zabránit oslnění,
– nabídnout reflektory s vysokou pro-

vozní účinností a stálostí v čase,

– oddělením zdroje a reflektoru napo-
moci k vývoji vyměnitelných LED mo-
dulů,

– pomoci LED i se způsobem vnímání 
člověka k většímu rozšíření na trhu. 
Také specialisté z dodavatelského prů-

myslu, specialisté na optické systémy uka-
zují první pozitivní výsledky tohoto vý-
voje. Příklad od německého specialisty 
Alux-Luxar (obr. 6): primární i sekun-
dární reflektor z MIRO Silver zabraňují 
vzniku vysokých jasů v jednotlivých bo-

dech a zajišťují cílené směrování světel-
ného toku. 

Nechme se tedy překvapit, jaké mož-
nosti průmysl najde nejenom ve smyslu 
vysoké účinnosti, ale také ve smyslu dob-
rého osvětlení pro člověka.

Podle článku pro časopis Světlo od pana 
Detlefa Düeho, Alanod Aluminium-Vered-

lung GmbH & Co. KG  
zpracoval a upravil Ing. Jaromír Hříbal,  

Schäfer a Sýkora s. r. o. 

Letošním vítězem Národní ceny za stu-
dentský design, jejíž výsledky byly vy-
hlášeny večer 11. listopadu v prostorách 
Nadace pro rozvoj architektury a staveb-
nictví na Václavském náměstí 31, se stal 
absolvent Vysoké školy uměleckoprůmys-
lové v Praze Jindřich Vodička. 

Porotu si získal svou diplomovou prací, 
interaktivním svítidlem Tvor, které je ob-
dařeno umělou inteligenci, směřující ho  
pomocí čidel do nejtemnějšího místa pro-
storu. Tma s jeho přítomností mizí a Tvor 
se přesouvá jinam. Je tak v podstatě od-
souzen k nekonečnému putování. Svítidlo, 
které je experimentem na poli interaktivní-
ho designu, bylo možné vidět prohánějící 
se po chodbách na říjnové přehlídce De-
signblok 2010 v rámci projektu Živé věci, 
který se zabývá interaktivním designem.

„Mým cílem není využití interaktivity pro 
usnadnění či eliminaci lidské práce, nebo 
ke snazšímu ovládání zařízení. Svou praxi in-
teraktivního designéra definuji jako tvorbu „ži-
vých věcí“ – neživým předmětům se pokouším 
dodávat vlastnosti a schopnosti živočichů,“ 
říká o své práci Jindřich Vodička. „Snažil 
jsem se vzít interaktivitu jako esenci, na které 
bude design založen. A pak mě napadlo svíti-
dlo, které se bude pohybovat, vyhledávat tma-
vá místa a osvětlovat je. Tvor je na hranici de-
signu a interaktivního umění, na děti působí 
spíš jako hračka,“ dodává designér, který pů-
vodně zamýšlel, že jeho svítidlo bude cho-
dit. „Ukázalo se to mnohem komplikovanější, 
zato použití dvou koleček je elegantnější. Tvor 
drží rovnováhu tím, že má těžiště pod osou kol, 
takže nemůže přepadnout. Než do bytu se více 
hodí do veřejného prostoru, mezi lidi. Poutá do-
cela spolehlivě pozornost.“ Vodička doufá, že 
se jeho produkt dostane do malovýroby.

Do soutěže se letos přihlásilo 189 stu-
dentů se 170 pracemi z devatenácti střed-
ních odborných škol a vyšších odborných 
škol a deset z univerzit a vysokých škol. 

Národní cena za studentský design 2010 – 
svítidlo Tvor

Studenti předkládali k hodnocení pro-
totypy, modely, doprovodné plakáty 
a portfolia. K ocenění bylo nominová-
no 39 prací. Kromě hlavní ceny bylo 
uděleno několik ocenění Excelentní 
studentský design 2010 a Dobrý stu-
dentský design 2010.

„Tento ročník se od těch minulých zásad-
ně nelišil, pokud jde o množství škol nebo 
množství exponátů. Trošičku se mění té-
mata, takže jeden rok se objeví hodně větr-
né energie, jiný smršť sklářského průmyslu, 
další rok oděvy a šperky. Hodně mě potěšil 
zlepšující se vztah firem ke školám a studen-
tům, kdy hledají talenty,“ říká ředitelka 
Design Cabinetu CZ Lenka Žižková.

Vítězné práce jsou do 12. prosince 
k vidění na výstavě Nový (z)boží!, kte-
rá se koná v galerii Nadace pro rozvoj 
architektury a stavitelství na Václav-
ském náměstí. Expozice je putovní – 
zavítá poté do Stockholmu, Moskvy, 
Vídně, Bratislavy nebo Rotterdamu.
[Tiskové materiály Design Cabinet CZ.]
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Obr. 1. Vítěz 
Národní ceny 
za studentský 
design Jindřich 
Vodička se 
svým svítidlem 
Tvor (Foto 
Pepa & Pipla 
Havlínovi)


