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trh, obchod, podnikání

Building KnowLEDge Tour 2011 jsou 
workshopy a diskusní fóra, specializo-
vaná výstava nejmodernějších výrobků 
a zařízení pro tzv. inteligentní budovy. 
Celoevropské turné společností OSRAM 

a Siemens představující inovativní řeše-
ní v oboru osvětlení a stavebnictví, které 
probíhalo ve dvanácti zemích a 21 měs-
tech od února do září tohoto roku, za-
čalo 17. února v Mnichově a skončilo na 
počátku září ve Varšavě. Na akci s vol-
ným vstupem se architekti, projektanti, 
odborníci na řídicí a osvětlovací systé-
my, elektrikáři a velkoobchodníci moh-
li dozvědět o příležitostech spočívají-
cích v kombinování inovativní techniky 
LED a inteligentních systémů správy bu-
dov. Zvláštní důraz byl kladen na sektor 
maloobchodu, administrativní budovy 
a pohostinství. 

V České republice se akce uskutečnila 
12. května v Křižíkově pavilonu na praž-
ském Výstavišti v Holešovicích. 

Výstavní prostor byl rozdělen na ně-
kolik expozic v podobě velmi otevřených 
stánků, v nichž byly prezentovány jed-
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Obr. 1. Ing. Martin Petroušek, vedoucí SSL (Solid 
State Lighting) oddělení, referoval o principu, 
vlastnostech, možnostech použití a dalším vývoji 
organických světelných diod – OLED

dí byl situován přednáškový sál s hlediš-
těm a místo pro občerstvení. 

Každý účastník této akce si mohl kdy-
koliv zvolit, čemu bude věnovat pozor-
nost. K jednotlivým expozicím, do před-
náškového prostoru i k občerstvení byl 
přístup volný. Fronty se tvořily jen před 
Magickou kostkou s omezeným vnitřním 
prostorem. 

Nabitý odborný program soustředě-
ný do jednoho odpoledne nebylo možné 
absolvovat v celku, každý se soustředil 
na přednášky a prohlídky expozic po dle 
svého zájmu. Atmosféru této akce ilustru-
jí přiložené fotografie. 

Představená přehlídka světelných 
zdrojů, svítidel, příslušenství pro osvět-
lování světelnými diodami a řídicích sys-
témů budov byla jistě výbornou inspirací 
pro světelné techniky, projektanty, archi-
tekty, investory i uživatele. Všichni účast-
níci dostali na závěr nejnovější katalogy a 
informační brožury OSRAM a Siemens. 

Ing. Jiří Novotný 

Obr. 2. Ing. Luboš Kruliš (technická podpora/
světelný technik) odpovídal na dotazy k řídicím 
systémům a osvětlení kanceláří

Obr. 3. Ing. Pavel Koutenský (OSRAM Semi
conductors – vedoucí prodeje pro Českou 
republiku a Slovensko) informoval zájemce  
o panelech OLED

Obr. 4. Ing. Miroslav Nič (manažer pro klíčové 
zákazníky) předvádí trubicové LED zdroje

Obr. 5. Manažer pro klíčové zákazníky Micha
ela Votavová vysvětluje možnosti použití LED 
zdrojů v obchodech

Obr. 6. Originální stolní LED svítidlo s plochým 
stavitelným reflektorem

Obr. 7. Vstup do Magické kostky s kruhovým 
projekčním plátnem s proměnnými barvami a 
dezény vytvářenými soustavou LED; na plátno 
byly promítány přírodní scenerie za emocionál
ního hudebního doprovodu

notlivé skupiny výrobků a jejich použití. 
Centrální prostor zaujímala uzavřená Ma-
gická kostka s periodicky se opakujícím 
programem pro oči, uši a emoce. V poza-


