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aktuality

Jediný soutěžní festival videomappin-
gu v Evropě a zároveň oslava všech po-
dob světla se chystá v Olomouci. Přípra-
vy prvního ročníku jsou v plném proudu 
a ARTnative se spo-
lečností Philips Čes-
ká republika jako or-
ganizátoři festivalu 
oznámili termín ko-
nání akce.

Festival světla a 
videomappingu se 
bude konat v Olo-
mouci od 27. září do 
1. října 2011. V sou-
těžní části programu 
budou diváci moci 
sledovat originální 
videomappingové 
projekce na historic-
ké budovy v centru 
Olomouce, připra-
veny jsou i koncer-
ty, workshopy, kon-
ference a zajímavá 
výstava. Součástí festivalu bude speciál-
ně připravené interaktivní osvětlení bu-
dov na Horním náměstí.

„Videomapping je vizuální umění, které 
využívá projekci ve volném prostoru, např. 
na fasády domů nebo interiéry budov,“ říká 
ředitel Festivalu světla a videomappin-
gu Kamil Zajíček. „V rámci festivalu bu-

Olomouc připravuje Festival světla a videomappingu
dou soutěžní projekce vytvořeny na míru fa-
sádám vybraných historických paláců v Olo-
mouci. Budovy tak oživnou animacemi a 3D 
modely spojí reálné kulisy domu s virtuálním 

dějem připomínajícím krátký film,“ dodá-
vá. Soutěžní část festivalu bude probí-
hat po setmění ve večerních hodinách  
a nedílnou součástí každé projekce bude  
i podkreslující hudba a zvuky doplňují-
cí obrazový výjev.

Spoluorganizátorem festivalu světla je 
společnost Philips Česká republika, která 

převzala záštitu nad částí věnovanou vy-
tváření příjemného prostředí našich měst 
a obcí za pomoci světla. V rámci festivalu 
se uskuteční také odborná konference na 
téma Světlo pro naše města. „Pro návštěvní-
ky chystáme ojedinělé umělecké světelné insta-
lace, které v průběhu festivalu oživí olomouc-
ké Horní náměstí,“ říká Arno Kraus, gene-
rální ředitel společnosti Philips Lighting,  
a dodává, „Pro studenty připravíme workshopy 
a pro odbornou veřejnost mezinárodní kon-
ferenci, na které budou zástupci akademické 
obce, obchodníci, architekti i představitelé měst 
a obcí hledat nové cesty pro zkvalitnění života 
obyvatel ve městech a obcích pomocí osvětlení.“
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Obr. 1. První ročník Festivalu světla se konal v loňském roce v Jablonci 
nad Nisou (Foto: Ing. Jakub Wittlich)

4.4 LED a klasické žárovky

Světelné diody (LED) jsou světel-
né zdroje založené na principu vzni-
ku světla v P-N přechodu. Náhrady 
– kompaktní zdroje LED – jsou kom-
patibilní se závity E27 a E14. Techni-
ka kompaktních zdrojů LED, nazýva-
ných také LED žárovky, je poměrně 
nová a zatím existuje pouze náhrada 
za žárovky do 60 W (problém s chlaze-
ním). Měrný výkon LED náhrad žáro-
vek neustále roste a v současné době je 
asi 40 až 60 lm·W–1. Výhodou je dlouhá 
doba života, a to v řádech desetitisíců 
hodin. Jsou velmi odolné proti mecha-
nickým vlivům, neobsahují jedovaté lát-
ky a náběh do plného světelného výko-
nu je okamžitý. Hlavními nevýhodami 
jsou pořizovací cena, hmotnost a roz-
měry vlivem integrovaného chladiče. 
Dalšími nepříznivými parametry jsou 
horší podání barev (Ra = 80), problém 
s překonáním hygienického minima pro 
trvalý pobyt osob, navíc jsou většinou 
chladné barvy [1], [3], [7].

Závěr

Díky Evropské unii, která postupně 
zakazuje prodej klasických žárovek, je 
třeba nalézt vhodný alternativní světel-
ný zdroj. Vhodná náhrada světelných 
zdrojů pro domácnosti záleží na typu 
osvětlovaných prostor a v nich vykoná-
vané činnosti. Pro prostory s častým spí-
náním jsou nejvhodnější náhradou ha-
logenové žárovky a LED zdroje s velmi 
rychlým náběhem světelného toku. Pro 
prostory s trvalým pobytem osob jsou 
vhodnou náhradou kompaktní zářivky 
a indukční výbojky. Dále je třeba brát 
ohled na to, jaké budou v daném pro-
storu vykonávány činnosti. Podle toho 
je třeba vybírat vhodnou teplotu chro-
matičnosti a index podání barev dané-
ho světelného zdroje. Stále nejvíce ob-
líbenou náhradou za klasické žárovky 
jsou kompaktní zářivky. Do budoucna 
lze ovšem počítat s postupným nástu-
pem používání diod LED, jejichž para-
metry jsou stále zlepšovány. 
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